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POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS
{telegrama)
Citta Del Vaticano
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Prelatus Dellacqua
Substituitutus
Šventasis Tėvas kun. Pijui Ragažinskui 25 metų
Kunigystės sukakties proga siuuč a Apaštališką ■
Palaiminimą ir džiaugsmo bei malonių linki.
Pas./ Popiežiaus Įgaliotas
Prelatas Dellacqua

J. E. Arkivyskupas Metropolitas Juoza
pas Skvireckas per savo sekretorių mon
sinjorą Razminą Kun. Kleb. P. RAGAZINSKU1 siunčia sveikinimus ir G (<ny tojisVa Palaiminima.
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Chicago, Ill.
11 d. gegužio 1956 m.

GERBIAMAM
KUN. PIJUI RAGAŽINSKUI,
SÃO PAULO
GERBIAMAS IR MIELAS KUNIGE PIJAU

j
Šiais metais šventi kunigystės 25 metų sukaki tį. Malonu man Tave pasveikinti gražų būrį ir graĮ žiausių gyvenimo metų taip didžiadvasiškai paaukoj > -;i
| Dievui ir žmonėms, padarydamas iš savęs auką, kada
S ir kokios Dievo ir žmonių meilė reikalavo.
J
Telaimina Tave Dievas ilgiausiems matams
1 suteikdamas sveikatos ir entuziazmo, kad ir labai to| Ii nuo gimtos šalies, palikti ženklą, kad žmogumi bu1 vai, kad moki ir pajėgi gera daryti ir už tai žemiško
f atlyginimo nelaukti
f
Tesuteikia Dievas daug džiaugsmo ir paguoJ dos kurių pasaulis negali mums duoti.

|
g
g
Į
E
|
E
|
I
|
=
g
|
g
g
|

Kun. Pijus Ragažinskas, S. Paulo Lietuviškos Parapijos
klebonas, «Mūsų Lietuvos» Redaktorius, L. K. Šv. Juozapo
Bendruomenės Pirmininkas, Choro Garbės pirmininkas, dau
gelio organizacijų narys ir veikėjas, daug kartų atstovavęs
Lietuvą Žurnalistu, bei kituose tarptautiniuose suvažiavimuo
se, š/m. birželio 24 d. švenčia Sidabrinį Kunigystės Jubiliejų
ir 20 metii darbo Brazilijoje sukaktį.

Su meile ir pagarba Kristuje.
Vysk. V. Brizgys
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Dėkojome Dievui už visas Jums suteiktas ma
lones ir palaimas dvidešimt penkių metų laikotarpyj
Jo šventoje tarnystoje kilniose kunigo pareigose. Šv.
Pranciškaus Seserys Pittsburghe, jungia savo maldas
ir gerus linkėjimus prie visų tų kurie šiandie pagar
biai ir dėkingai Jumis sveikina. Jos linkę Tamstai
didelių nuopelnų pas Dievą už išganingus ir ištver
mingus darbus praeityj, o sveikatos ir visų Šv. Dva• sios dovanų padauginimo ateities planams ir darbams.
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DIDŽIAI GERB.
KUN. P. RAGAŽINSKUI,
SÃO PAULO, BRASIL.
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DID. GERB. TĖVE KLEBONE:
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Šiame momente molonu prisiminti Jūsų para
mą ir tėvišką ir išmintingą vadovavimą mūsų Sese
rims Brazilijoj teikiamą, ir už tai dabar norime pa
reikšti gilios pagarbos žodį. Savo maldose prašome
.Visagalio naujų ir didelių palaimų jo šventai darbuo
tei Brazilijos lietuvių dvasinei ir laikinai laimei.
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Maldingai ir nuoširdžiai,

Ateitininkų Federacijos Valdyba nuoširdžiai
sveikina Jus garbingo 25 metų pastoracinio darbo
Brazilijos lietuvių tarpe proga. Ateitininkų Federaci
jos Valdyba yra nuoširdžiai dėkinga už jūsų pastan
gas įkurti ateitininkų būrelį Brazilijoje ir už tėvišką
globą per eilę metų. Šiandien Brazilijos ateitininkų
būrys yra vienas didesniųjų ateitininkų vienetų viso
je Federacijoje. Tai vis jūsų tėviškos globos ir dide
lių pastangų vaisius.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS (Pittsburgh)
Motina M. Loyola
Molina M. Dovydą
Motina M. Aloyza
l||l

Jonas Antanaitis

Tegu visagalis Dievas duoda Jums ilgą amžių ir
laimina visus Jūsų darbus bei planus Jo vynuogyne.

Simas Sužiedėlis,
Federacijos Vadas

Kun. Vikt. Dabušis,
Generalinis Sekretorius

Kun. Pijaus Ragažinsko Jaunystė.
3

Mes lietuviai Brazilijoje vi
si esame, lyg tie iš gimtojo
krašto į tolimas šalis išsKri

dę, pakeleivingieji paukščiai
Visi senesnieji dar tebeatme
name tėviškės šalį, jos laukus

.
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miškus, ežerus ir pievas, o
širdyje nešiojamės tėvynės
dangų, sapnuose išgirstame
vieversio čirenimą. Nors įsi
jungėme visu savo gyvenimu
į Brazilijos aplinką, ir čia pa
liekame visas saxodarbo die
nas, bet kiekvienos šventės
proga mūsų siela išskleidžia
savo pirmosios, lietuviškosios
prigimties sparnus Tolimiau
siose šalyse yra malonu išlai
kyti nors dalelę to prigimties
duoto tautinio savitumo, pagy
venti tomis tradicijomis, k u
rias paveldėjome iš savo tėvų
Dar maloniau, jei turime
savo tarpe ką nors, kas vbą
savo gyvenimą nepaliaumai
mums padeda ta mūsų dvasi
nę kultūrą išlaikyti garbėje.
Toks nenuilstamas ir iš pašau
kimo pasišventęs savo žmo
nių dvasios vadas ir rūpinto
jėlis, yra mūsų mielasis jubi
liatas, kunigas Pijus Ra
g a ž i n s k a s.
Kai dabar per Jonines su
kanka 25 metai jo kunigystės
ir 20 metų kai jis dirha B ra
zilijos lietuvių tarpe, malonu
prisiminti ir tie laikai, kada
ir kur jis jaunas augo, kaip
ruošėsi savo pašaukimui, ir
kokia aplinka išugdė toki bū
dą, kuris pasišvęsdamas tam
pašaukimui rado jame viso
savo gyvenimo tikslą ir pras
mę.
Kun. Pijus Ragažinskas gi
mė 4 d. gegužės mėnesio
1907 m , Pajavonio kaime, Vii
kaviškio apskrityje. Tai vie
na iš gražiauisiųjų puikiosios
Sūduvos vietovių, ten kur bai
giasi pietinės tos šalies kal
vos, ir į šiaurę bei vakarus
atsidaro didžiosios Virbalio.
Kybartų lygumus, melsvu dan
gaus pakraščiu nusidriekiau
čios toli į Prūsiją. Nuo Pa ja
vonio aukštumų būdavo gali
ma apžvelgti labai plačią apylinkę ir suskaityti joje dvy
likos bažnyčių bokštus, o nak
timis matyti Virbalio, Kybar
tų, Eitkūnų, Stalupienų, Kudir
kO'3 Naumiesčio, Širvintos ir
Pilkalnio miestų žiburius. To
viso didelio duburio pakrašty
lyg ant dubenio briaunos, sto
vėjo ant aukšto piliakalnio
Pajavonio bažnyčia, o kalno
papėdėje bažnytkaimis, vals
čiaus ištaiga ir mokykla.
Nuo
šitos
kalvų
briaunos jaunas berniukas Pi
jus, kaip ir dauguma to meto
jo bendraamžininkų žvelgda
mi į tas didžiąsias lygumas,
melsvas nuo tolybių ir ploto,
žiburiais blizgančias naktimis
gal dar nesuprasdami jau nu
manė, kad ten yra didysis is
torijos srauto kelias, kad tuo
keliu ateina ir nueina didis
gyvenimas, pilnas nesupran
tamos galybės ir paslapčių, ža
vintis jauną fantaziją, iššau
kiantis protą ir viliojantis
atspėti, išnarplioti, suprasti
nežinomybę. Toji geografinė
aplinka keliaati susidomėji
mą, ir tos aplinkos derlingos
dirvos leidusios ūkininkui pa
siekti aukštesnį gerbūvi, pa
aiškina, kodėl tas kraštas da
vė tiek daug šviesuomenės,

(Tąsa 2 pusi.)
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1956 m. birželio

MOŠŲ LIETUVA
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LIETUVIU KATALIKU MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
SĄJUNGA CENTRO VALDYBA CLEVELAND U.S.A.
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KUN. PIJUS RAGAŽINSKAS
CAIXA POSTAL 4118
SÃO PAULO, BRASIL
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Visos Moksleivių At-kų Centro Valdybos var- |
du leiskite Jus pasveikinti 25 metų kunigystės ir 20 g
metų darbo Brazilijos sukakties proga Linkime gau- g
sios Viešpaties palaimos ir toliau nepailstamai tęsti g
ateitininkišką darbą.
f
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Jūsų Kristuje,

Užsienio skyriaus vedėja
Dalia Bartutė

Kunigas Pijus Ragažinskas «Musų Lietuvos» leidėjų tarpe
Be jo nuotraukoje iš kairės dešinėn Bronius- bukevičius, Mo
tiejus Tamaliūnas ir Juozas Mateiionis.
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Klierikas Pijus baigė kuni
gų seminariją vi!kaviškyje
ir gavo kunigo šventimus 21
lwilliill!ilinilii||iiilit||itllii||ii||U||ii|liillii||ii!|ii||iiiiiiili!||ii;iJ||niliiiiniiii|liili:iihii;'iiniiii|l u; ui u: m ©i||iiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiuhíiíhi
d. birželio mėn. 1931 m. (šv.
Aloizo šventėje) Joninių die
gų seminariją Gižuose, kuri ną, pagal senąją tradiciją,
(Tąsa iš 1 pusi.)
po trijų metų buvo perkelta 24 6 1931, aukojo' savo pirmą
ir kodėl ūkininkų vaikai taip vėl į tą i atį Vilkaviškį. Tai sias mišias, naujai atstatytoje
gausiai veržėsi Į mokyklas ir buvę maloniausi studijų me Pajavonio bažnyčioje. Barni
tai su maloniomis atostogomis nėtima, kad Pajavonio bažny
gimnazijas.
1914-18 metais per tuos plo šiltųjų, žaliųjų vasarų metu, čia pirmojo karo metu buvo
tus persirito pirmojo pasauli su apsilankymas aplinkinių vokiečių artilerijos subombar
nio karo bangos, gaisrais, ug parapijų klebonijose gausiųjų duota, sugriauta ir sudeginta
nimis ir dūmais nužymėda- atlaidų progomis, susitikimai Parapijiečiai ją po karo nau
mžs savo kelius. Vokiečiai su mokslo draugais, kurie ją atstatė. Šio paskutiniojo
nustūmę rusus toli į rytus tuo metu taip pat būdavo g r j karo metu toji bažnyčia vėl
pradėjo vakarinėje Lietuvoje žę atostogų į gimtuosius na buvo sugriauta, ir ateinančios
iš Lietuvos žinios praneša,
vadinamoje Paprūsėje orgaai mus, j tėvų sodybas.
žuoli liaudies mokyklas. Pir
moji liaudies mokykla, kurią
SVEČIUOSE P\S INTERIORO LIETUVIUS
pradėjo lankyti jaunasis Pi
jus, buvo vedama vieno vo
kiečių karininko, kuris pirmo
je eiieje mokino rikiuotės,
gultis, keltis, ir kaip slėptis
nuo lėktuvų. Kunigas Pijus
dar ir dabar prisimena, kad
tai buvęs pats smagiausias
mokslas, nes knygos gulėda
vusios suole, o mokiniai su
guldavę ten kur mokytojas
sukomandavęs «gulti». Po to
karininko buvęs atsiųstas ki
tas karys, prūsų lietuvis, tū
las Sguminas, kuris mokėjęs
lietuviškai, gerai dėstęs pa
mokas lietuviškai ir vokiškai
Su Porto Alegre Lietuviais
ir buvęs iš viso apylinkėje
gerbiamas mokytojas. Nepri
klausomai Lietuvai perėmus
ir suorganizavus pradžios mo
kslą, mokykla savo jaunimą
jau paėmė kietai į darbą.
Baigęs Pajavonio pradžios mo
kyklą mokiniukas Pijus buvo
tiek gerai paruoštas, kad iš
laiKė stojamuosius egzaminus
tiesiog į antrąją Vilkaviškio
gimnazijos klasę, atkovodama
vienus karo sugaišintus me
tus.
Įstojęs į Vilkaviškio «Žibu
rio« gimnaziją , 1921 metais,
antrąją klasę baigęs, jis ture
jo tiek jėgų, gabumo ir pasi
tikėjimo, kad per vasaros
atostogas pasiruošė iš trečio
sios klasės kurso, ir kitų mo
kslo metų eigoje išlaikė eg
zaminus į kertvirtąją klasę,
tuo būdu laimėdamas dar vie
Nemaža dalis lietuvių yra iš 19
nus metus. Anais laikais to Rio Grande do Sul Floresta.
amžiaus,
emigracijos.
kie klasių peršokimai būdavo
praktikuojami, bet labai retai
ir pavykdavo tik labai gabi
ems ir stiprios valios moki
Ad multos anos
niams. Pasisekimas tokiu at
1931-1956
veju būdavo labai didelis mo
ralinis laimėjimas, pakeldavo
Širdingi pilni dėkingumo sveikinimai
asmens vertę ir užtarnautą
Gerb.
Klebonui Kun. Pijui RAGAŽINSKUI
pagarbą draugų tarpe, o jau
ką ir bekalbėti apie tą džiau
Seselės Pranciskielės S. Paulyje
gsmą. kad pavyko išlošti vie
nerius metus!...
Peršokdamas per trečiąją ilhilli 'hIlli ill; llliillillliIlliillJlIiilliHliillillhllliill'.illiilliul jllillliillilllsilliillillliilliillilllJlliili Miliuli . ........................ . .
klasę gimnazistas Pijus naši
vijo toje klasėje savo dideli f
V. Zelinos parapijos mokyklos mokiniai,
g
mokslo ir likimo draugą Alek j
mažieji ir gimnazistai sveikina dvasios
g
Sandrą Armina, su kuriuo kar
g
vadą
Kun.
Kleb.
Pijų
RAGAZINSKĄ
sidabrinio
g
tu mokėsi iki pabaigas Vilka
Jubiliejaus proga
g
vškio gimnazijoje ir ją baigė |
1.927 metais. Tais pačiais me
tais abu draugu įstojo į kuni i^ti«i!iiiiiiiiiiiiiiqiiiiiii!niiiiiipiiiiiiinii fflniiiiii:iiiiiinirnii iii <u w ui m m ui ui«: <i w mi’ii«n <w«; ih w n: iii m w 'n m *>’ ūii
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kad net dabar prie bolševikų
parapijiečiai savo bažnyčią
.vėl naujai atstatė. Tas lik pa
rodo, kokio kieto pasiryžimo
krikščionys yra pajavoniečiai
iš kurių tarpo kilęs ir mūsų
dabartinis klebonas, kunigas
Pijus.
Jaunasis kunigas Pijus Ra
gažinkas buvo pa-kirtas vika
ru į 1 iudvinavą, kur išbuvo
ketverius metus, ir vienerius
metus prabuvo vikaru Suval
kų kalvi ri joj, kur tuo metu
klebo iavo garsus kunigas My
kolas Krupavičius. Tie pen
keri metai tai ir viskas, kiek
kunigui Pijui teko pagyventi
savo tėvynėje Lietuvoje. Tai
buvo laimingos jaunystės ir
kunigavimo dienos tarp tų pa
čių žmoni ii, iš kurių tarpo jis
pats buvo kilęs, kurių būdą
ir papročius puikiai pažinojo
ir mokėjo vertinti, nesisteng
damas galėjo palaikyti gerus
santykius ir su visais graži
ai sugyventi.
SuvaliUečiai yra iškilnaus
būdo žmonės, mėgstantys ti
krąsias vertybes, nepratęs že
mintis bet nei nežiminantys
kito. Galėtume pasakyti, kad
garbės atžvilgiu suvalkietis
atiduoda «kas Dievo Dievui,
ir k a s žmogaus - žmogui »
Ten žmonės ir linksraindamie
si nepamiršta savygarbos ir
mėgsta į viską žvelgti supra
tingomis akimis. Žmogus ten
moka pats sau statyti gana
aukštus reikalavimus, ir sten
giasi pats į juos susirasti at
sakymą. Ir taip eina jau nuo
seno, iš kartų į kartas. Turi
savytą pastovumą ir tradicijas
Kartais pats žmogus stebie
si, kad toji Lietuvos dalis, su
geriausia ekonomiškai stove
jusia ūkininkija davė tiek
daug intelektualų, visuome
niškų, net poetų, atitrūkusių
nuo žemdirbystės verslo. Bet
i šį klausimą atsakymą duo
da kaip tik toji krašto tradi
cija - savarankiškumas, pasi
tikėjimas savimi, paklausyroas
savo pašaukimo balso. As
mens pašaukimas davė lietu
vių tautai daktarą Basanavi
čių, Kudirką, Vaičaitį, Jab
lonskį, visą eilę kitu panašių
pirmūnų, o su jais ir tą di
delę sąmonę, jog «...mes ga
lime», jei norime eiti savo
pašaukimo keliu.
Kunigas Pijus yra taip pat
vienas iš tų mūsų žmonių, ku
ris nuo pat jaunystės jau ži

nojo savo paskirti, labai anks
ti jautė savo pašaukimą. Jis
niekuomet negalvojo būti
kuo nors kitu. Jis ėjo į moks
lūs, lankė mokyklą, gimnazi
ją, tik tam, kad galėtų įstoti
į kunigų seminariją ir tapti
kunigu. Ir tapo!
Dar penketą metų pabuvęs
labiausia visuomeniškai vei
klai linkusiose parapijose, jis
su praplėsta visuomeniškos
veiklos praktika, pasirįžta iš
vykti į Pietų Ameriką, uorė
dainas patarnauti savo tautie
čiams emigracijoje, sunkiose
naujo gyvenimo sąlygose.
Ir taip galvodamas jis vie
nas iš 14 kandidatų neapsi
galvoja kitaip, nepabūgsta
naujų, nežinomų darbo ir gv
veninio sąlygų tolimame kraš
te. Su Kauno Kurijos sutik’m i
is palieka gerą pažangą ža
dančias parapijas savame
krašte, ir 15. 8. 1936 metais
atvyksta pas savo tautiečius,
į Braziliją. Nuo tada iki da
bar štai jis pastoviai, kan
triai ir nuolatos rūpinasi mų
su dvasios reikalais, pašven
tęs visą savo gyvenimą Baž
nyčiai ir tautai
Šios garbingos ir brangios
dvigubos sukakties proga, ma
lomi prisiminti kunigo Bijaus
Ragažinsko jannvstės metus,
kuriais jis ruošėsi tam graži
am darbui ir šventam pašau
kimui. Tebūnie tie prisimini
mai, tartum, rėmai tam didži
am paminklui, kurį jo d dis
darbas pastalė. visu mūsų šir
dyse, per ilgus dvidešimt me
tų.
Mes suprantame kaip daug
yra vertas pasišventimas dirb
ti kitų labui, padėti kitiems
tautiečiams surasti savo šie
los ramybę, palaikyti tėvy
nes meilės ir tautiškumo ki
birkštį klajūnų širdyse. Kuni
gystė nėra profesija. Kunigys
tė yra amžinas tarnavimui
Dievui ir žmogui, kad tas
žmogus savo gyvenimo kely
je galėtų išlaikyti savo dva
sios pusiausvyrą ir nepames
tų iš savo akių kilnesnių tiks
lų, kad jo sieloje neužgestų
šviesa, kuri veda mūsų tautą,
mūsų žmones gausiais likimo
keliais. Kartais trunka daug
laiko, kol žmonės supranta,
pripažįsta ir pamilsta savo
didžiuosius pirmūnus, palan
kaus likimo jiems duotus dva
sios vadus. Reikia tikėtis, kad
dvidešimt kunigo Pijaus Ra
gažinsko .kunigystės metų,
pašvęstų São Paulo lietuviams
kaipo kilnaus pašaukimo ir
taurios širdies dovana, yra
visų tinkamai suprasta ir pa
garbiai įvertinta.
Teduoda Dievas jam ilgiau
šių metų ir geros sveikatos!
Tebūnie mūsų dėkingumas
jam bent priminimas, kad
daugelyje širdžių šviečia
liepsnelė, kurią jis tiek me
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Didžiai Gerbiamam
Į“Į KUN. PIJUI RAGAŽINSKUI
25 metų Kunigystės ir 20 metų darbo Brazilijoje
Sukakties proga, aš ir žmona sveikiname linkėdami
i'Į> sveikatos ir Dievo palaimos Tamstos darbams.
!iii
Ilgiausių Metu!
*j[
Lai gyvuoja krikščioniška, laisva Lietuva!
Ini
Dr. Eliziejus Draugelis
dti

!”!
Į»Į
!'i!
ĮjĮĮ
nu
JĮ[Į

ii/i
=
lll|i||lilili|Bi||n|ll'l!l'!rHII'!i!Wi|l!ll|H|l'Hlii|liii Ill'll! H! i!lll»'i||lt|i:MPi||ii||lllHlIinnil||liiillHiii|iųiii||ii||it||il||ll|Jlt®i||ll||ll|||i||li|||i|||=

3

pusi. 3

MŪSŲ

ANTANAS DUTKUS
KUN. P. RAGAZINSKO JUBILIE
JAUS PROGA.
Praėjus tam tikram metų
skaičiui, žmonės mini jubilėjus, kad iškėlus ir įvertinus
žmogaus nueito kelio žymesnius darbns bei pasireiškimus
visuomeniniame gyvenime.
Kun. Pijus Ragažinskas mi
ni šiais metais savo dvigubą
jubilėjų: 25 metų kunigavimo
ir 20 metų veiklos Brazilijos
lietuvių tarpe. Pasinaudoda
mas šia proga, noriu tarti
kelius žodžius apie asmenį,
su kuriuo per visą tą 20 me
tų teko susidurti lietuvių vi
suomeniniame ir kultūrinia
me darbe.
Nekalbėsiu čia apie kun. P.
Ragažinsko veiklą bei nuopel
nūs Bažnyčiai, kuriai tarnauja
jau 25 metų, o tiktai kaip
apie žmogų, lietuvį, visuomeninką.
Kalbėti viešai apie . gyvus,
matuoti nueitą gyvenimo ke
lią, įvertiuti kiekvieną žings
nį visuomeninėmis svarstyklė
mis, įžvelgti per nueito kelio
prizmę santykius, su žmonė
mis, su ta visuomene kurioje
gyvena yra be gale sunku.
Dar sunkiau y r au charakteri
zuoti asmenį, kada jisai ir
mes visi - sudarome tą pa
tį visuomenės vienetą ir vi
sais momentais su mumis ben
drauja ir drauge stebi pas
laptingojo gyvenimo rato api
kaitas
Prisiminti, reiškia - gyven
ti. Prisiminti,', reiškia - paž
velgti mintimis vos tepasie
kiamus tolius. Prisiminti reiš
kia atkurti praeities gyveni
mą, pastatyti jį prieš savo
akis ar saldžių sapnų svajo
nėmis megztą, ar visomis nuo
gomis realybės spalvomis da
bintą: skausmu ir ašaromis,
džiaugsmu ir laime. Turėda
mas prieš akis praeities ilge
šio įvairiaspalvį nueito gyve
nimo paveiksią, žmogus, aki
mirkai, sustoja, susimąsto ir,
tartum kūdikis tiesdamas sa
vo rankas, beviltiškai šaukiasustok, gyvenime palauk!
Tačiau gyvenimas nelaukia
nė minutės nė sekundės. Au
drų sukūriais lekia vis tolyn
ir tolyn! Vos girdimais, vos
tesuprantamais laiko bangų
atgarsiais horizontuose nyks
ta praeities šešėliais.
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Prisiminti, pagaliau, reiškia
žaibo švystelėjimu pergyven
ti audromis nuūžusios buities
juoko, ašarų, grožio ir blogo
pasaulį, kuriame gyventa, sva
jota, dirbta ir, pagaliau priei
ta vidurkelio. Tik čia jau
žmogus pajunta savo pašau
kimo pareigas ir pats, su ves
damas savo kelionės balansą,
įvertina kas ir kaip jo buvo
atlikta ir ar visoje pilnatyje
žmogus esi tapęs žmogumi.
Nes žmogus reiškia neišma
tuojamai daugiau, negu priim
ta apie jį galvoti ir daugiau,

LIETUVA

šokių pagundų laikus gyve
name, o vis dėl to yra žmo
nių, kurie ne tik supranta,
bet moka ir ryžtasi atskirti
gerą nuo blogo ir pasukti
tiesos keliu, prabilti į žmogų
sielos balsu į žmogaus sielą.
Tokį žmogų mes sutikome
prieš 20 metų kun. P. Raga
žinsko asmenyje. Audringiau
siais lietuvių kolonijos metais.
Nuo tada užsimezgė mūsų
ryšiai, kada reikėjo apginti
lietuviškas organizacijas, spa
ūdą ir pavienius asmenius
nuo moralinio teroro, į.davi
riejimų ir skundų išeinančių
iš Lietuvos konsulato. Nors
dar naujai buvo atvykęs kun.
P Ragažinskas, bet nesvy
ruodamas stojo kovos verpetan kolonijos pusėn ginti tie
są. atsisakydamas net ''am
skirtos pašalpos iš Lietuvos.

Vilkaviškio «Žiburio» gimnazijos sporto rinktinė 1926 m.
Prienuose apgynusi vilkaviškiečių garbę. Paskutinėje eilėje
pirmas iš dešinės Pijus Ragažinskas.
negu jisai pats apie save gal
voja. Todėl ir yra pagrindi
nė žmogaus savybė - stebėji
mas savimi visame savo jė
gų pilnume, kad įžiūrėjus tas
žmogaus puošmenas, kur apart tobulesnių ypatybių, gė
rio. grožio ir meilės, slypi
taip pat daug trukumų irydų.
Šiandieninės
visuomenės
santvarkoje, visuomeninio au
klėjimo sąlygose, kurios mū
sų pasauli supa, yra labai
lengva būti žmogui blogu nes
lahai mažu yra priežasčių
žmogui pas'daryti geru O jei
gu žmogus -ugeba išlaisvinti
savo sielą, iškirti gerą nuo
blogo, tai jo nuopelnas sau ir
visuomenei yra labai didelis.
Kad ir kaip audringų ir vi-

SVEIKINIMAS.
Didžiai gerbiamą Jubiliatą kun. Pijų Ragažinską
sveikiname garbingo 25-kių metų kunigavimo ir 20-ti
es metų pastoracijos Brazilijoje jubilėjaus proga. Lin
kime likti mums ir toliau ta tylia užuovėja kuri saugo
benamius Lietuvos vaikus nuo kaitrų ir darganos.
Telaimina Apvaizdos ranka Tamstos gyvenimo keliūs ir telieka Tamstos darbai nemariomis gėlėmis
lietuviškos kultūros dirvose.
V. Zelinos Lietuviškos Mokyklos Mokytojai.
São Paulo.

Taip jis įvertino tiesą. Ji jam
brangesnė buvo ir už medžią
ginį atlyginimą. O stovėda
mas Brazilijos Lietuvių Orga
nizacijų Centro priešakyje,
sut-aukė krūvon visas lietu
viškas organizacijas bendram
darbui už šviesesnę ir gra
žesnę Brazilijos lietuvių ateitį.
Kun. P. Ragažinskas savo
darbo pavyzdžiais Įrodė, per
20metų esąs Brazilijos lietuvių
tarpe, pagarbos vertas žmo
gus. Drauge su jo džiaugs
mu, kuris jį šiandieną supa,
jungiamės ir mes su vilčia,
kad ir rytojaus dienos Kun.
P. Ragažinskui laimė spar
nais plasnotų, o jo darbuose
atspindėtų taikos ir meilės
obalsiai lydimi laime nauji
ems ateities darbams.

1956 m. birželio

Arte Grafica „Lituania” kolektyvo vardu sveikina
me didelį lietuvių patriotą KUN KLEB. PIJŲ RAGAZINSKą 20 metų darbo Brazilijoj ir 25 metų kunigys
tės sukaktuvių proga - nuoširdžiai linkime dar ilgai
dirbti kartu su mumis lietuvišką darbą.
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Atrodo, kad Pietų Ameri
kos emigrantų lietuvių daugi
ausia yra susibūrę Brazilijoje.
Brazilijos plotai neaprėpia
mai dideli ir lygiai plačiai
po ją yra išsimėtę lietuviai,
industrijos centrai, palankes
nis klimatas visada suburia
žmones ieškančius naujų įsi
kūrimo galimybių Taip yra
S Paulyje. Taigi ir S. Paulo
lietuvių kolonija yra stipriau
sia ir veikliausia. Apie šios
kolonijos įsikūrimą ir gyvavi
mą bei pasireiškimus praei
tyje, geriausiai žino pirmie
ji ateiviai ir jie gali geriau
siai tai nupasakoti, aš tenoriu
duoti dabarties
kultūrinės
veiklos apybraižą, kurioje ne
ginčytinai pasireiškia gerbia
mo lietuvių parapijos klebo
no kun. Pijaus Ragažinsko
vaidmuo.
Šiuo metu galime pasidži
augti, kad" lietuviškas kultūri
nis veikimas yra išsijudinęs
iš sustingimo stadijos. Turime
savo savaitinį laikraštį, kurį
redaguoja Kun. P. Ragažins
kas ir kuriam talkininkauja
jo kviestos daugiau ar ma
žiau pasireiškiančios čionykš
tės intelektualinės pajėgos.
Įvairūs minėjimai ir vieši pa
sirodymai nurodo, kad lietu
viai dar tebegerbia savo tra
dicijas ir nėra joms abejingi.
Lietuviai yra susibūrė į or
ganizacijas Organizacijų vei
klumas priklauso nuo vado
vaujančių asmenų veiklumo
ir sugebėjimų. Tenka pripa
žinti, kad šiandieną stipriau
siai pasireiškianti yra «Lietu
vių Katalikų Bendruomenė»
su savo choru, kurios pirmi
ninkas yra kun P. Ragažins
kas. Kaip žinome L K.B. cho
ras yra išvaręs gilią vagą
Brazilijos lietuvių kultūrinia
me gyvenime ir stipriai pasi

KUN. PIJUI RAGAŽINKUI
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25 metų kunigystės ir 20 metų veiklos Brazilijoje
iškilminga proga, - sveikatos, ilgo amžiaus ir Dievo
palaimos linki
Jonas Antanaitis
Eufrozina Antanaitienė
Nardis Antanaitis
Audra Antanaitytė
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME BENDRUOMENES CHORO
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga.
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.
Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.$ 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu
37-2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius
Aleks. Bogusiauskas.

Pusvalandžio vedėjas

JJuozas Matelionis
JJUI*gis Matelionis
j Motiejus Tamaliunas
'Bronius Šukevičius

Kun. P. Ragazinsko asmuo lietuviu
kultūriniame gyvenime.
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įkūrėją ir nuolatinį globėją kun. kleb. PIJŲ RAGAŽINSl'Ą 25 m. kunigystės ir 20 metų darbo Brazilijoj sukak
tuvių proga. Linkime dar ilgai ugdyti lietuvišką meną
ir lietuvišką dainą.
Bendruomenės Choras.

GERBIAMĄ KLEBONĄ
KUN. PIJŲ RAGAŽINSKĄ,

25 m. besidarbuojantį Kristaus Vynuogyne ir 20 m. sve
timam krašte guodžiantį nuliūdusius brolius, sveikiname
ir linkime sulaukti auksinio jubiliejaus ir laisvės gim
tajai žemei!
Al. ir Mg. Vinkšnaičiai.

reiškęs lietuviškos tautinės
propagandos srityje.
Katalikiškai lietuviškas vei
kimas pasireiškia ir S. Paulo
periferijose, kur žmones su
buria lietuviškos pamaldos.
Nes kaip bebūtų, Katalikų
Bažnyčia neskaldo, bet subu
ria žmones, ypatingai, šian
dieną, kai visos kitos idėjos
ir «religijos» atnešė žmonėms
tik nusivylimą ir ne vienas
besivėjąs dirbtiną spalvotą
žiburį vistiek pagaliau supra
to, kad vienintelis Kristaus
mokslas nėra nieko apvijęs.
Lietuviškos pamaldos stipri
na tautiniai religinį jausmą
ir stoja kliūtimi nutautėjimo
įtakai Štai čia reiškiasi lie
tuviškos parapijos reikšmė.
Lietuviškos parapijos suriš
ta lietuviška veikla stipriau
siai pulsuoja Tai matome V.
Zelinoje Dabartiniu metų čia
daugiausia kultūrinės pozity
vios veiklos. Lietuviška mo
kykla suburia vaikus ir duo
da jiems galimybių pasireikš
ti įvairiuose parengimuose
jubiliato įsteigti ateitininkai
veikia ir jų jaunatviškas en
tuziazmas spinduliuoja per
vaidinimus, šokius, grojimus
vadovaujant nenuilstančiam
Dėdei Juozui, kuris bent tuo
palengvina kun. Pijaus pe
čius A. a Tėvo VI Mikalaus
ko idėja lietuviškų radijo
pusvalandžių irgi įgyvendinta
dėka kun. P. Ragažinsko, ku
ris yra atsakomingas tų pus
valandžių redaktorius ne tik
prieš lietuvišką visuomenę,
bet ir prieš Brazilijos institu
cijas.
Nebūtų vadovo - nebūtų pa
rapijos, nebūtų parapijos mū
sų visas lietuviškumas suž
lugtų tarpe asmeniškų intri
gų. Neginčytinai galima tvir
tinti, kad vienas žmogus ne
palaužiamos asmenybės, dide
lio takto, aiškaus nusistatymo
nejučiomis veikia visuomenę
švelnina jos nuotaikas, veikia
ją skatinančiai ir teigiamai.
Džiaugdamies šiandieną gali
me pasakyti, kad turime tokį
žmogų savo tarpe, turime
kun. Pijų Ragažinską, kurio
nuveikti darbai kalba už jį
ir turi neabejotinai teigiamos
svarbos lietuvių emigrantų
gyvenime. Jo tauri asmenybė
tebūnie pavyzdžiu kiekvie
nam, kas klaidžioja abejonėse
H. Mošinskienė.
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Ilgametį mūsų Dvasios Vadą

KLEBONĄ KUN. PIJU RAGAŽINSKĄ
Sveikiname 25 m. kunigystės ir 20 m. darbo V. Zelinos parapijoje jubiliejaus proga ir meldžiame Aukščiau
siojo palaimos.
Liet. Kat. Moterų Draugija
ir Maldos Apaštalavimas

J. M. Kun. Pijui Rasazinskui
Janpaulyfe.
Mielas Kunige Pijau,

kur būtum gimę ir kur gyve
nę. Nutautimas yra Dievo ir
Bažnyčios tvarkos laužymas.
Tėvynės meilė mums privali
dorybė. «Jei Bažnyčia nerei
kalautų mylėti tėvynės, ji ne
bebūtų Bažnyčia», kalba Pi
jus XI. Lietuvių kalba ir jos
grynumas yra labai svarbus
tautinės civilizacijos sveiku
mo ir grynumo veiksnys. Lie
tuviškas poterėlis išmoktas iš
motinėlės ar kunigėlio lūpų
ir lietuviška daina ilgiausia
išsilaiko net nutautusio žmo
gaus atminty ir palaiko prisi
minimą apie savo tėvynę, sa
vo kilmę ir savo tautinę kul
tūrą. Aš nė kiek neabejoju,
kad Tu, mielasis kunige Pi
jau, visas priemones pavarto
ji, kad tamuštum nuo lietuvių
įsiutusias svetimybių bangas,
kurios kėsinasi įtraukti juos
į savo gelmes ir tuo būdu
Lietuviai pražudyti ir dedi vi
sas pastangas, kad išaušus
laisvės dienai galėtum par
vesti mielai tėviškėlei būri
us jaunimo, nepakąsto sveti
mųjų įtakų su karšta tėvynės
meile ir tvirtu pasirižimu dir
bti Lietuvai, jai aukotis, o rei
kalui atsiradus net kraują
pralieti ir gyvybės nustoti.
Šios dvejopos sukakties pro
ga šis linkėjimas būtų mano
svarbiausias. Aš melsiu gerą
jį Dievą tam tikslui pasiekti
reikiamos sveikatos, ištver
iu laimėjimo. Dievo palaima
būtina Be jos mes savo silp
nomis jiegomis nedaug tepa
sieksime Reikalingas ir visų
lietuviškų jiegų subūrimas
prie to tikslo siekimo, nes
vyksta totalinis karas. Į to
karo frontą reikalinga pasta
tyti visus gerai suorganizim
tus ir sudrausmintus lietuvi •
irs nepaisant net pažiūrų skir
tumo, be tik būtų pasirižęs
kovoti už Lietuvos laisvę li
gi laimėjimo ir Lietuvos rei
kalą statytu virš savo reika
liukų. Tavo žodis ir darbas
mielasis Sukaktuvininke, čia
daug gali nulemti. Aš žinau,
kad nei to žodžio nei darbu
nesigailėsi, nes tvirtai tikiu,
kad Brazilijos karščiai neįs
tengė išdžiovinti Tavo kilnio
je širdyje Dievo ir tėvynės
meilės šaltinių.

Su Lietuvos laimingais lai
kais neatmezgamai mano pri
siminimuose yra susipynusi
ir Kalvarija, kur mudviem te
ko artimai dirbti ne tik Die
vo garbei, bet ir mūsų mielos
Lietuvėlės laimei ir gerovei.
Buvai jaunas kunigėlis vos
bepradedąs savo kunigiško
pašaukimo sunkų ir atsakin
gą darbą. Sekiau Tavo dar
bą ir juo gėrėjausi. Buvai
pilnas geros iniciatyvos karš
tas entuziazmas lydėjo visus
Tavo darbus, sunkios darbo
apystovos ir kliūtys neįsten
gė Tavęs palaužti ir atbaidy
ti nuo užsimoto tikslų sieki
mo, dirbamus darbus gerai
turėdavai suplanuotus, šviesi
tėvynės meilė buvo Tavo
darbuotei stiprus akstinas, sa
vo darbais glėbei visas gyve
nimo sritis. Mačiau, kad Ta
vo asmeny bręsta rimtas ka
talikas visuomenininkas ir ge
ras sielų ganytojas, kokių la
bai reikalinga buvo katalikiš
koji Lietuva. Išsiskyrėm se
nai. Matydamas mūsų išeivių
apleistus dirvonus, jausdamas,
kad svetur jieu s gr so rimtas
nukrikščionėjimo ir nutauti
mo pavojus, kaip misionierius
leidaisi į tolimus pasviečius
jiems pagalbos teikti ir sta
tyti tiems pavojams užtvan
ką. Nevykai pasipinigauti, nes
būtum
pasirinkęs
dolerių
kraštą, bet vykai ten, kurlau
kė be sunkaus darbo ir ne
mažas vargas, vykai kur bu
vo labiausia reikalingas ide
alus lietuvis kunigas dieviš
kai ir lietuviškai sėklai sėli.
Pasielgei tikrai ragažinskiškai. Toliau keliai mos skyrė.
Sekti Tavo darbu negalėjau.
Bet aš nė kiek neabejoju, kad
ir tuose tolimuose kraštuose
pasilikai tas pats Kalvarijos
laiku Ragažinskas.
Gyvenam nepaprastai sun
kius ir pavojingus laikus.
Raudonas maras apsėdo mu
sų brangią tėvynę ir stengia
si ją nutrint nuo žemės pa
viršiaus. Lietuviškos galvos
retėja. Ten okupuoto j Lietu
voj jas retina bolševikas, čia
gi tremtyje mes patys retina
mės, pasiduodami svetimoms
įtakoms ir atsižadėdami savo
gražios kalbos, savo lietuviš
Gyvuok, Pijušėli, ilgai, lai
kos kilmės ir įsiliedami į sve miagai, jokiu umarų vėjų ne
timas tautas. Tai baisi savižu palaužtas ir laimėk.
dyhė, už kurią nei Dievas ne
Tave mylįs ir gerbiąs.
pagirs, nei Lietuva nepaglos
tys. Dievas mus sutvėrė lietu
Prel. Mykolas Krupavičius
viais ir reikalauja, kad toki
ais išliktumėm, nepaisant to, 1956-VI-14

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai.
,
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

LIETUVA

1956 m. birželio 24 d.

me. Perbėga variniu liemeniu
saulės
spindulys ir tavęs ne
SVEIKINIMAS.
pasiekęs vėl dingsta. Užsis
vajoji gaudydamas praslen
Didžiai gerbiamą kun. Pijų Ragažinską sveikiname
kantį fantastiškai padrikusį
25-k;ų kunigavimo ir 20-ties metų pastoracijos jubilie
debesėlį, senos neįspėjamos
jaus proga linkėdami neišsemiamos stiprybės ir Augš
pušų pasakos šnabždesys liu
čiausiojo palaimos visuose darbuose ir lietuviškai kul
liuoja
tave, bet sidabriniai
tūrinėje veikloje.
aidai raudonų plytų bažny
Algirdas ir Halina Mošinskiai.
čios pažadina.
Vidurdienis. Reikia pasku
bėti, reiki# dar aplankyti mie
lajį miesteij. Skubi lydimas
pušų pasakos ir dūžgiančių
Kun. Kleb P. Ragažinskui dvigubos sukakties proga
bičių. Kur ne kur tau nusf
linkime «Ilgiausių metų»
juokia įsirpusi žemuogė. Nūs
Balys Rimkus ir šeima
kynei ir nusišypsojai - saldi
buvo!
Nuvingiuoja takelis, prare
tėja
miškas ir išeini į slėnį.
Nuoširdžiai sveikinam kunigą Pijų Ragažinską Sida
Skaidria juosta tarp gelsvų
brinio kunigystės Jubiliejaus proga.
smiltynų sumirga Šventoji.
Jonas Bratkauskas ir šeima
Žaidžia bangelės tai vėjo pė
dos lengvai perbėgo pavir
šiumi. Neišlaikai, tavo kojos
nori atvėsti krištoliniame van
«Ilgiausių Metų» Kun. Klebonui Pijui Ragažinskui Ju
deny. Brendi tai vandeny, tai
biliejaus proga
smilčių pakraščiu ir pasieki
«Casa Sprindys»
žalume paskendusį miestelį.
Eini per tiltą. Sustoji. Akimis
nubėgi draug su sriauniąja
Šventosios tėkmė vingiuojan
čia tarp nusvyrusių besisu
Didžiai Gerbiamam Kun. Ragažinskui
pančių žilvyčių kasų. Mintys
Gerbiamas Tėveli,
tavo lengvos ir skaidrios,
Sveikiname Jubiliejaus proga ir linkime bei meldžia
kaip tie žaismingi saulės ats
me Jums viso geriausio.
pindžiai. Jauti palaimintą ra
mybę.
Pasikeli grįsta gatve,
Chicago, 56 VI-24.
o
tau
iš
tolo šypsosi pažįsta
Šv. Kazimiero Seserys, Motina Maria Teofilė
mi veidai. Štai pažįstama bo
bulė, štai sene’is pypkės dū
mus pro ūsus leidžia, tau
Halina Didžiulytė Mošinskienė.
linkčioja, o štai ir Moišė klau
šia, ką pirksi šiandieną...
Sveikini, užkalbini, viskas mi
ela viskas sava.
(Iš ciklo «Ošiančios pušys»)
Perėjai turgavietę apsuptą
vieno aukšto visokių spalvų
Mielos neužmirštamos va loja šunys, užverda gyveni mūrinių namų. Siauru šaligat
viu pasieki paštą. Gavai laiš
saros tėviškėje! Kaip gera mas
būdavo atsikvėpti nuo mies
Rytą, kada jau visur dar kų, laikraščių iš dulkėmis
to tvaiko ir dulkių, kai saulei bai gerokai įpusėję, išeini į kvepiančio miesto. Jie grą
besileidžiant, arkliukas leng saulėje skęstančias lankas. žina tave iš svajonių į tikro
va ristele bėgdavo gelsvu Linguoja ritmingai pjovėjai vę, bet neskubi jų skaityti.
Grįžti atgal tuo pačiu ke
žvyruotu vieškeliu, įsukdavo baltais marškiniais, gandras
liu.
Ir štai pažįstamas veidas.
į siaurą kelelį, vingiuojantį viena koja sustingęs pelkėje
«Dėde!»
sušunki.
tarp vasarojumi banguojančių kažko laukia, kažkur gagena
laukų ir sustodavo prie seno žąsys, kažkur numykia ver
«A, tai parvažiavai», juokia
namo skindėliais dengtu sto šiukas, avytė šaukia pasime si geros mėlynos akys, «na,
sėsk, parvešiu.» Tada pajun
gu. Iššokus iš ratų bėgi nro tusį avinėlį.
vartus į kalneli išklotą apskri
Eini toliu miško link, kuris ti nuovargį, alkį, troškulį ir
tais akmenimis, o iš abiejų savu tamsiai mėlyna siena tikrai nori grįžti su dėde.
pusių vešlios rūtos, mėtos uždaro visa horizontą Paki
Bėga arkliukas risčia, pa
radastų krūmai ir puošnūs ro lę« j kalvelę, matai tolumoje kinktai skamba, ratai šokinė
žiniai bijūnai saugomi pakraš smiltynų kalnus, matai šau ja žvyro vieškeliu Kalnelis,
čiais senų kreivašakių alyvų, nančius į erdvę du gotiškus pakalnė kartojasi nesuskai
Šen ten dar tiesiasi j tave
tomai. Prunkščia bėris, vai
taurelė nužydėjusios tulpės, bokštus Tai gimtojo mieste ko muses savo tankia uode
lio
bažnyčia
Ir
vėl
paskęsta
dar viena kita švelniai violė
kojos sodrioje žolėje, miško ga, o dėdė klausinėja apie
tinė alyvų kekė tau moja...
miestą, pasakoja savo rūpes
Pasitinka senelių rankomis kvapas ir šešėlis apgaubia ta čius.
sodinti milžinai kaštanai ir ve Kojos pėda jsispaudžia į
Abipus vieškelio slenka pie
tarsi sargyboje iškilmingai ^balkšvą smėlį Variniai pušų vos, lankos, banguoja žydin
laiko žiedų žvakes irnesuvir liemenys tarsi nulieti stiepia tys rugiai, blykčioja rugiagė
pa nei vienas jų lapas, tik si aukštyn ir kvepiančios ka lių skutės. Štai nebetoli ir na
svaiginantis saldus kvapas runos šnerėdamos svyruoja. mai Matai sutūpusį klojimo
liejasi į tave Ir grąžina į pra
Oras toks svaiginantis, kad stogą, jo viršūnėje gandraliz
eitį griaudina.
nebesinori niekur eiti. Radai dį. Vyturiai taip skambiai
Namuose laukia giminės, vešlių samanų kilimėlį ir iš juokiasi padangėje ir jauti,
neskiriama dalimi tos visos sitiesei. Tolimas žydrumas kad su jais juokiasi tavo šir
aplinkos sutinka pavasarius, apakino tave. Įsiklausei... O dis, tavo akys, nes nėra nie
vasaras ir slenka į gyvenimo šia, ošia lengvame vėjuje su ko gražesnio pasauly tuo me
rudenį Atbėgi pas juos, kad pami pušų vainikai, moja ša tu, kaip vasara tėviškėje.
pasigertum vasaros midumi ka šakai, susipina ir vėl išsi
-J===^C=SSSJ=t#kvepiančiu oru. kad pasiliū skiria tarsi ilgesingame žais
liuotum jų senovių pasakų ir
dainų supime.
Kun. Kleb. Pijui Ragažinskui garbingos sukakties pro
Nuovargis greit sumerkia
ga
Dievo palaimos ir ilgų darbingų metų linki
akis ir Lietuvos vasaros na k
tis labai trumpa Ji nei nil
Karolė Ir Jonas Kaseliūnai.
kam vyturėliui neduoda pail
sėti: tik nutilo gūžtelėj susi
gūžė, žiūrėk, jau aušra vėl
Kunigą Pijų Ragažinską švenčiantį 25 m. Kunigystės
švystelėjo, saulės aukso ža
ir 20 m. darbuotės Brazilijoje nuoširdžiai sveikina.
ra pabiro žemėn, ir vėl kyla
nenuilstamas dainininkas į
Antanas Pavilonis ir šeima.
skaidrią rožinėmis spalvomis
žaidžiančią padangę ir šau
na jis su pirmuoju spinduliu
į aukštybės, kelia piemenėlį,
D. G. Kun. Kleb. P. Ragažinska švenčiantį dvigubą
pjovėją, ragina tarsi sidabro
savo kunigiškos misijos sukaktį šiltai sveikiham, kartu
varpelis skubėti, skubėti į
darbą...
džiaugiamės ir prašome viešpaties dar ligų ir didžiais'
darbais
našių metų.
Tauškia plakamos dalgės,
Petras Šimonis ir Šeima.
mauroja galvijai, šūkauja pie
menėlis pleškindamas botagu,

Vasara Tėviškėje.
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Ilgo Gyvenimo, daug laimės ir Dievo palaimos dvigu
bo Jubiliejaus proga kun. P. Ragažinskui
linki Baužiu šeima
•>

'■ /u

’

!»

Kun Kleboną P. Ragažinką
25 metų Kunigystės ir 20 darbo Brazilijoje proga nuo
širdžiai sveikinam ir linkim ilgiausių metų
Genė ir Stasvs Maželiai
f.

Naujosios klebonijos projektas. Planas jau yra Įteiktas pre
feitüraí. Netrukus tikimasi pradėti statybos darbai Jubiliejaus
proga padarykite savo Įnašą į klebonijos fondą. STATYBOS
naudai per Šv. Petrą prasideda KERMOŠIUS. Kermošius vy
ks visais Liepos mėnesio šeštadieniais ir sekmadieniais. Bus
daug naujų Įdomių barakų ir fantų.

;

*Į

Nuoširdžiai sveikiname jubiliejaus proga kun. kleb.
P. Ragažinską linkėdami gausios Dievo palaimos.
Jonas Paukštys ir šeima.

Uolų Vila Zelinos parapijos kleboną
Kun Pijų Ragažinską

1000,00, Inž. Bačelis 500,00,
Aburdui 500,00. Grigas 200.00,
Kižys 50.00, Antanas Saka
lauskas 50,00, Z ukševicienė
100.00, Ignas Verbickas 200.00,
Stasys Bilevčius 200.00, Anta
nas Pavilonis 1000,00, Jurgis
Juzėnas 500.00, Antanas Guc
kauks 1006.00, Moksleiviai Atei
tininkai 2000.00. Veronika Za
karevič’enė 500.00. Genovaitė
Paršelienė 100.00, Antanas Žu
k'-<s 100,00
Veronika Bukienė 1000.00 Ona
Sermukšnienė 50.00
Visi aukojusieji yra surašo
mi į specialia garbės knygą,
kuri Jubiliejaus proga bus iš
kilmingai Įteikta klebonui. Vi
si galintieji prašomi dar prieš
jubiliejų padaryti savo Įnašą
klebonijos fondui, tai bus kar
tu ir jubiliejinė dovona.

Naujos klebonijos kertinio
akmens kúmai inese sa?o
auka Statybos Fondui
Petras Šimonis Cr $ 5 000.00
Konsulas PolišaitisCr $1.000.00
Sabbato Ranieri C ; $ L 000,00
Vytautas Tijūnėlis Cr $1 0C0.00
Jonas BratkauskasCr $1.000.00
Stasys Remenčins Cr $1.000 00
Motiejus Tamaliūnas C'- $
1.000,00, Alfonsas Pupetis Cr.$
1 000,00, João Dias Teixeira
Cr $1 000 00, V. Kutka Cr.$
200.00, Jonas Segliauskas Cr.$
1.000.00. P RutKauskienė Cr.$
1.000.00, Norbertas Stasiulionis
1000.00, getras Narbutis 1000,
00, Juozas Matelionis, 1000 00
Juozas Lukoševičius 1000.00,
Balys Rimkus. 1000.00,

AUKOJUSIEJI NAUJoS KLE
PONIJOS STATYBOS FON
DU1.

LIETUVIAI LAISVAJAME PA
ŠAULYJE

ne tvarka)

Valteris ’auinskas 20(100,
Veiveriai 200,00, Juozas Genevičius 401»,00, Juozas Mate
lis 100,00, Mackevičius 150,00,
Pocius 100,00,
Braknienė
100.00. Antanas Maniušis200,00,
H Silva Teixeira 500,00, Ado
mas ir Elzbieta Paškauskai
I. 000,00. Francisco Toth 50,00,
M. Ž. 1 000,00, Antanas Strielčiūnas 200,00, Teklė Didžiu
Jienė 1 000,00, V. J. 1 000.00,
Bernardas Liaudinskas 500,00,
Juozas Parednis 500.00, T. V.
100,00, Antanas Krupelis500,00
V. V. 100,00, Karolis Stokus
200.00. Juozas ŠiaučiulislOO.OO
J. O. Polikaičiai 150,00, Emi
lė.Rimkienė 50,00, Elzbieta
Sadauskienė 100,00, Teofilė
Skrok 5'10.00, Vanda Vaice
kauskienė 100.00, Agota Petraitienė 200,00, Leonas Snurkfs 50.‘00, Antanina Petraus
kienė 70.00, J. J. 590,00, Ona
Kacevičienė 200,00, Jenas
Bendoraitis 1.000,00, Katarina
Marcinkevičienė 500.00, Ma
rijonas Valeika 1.000,00, Anta
nas Galinckas 100,00, Rozali
ja Našlėnienė 500,00, Ona Mi
cevičienė 200.00, Pr. Šukio
šeima 2 000,00, p. p. Tylai
500.00, Nikodemas Labuckas
200,00. Juozas Baužys 1.000,00,
Genė Teresev:čienė 200,00,
A ikas Baranauskas 100,00, Ju
l’ja ir Jonas R.udaminailOOO.00
' nastazija Stankevičienė!00.0
domas Juzefą Stankevičiai
; 00,00, Juzėnienė 50,00, Antai aš Brazdžionis 500,00. Myko
as Anelė Kurmai 500,00, Ka: ys Kaleėkas 50,00, Zofija Du
nskienė 1.000,00, $ Vladas ir
1 alubai 500,00, Firmos «Suertes» darbininkai
275,00,
Jonas Rinkevičius 200,00 V.
J. Makuševičiai 500,00, Ona
Žalienė 200,00, P. Baranaus
kienė 50,00, Elena Petraitienė

— Australija. Meno parodo
je gražiai buvo įvertintas ir
lietuvis dail VI. Meškėnas.
Parodoje dalyvavo apie 40 dai
liniukų Dail. L Zygas suruo
šė savo paveikslu parodą Ade
laidėje. Jis iš viso yra nupie
šęs 152 paveikslus ir daly va
vęs II meno parodų.
— Melburno tautiniu šokiu
grupė «Atžalynas» atsidėjusi
ruošiasi dalyvauti viso pašau
lio olimpinių žaidimų atidary
mo iškilmėse. «Atžalyno» gru
pei reikės pasirodyti ne tik
per pati atidarymą, bet ir per

Sveikiname jo kunigystės sidabrinio jubiliejaus proga,
o taip pat 20-ties metu oarbo S. Paulo lietuvių tarpe.
Tesuteikia Visagalis sveikatos ir kantrybės beverčiant
gilią pastoracijos ir kultūrinio darbo vagą išeivijoje!

Tėvų Komitetas
prie V. Zelinos Liet. Mokyklos
įvairius olimpinius parengi
mus viso pasaulio sportinio
kams. Numatomas jiems su
ruošti ir spec, fvairių tautų
pasirodymų vakaras. «Atžaly
nas», kaip ir kitos tautinės
grupės, atidarymo dieną daly
vaus su savo tautine vėliava
pasirodys šokių festivalyje.
— Australų spauda plačiai
rašė apie lietuvi Joną Vana
gą, kūrins įkūrė Lobenthilio
miesto muziejų Kai kurie lai
kraščiai atsispaudė nuotrauką
vaizduojančią J Vanagą šalia
P. Australijos min. pirmininko
Playfordo ir kt, pažymėdami,
tai pirmas atsitikimas, kai nau
jasis ateivis susirūpino aus
tralu miesto istorinių doku
mentų bei medžiagos surinki
mu ir išsaugojimu. Vanagas
yra bu v. Lietuvos Geležinke
lių Valdybos direktoriaus su
nūs, o jo vyr. brolis buvs Ųžs.
Reik. Ministerijos protokolo
šefas.

- Jiingt. Amerikos Valsty
bes. Pasiruošimai Čikagoje
įvykstančiai dainų šventei jau
baigti. Per kultūrininkų kong
resą posėdžiaus 9 atskiros se
kcijos, kurioms: mokslininką
ms - Stp. Kolupaila, švietimo
- Rimkūnas, istorijos - Liule

Restoranas Jurubatuba
VLADAS JASIULIONIS

Savininkas

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.
Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra
restaurante Estoril, pervažiavus tilta sukti po kairei, kaip
matyti iš čia pridedamo plano Patogi vieta ir pikninkams.

vičius, teatro - Velička, akad.
jaunimo - Stud Sąjunga, kai
bos- L. Dambriūnas, literatu
ros- Babrauskas, muzikos - Ja
kubėnas, bendriesiems posė
džiams - J.Girnius.

Vokietija. Protestuoja prieš
šventovių profanavimą, 1956
m. birželio 1-3 d d. Koenigs
teine, netoli Frankfurto, vyko
Europo ateitininkų sąskrydis
Dalyvavo iš Vokietijos, Pran
cūzijas ir Šveicarijos apie 70
atstovų. Sąskrydžio dalyvius
Dr.P. Karvelis painformavo
apie laisvinimo darbą ir atei
ties perspektyvas; prof. J. E
retas skaitė paskaitą apie tre
mtyje esančiųjų lietuvių uždą
vinius savajai tautai ir vokie
čių svečius, atvykusius pasi
žiūrėti Vasario 16 d. gimnazi
jos kuopos gražiai suruoštos
meninės dalies, supažindino
su lietuvių kalbos senumu bei
jos grožiu; buv. ilgametis Jė
zųitų gimnazijos direktorius
t. J. Kipas, atvykęs iš Berl\
no, laikė relig. susitelkimo va
landą ir papasakojo pluošt'šviesių atsiminimų apei gyve
nimą laisvojoje Lietuvoje. Pas
kaitą skaitė Dr. J. Norkaitis
jr.; iškilmingas pamaldas atlai
kė kan. Dr. J B. Končius, pa
mokslą pasakė - Dr. J. Navi
ckas. pamaldas už žuvusius
tėvynėje ir Sibiro tremty. A.
Bernatonis. Sąskrydžio daly
viai pąjeiškė protestą prieš
Vilniaus katedros ir kitu ba
žuyčių panaudojimą ne tiems
tikslams, kuriems jos buvo
skirtos. Amerikiečių vyriausy
bei ir tautai, taip pat RA V kat.
episkcpatui pareikšta nuošir
di padėka už lietuviams tei
kiamą paramą. Sąskrydžio su
ruošimu ypač daug rūpinosi

dipl. inž. P. Narutis. Į naują
ją vadovybę išrinkti Dr. V.
Literskis knn. Dr. J. Petsai
tis ir Dr. K. Pemkus, daugiau
šia prisidėjęs*prie antibolševi
kinės genocipo parodos suruo
Šimo. Sąskrydžio retkšminges
ni momentai buvo A, Balso
įrašyti į magnetofono juostė
les ir drage su sveikinimu pa
vergtiesims tėvynėje bei Si
bire perduoti radijo bango
mis.

— Ventos leidykla Vokie
tijoje išleido K. Grigaįtyiės
naują lyrikos rinkinį «Širdis
Pergamente Anksčiau K. Gri
gailytės yra išleisti rinkiniai
«Akys pro vėduoklę,» «Paslap
tis». «Ventos» baigiama leis
ti A. Vaičio pasakų rinktinė
«Auksinė kurpelė» ir J. E.
Riveros P. Gaučio išverstas ro
manas «Praraja», laikomas vie
nu iš geriausių tos rūšies P.
Amerikoje veikalų.
Elta.

Halina Mošinskienė
«LIŪDNO BIRŽELIO» minėj!
mas S. Kaulyje.

Jau birželio mėn. 10 d.
popietinis radijo pusvalandis
buvo skirtas liūdniems birže
lio m. 1941-jų metų įvykiams
paminėti. Buvo perskaitytas
V LIKO atsišaukimas ir per
duotas išvežimų vaizdelis fo
ne tai nuotaikai pritaikytos
muzikos.
Birželio m. 14 d. vakare lie
tuviškos mokyklos moksleivi
ai vadovaujami savo mokyto
jų susirinkę V. Zelinos bažny
čion pagerbė žuvusius ir ken
čiančius nuo raudonojo tero
ro. Susirinkę pasimeldę baž
nyčioje, uždegtomis žvakėmis
kalbėdami rožančių sudarė
procesiją aplink bažnyčią, po
to padėjo vainiką prie kryži
aus ir kiekvieną klasė atski
rai balsu atkalbėjo maldas.
Pabaigai buvo sugiedota «Ma
rija, Marija...»
(pabaiga 6 pusi.

Ilgametį mūsų Dvasios Vadą
KLEBONĄ KUN. PIJŲ RAGAŽINSKĄ

.

Sveikiname 25 m. kunigystės irz20 m. darbo V. Zeli
nos parapijoje jubiliejaus proga ir meldžiame Aukščiau
siojo palaimos.
St. Karolkevičius
S. Paulo, 24-6-56.
ESTORIL

PARQUE

MUNICIPAL

C€

S BERNARDO
PO CAMPO ...

REPRESA
CHURRASCARIA
JURUBATUBA
PRAIA DE
JURUBATUBA

’

*

D. G. Kun. Kleb. P. Ragažinską švenčiantį dvigubą
savo kunigiškos misijos sukaktį šiltai sveikinam, kartu
džiaugiamės ir prašome Viešpaties dar ilgų ir didžiais
darbais našių metų.
St. Saldys
S. Paulo, 24-6-56.
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ŽUVUSIU IR IŠTREMTŲJŲ
PAMINĖJIMAS.

MAŽIEJI ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJAI NUOŠIRDŽIAUSIAI
SVEIKINA KUNIGĄ PIJŲ RAGAŽ1NSKĄ, V. ZELINOŠ KLE

BONĄ IR «MUSŲ LIETUVOS» REDAKTORIŲ, JO 25

KUNIGYSTĖS IR 20 ME 1U DARBO BRAZILIJOJ

METU

SUKAK

TIES PROGA, IR.LINKI JAM AUKŠČIAUSIOJO VISOKERIO

POS PALAIMOS IR GERIAUSIO PASISEKIMO JO ATSAKIN

GAME DARBE.

Birželio 14 dienos vakare
lietuviškos mokyklos moki
niai. taikinami savo mokyto
jų ir moks!eiviai ateitininkai
rengė sus telkimo valandėlę
pavergtai tėvynei, ištremtie
siems ir žuvusiems bei nužu
dytiems pris'minti Po tylios
maldos bažnyčioje.. dalyviai
degančioms žvakėmis nešini
ėjo prie simbolinio partizano
kapo. Bliksinčios švieselės
skrodė tamsa ir simbolizavo
musų tikėjimo šviesesniu tė
viškės rytojum viltį, jas sekė
susikaupę' jaunųjų
veidai
prie kryžiaus buvo padėtas
vainikas ir sukalbėti dialo
gais bei solo šiai progai pri
taiklios maldos. Nors buvo
baisus purvynas bet taitie
čių susirink-- nem-iža. Kitaip
ir negalėtų būti, juk kiekvie
n is turi ten lik tisui savųjų ir
negando ištiktu atimųjų asine
nu, tai dera bent šia proga
už juos pasiųsti Viešpačiui
atodūsį. Sugiedoję: «Lietuvą
Dievas apveizdi ir gina, am
žiais suvar tusios jos. neap
leis»,
susirinkusieji
lėtais
skirstėsi, širdyse atnaujinę
bmliu nelaimės atjaunina
Dar nespėjus paskutiniams
nuo kapo pasitraukti, už tvo
ros keli pau 'm (
inkai)
ėmė sprog inti «bombines»
kažin derėtų taip e.stis lietu
vių vaikam /.

Mokiniai sveikina Jubiliatą kun. P. Ragažinską. Praėji'
sį sekmadieni minėjime. Nuotraukoje matosi gimnazijos di
rektorė sės. Julia
Nuotrauka St. Maželis

— Kunigo Klebono Jubilie
jaus proga rengiamoje akade
mijoje jaunieji lietuviukai pa
rengti mokytojos p. J. Valei
kienės šoks gražų tautinį šo
kį «Dobilas». Grupę sudaro
24 šokėjai. Beto iš lietuvių
dalyvaus moksleiviai ateitinin
kai su, o. J Guigos pareng> «Žiogeliais» ir L. K. B.
Chorą-'. Brazilišką programos
dali išpildys mokyklos ir gim

Būrelis Gižų Seminarijos klierikų. Viršutinėje eilėje prie
medžio klierikas Pijus Ragažinskas

GAL
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TAVE VIEŠPATS
ŠAUKIA?

Mielas Broliuk,

Dabar kai mes švenčiame
musų klebono kun. P. Raga
žinsko 25 meni Kunigystės
Sukaktį, panorėjau parašyti
Tau kelis žodžius apie kuni
go pašauk mą.
Šventajame Rašte, pranašo
Jeremijo knygoje yra aprašy
ta. kaip Galybių Viešpats šau
kė jauną Jeremiją būti tautų
pranašu. Dievais kalbėjo jam.
Pirma negu tave sutvėriau
molinos įsčiuje ir pirma ne
gu tu gimei, pašventinau ta
ve ir neskyriau tave prana
šu. «Jeremijas tokiu aukštų
preigų nusigando ir ėmė tei
sintis: «A, a, a, Viešpatie Die
ye, Tu gerai matai, kad esu
vaikas ir nemoku kalbėti. Su
draudė Viešpats visur, kur
tave siūsiu eisi, ir kalbėsi
visa ką tau liepsiu. Nebijok,
nes aš esu su tavimi ir aš
tave išlaisvinsiu. Ir ištiesė
viešpats ranką ir palietė jo
lupas ir tarė: «Savo žodžius
dedu į tavo lūpas, ir siunčiu
tave pranašu, kad mokytum
tautas ir karalystės kad nu
baustum, sugriautum ir iš

skirstytom ir vėl atstatytom
ir iš naujo užsodintum.
Ir šiandien ne vieną jauną
žmogų Dievas šaukia savo
tarnybon, bet tas išsigandęs
pareigų sunkumo, išsisukinę
ja, spiriasi, nesutinka būti
siunčiamas. Tu, jeigu išgirsi
Viešpatį tave kviečianti, ne
išsigąsk. bet eik drąsiai Tie
sos skelbėjo kelias niekada
nėra lengvas, bet atsimink
kad neisi vienas, Dievas eis
kartu. Jis dės savo žodžius
į tavo burną ir savo švenči
ausią kūną į tavo rankas, sa
vo malone lydės visus tavo
žingsnius, kad būtum stiprus
atlikti misijai, kuriai jis šau
kia. Viešpats yra galingas,
jis savo malone ir per silp
ną žmogų daro didelius dar
bus. Būk jo talkininku.
Dėdė Juozas

Mūsų Jubiliatas gimnazisto uniformoje, su mokslo draugais.

nazijos mokiniai. Į minėjimą
nereikalingi joki pakvietimai.
Įėjimas visiems laisvas.

Viktoras Šimaitis
ŠALNĄ

DARŽELY

Brangi Tėvų Šalele!
Motule- mylimoji!
Tu mus į gimtą lizdą
Kasdien šauki ir moji.
Šalna tavam daržely
Pakando rūtą, mėtą,
balni neleidžia grįžti
Į Žemę Pažadėtą!
Skaisti, dangaus saulele.
Pažvelk pro debesėlį,
Sudegink piktą šalną
Auksiniais spindulėliais.
Te vėl daržely želia
Lelijos, rūtos, metus,
Te vėl laisva dainuoja
Šalelė numylėta!

Nusidėjėlio atgaila.

Atsisveikinimas su gimtosios parapijos Bažnyčia Pajevonyje
išvykstant į Braziliją

(pabaiga iš 5 pu d )
Birželio m 16 d. vakare,
S ’’aulo miesto centre Esco
Ja Caetano de Campos. įvyko
iškilmingas to pat pobūdžio
minėjimas, surengtas lietuvių
latvių ir estu kolonijų Brazdi
joje, grobojant tų «-alių kon
sulatams.
Iškilmingaiį «Liūdnojo bir
želio» minėjimo posėdį atida
rė konsulas P Ozolins. Sngie
dėta Brazilijos himnas, po to
sekė trijų Baltijos Valstybių
himnai Kalbėjo kun. Alek
sandras Arminas, jautriai miš
viesdamas didžiąja Baltijos
valstybių tragediją. Iš Brazi
lų atstovų kalbėjo deputatas
Dr. Franco Montoro, pažade
damas Pa balti jos k’ausimą iš
kelti parlamente.
Meninėje d Ivje pasirodė
latviu kolonijos choras ved.
maestro V Goetz Estai pade
klamavo eilėraštį. >< lo d-ii
navo Kazys Ambrazevičius ir
V. Laurinaitis, lieto L K. B
choras, ved. maestro J. Stro
lio-s. padainavo tris dainas.
i.at.”iai nurodė dokumentą
line filma, kuriame publika
galėin pamatyti Nepriklauso
mą Latvija, jos prijungimą

prie Sovietų Sąjungos ir to
prijungimo pasekmes. Ypatin
gai atkreipė publikos dėmėsi
faktas, dokumentaliai patvir
tintas, kai vienas asmuo ne
priklausomybės laikais nuteis
tas už žmogžudystę iimmiečiui kalėjimui, atėjus komu
nistams tapo paleistas ir pas
kirtas policijos vadu. Šiurpu
nukrėtė vaizdai atkastų kapi
nynų, kurie buvo surasti 1941
m. bolševikams pasitraukus.
Čia rasta šimtai išniekintų
nužudytųjų lavonų profesorių
studentų, kariškių, darbinin
ku ir kt Visi jie buvo identi
fikuoti pagal surastus prie jų
dokumentus Visas filmas yra
d o k u m e h ta I lai pa t v i r ti n tas.
Biržei 10*01. 17 d. rytmeti
nis ir popietinis lietuviško ra
dijo pusvalandis taipogi, sky
r ė savo programa tai liūdna
jai datai paminėti. Buvo duo
ia atatinkama muzika ir pas
kabyti faktai tos didžiosios mū
su tautos skriaudos.

Kadaise gyveno paežerėje
žvejys su savo pačia. Juodu
taip buvo nušiurę, jog dau
giau nieko neturėjo, kaip tik
tai lūšnelę. Mito juodu iš to.
ką susigaudavo ežere. Bet ir
čia laimės neturėjo - žvejy
ba nesisekdavo.
Jokūbaitis (tokia buvo žve
jo pavardė) nebuvo nei tingi
nys, nei padauža. Jis darbuo
davosi nuo ryto ligi vakaro,
tačiau niekad neparnešdavo
namo daugiau žuvies, negu
tiek, kiek reikėjo tik pati
ems pramistį. Dėl to juodu
skurdo. Jų nameliai pradėjo
pūti ir griūti, stogas prakiuro
langų stiklai daugkur išbyrė
jo. Vasarą pro stogo skyles
lijo. lietus, o žiemai atėjus
šaltis lindo pro išdaužytus
langus. Taip juodu ilgą laiką
vargo.
Viena kartą Jokūbaitis žve
jojo kiaurą dieną, ligi sutems
tant, bet ničnieko nesugavo.
Susidėjo savo tinklą, atsisėdo
gale laivelio, pasirėmė alkū
nėmis į jo briaunas ir prade
jo graudentis, apverkdamas
savo nelaimę. Jis pagalvojo
apie pavo pačią, kuri šįvakar
nebeturės ko valgyti.

(B. D.)

.i
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1956 m. birželio 23 d.
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LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, lai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

TAI

SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

São Paulo

«

Kiekvieną sekmadieny prie
bažnyčios pas spaudos platin
tojų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

Una Javaės, 626

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kaip barį su maistu ir be
maisto. Privažiavimas autom©
biliu labai
patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

— LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga •
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINADOKtS
O

MIELI LIETUVIAI!

■TOM.mnnrainiiHiiiiaiiimaiHiwiHiiiiiiiiuiuiiiimiiHiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiHiiiiimiiiuiKiMHriBiiiiiHiiimiiiiiiiinhJuiiiiiiiiiiiiiimiwiiiBmiiiiiiiiiHiiiiuIWIiaiininiiurwrmnummninf J

■
3

S
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO'
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AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

.
Priimami
RUA

SÃO

SCHMIDT

ARTHUR
pakvietimai Į namus

CAETANO,

447

— Senų portretu reprodukcijos

— TEL.

4-õ 57G

-

SÃO

PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.
Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti e&tado valdžiai.
Šitai Tamstai siul°

Jmobiliâiia Aito do Guaporé Lida.

I

Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98
Painformuojame ir per laiškus.
mr—■tt-t-i-wt-hiiii—ii 11 <i
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ALBERTAS PAVILAVIČIUS

teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520j
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VILA ALPINA
VANDEN

ÍKMaWJ CARKBEIDÍ
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą Į/žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postal 3967

SÃO

PAULO

COnr

«Cervejaria Columbia J
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
1
Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General ! Camara, 292 Fone: 25-636
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AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

MIRŠTA VYRAI
Birželio m. 18 d Quinta
das Paineiras mirė Pranas
Tamulis, 57 m. amžiaus, ki
lęs iš Balninkų km Ukmer
gės apskrities. Paliko nuliū
dusia žmoną Jane, dukteris
Martą ir Leonią.
Birželio m. 19 d. Mandaqui
ligoninėje mirė Aleksandras
Taraškevičius 46 m. amžiaus,
kilęs iš Jonavos. Buvo neve
dęs. Paliko keturis brolius,
kurių trys kur tai interiore
gyvena.
Birželio m. 19 d. S. Caeta
no do Sul ligoninėje mirė My
kolas Andriejauskas, 48 m.
amžiaus, nevedęs, kilęs iš
Ežerėnų. Brazilijoj iš gimi
nių turi tik pusbrolius.
Birželio m 21 d. Agua Ra
za, rua Piraja 2, mirė Vikto
ras Bočius, 50 m. amžiaus,
kilęs iš Leipalingio. Nuliūdi
me paliko žmoną Aleksandrą,
dukterį Mariją Greičienę,
žentą B. Greičių.
Birželio 13 Vila Emoje mi
rė Vladas Idas 41 metų, ki
lęs iš Južontų nuliūdime pali
ko žmoną, tris mažamečius

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

vaikus, brolį Antaną su šei
ma ir motiną Mariją.

-- P. Boguslanskfenė yra
vyriausia jubiliejinio klebono
bankieto Šeimininkė. Bankieto
Komisija sudaro: p. G. Tere
sevičienė, p. I. Kutkienė, p.
Adamavičienė, p. J. Bai žys ir
p. A. Boguslauskas.
— Kad visi galėtų išklausy
ti lietuvišką radio pusvalandį
į Minėjimo salę hus įvestas
garsiakalbis. Todėl visi nra
Vaizdai iš «Kunigiškos Didybės», (žiūrėk api.šymą)
(Nuot St. Maželio)
šome rinktinis antrą valandą
tuoj po pusvalandžio bue pra
dėtas pats minėjimas Į mi
IP IP © © ÍI2 aK /Ml
p
ii
nėjimą nereikalingi joki pak
vietimai įėjimas visiems lais
Praėjusį sekmadienį parapijos mokyklos ir gimnazijos mokiniai rengė minėjimą Kun.
vas.
Klebonui pagerbti Gimnazijos mokinė Maria Garutti visų vardu pasakė sveikinimo žodį.
Po to atskirų klasių reprezentantai įteikė Jubiliatui savo vertingas dovanas. Meninė progra.
Birželio 25 (pirmadienį) šv. ma buvo gerai paruošta, įvairi ir Įdomi. Dalyviai ja buvo labai patenkinti. Ypač visiems
Juozapo mokykloje šaukia patiko seselės Beatrizės kūrinys «Kunigiškoji Didybė». Gyvų p įveiksiu forma buvo pavaiz
duotas Jubiliato gyvenimas, pradedant jo tėviškės troba Pajavonyje. einant per seminariją,
mas susirinkimas KERMOŠI šventimų iškilmės ir baigiant jo darbais Brazilijoje. Lietuviško kaimo gyvenimas buvo pa
AUS reikalams aptarti. Pra vaizduotas labai šviesiomis spalvomis ir tuo būdu g ažiai buvo svetimiesiems (o salėje jų
šomi dalyvauti visi kermoši buvo nemaža) pristatyta kun. Pijaus tėviškė Lietuva. Mergaičių choras gražios scenos de
aus darbininkai ir fantų rin koracijos, varpų balsai paveikslams sudarė jaukią nuotaiką. Publikos buvo pilna salė Minę
kėjos.
jimą organizavo seserys Pranciškietės. Įėjimo oajimos jos skiria naujos klebonijos statybai,
kaip jubiliejinę dovaną Minėjimas turi da ir kitą pliusą, kad šiuo būdu pratinami vaikai
— Gedulo dienos paminė pareiktšti dėkingumą savo dvasios vadam
jimas, palyginamai gerai pa-

u

vyko. Pagrindiniais kalbėto
jais buvo kun. AI. Arminas,
gausia dokumentacija įrodi
nėjo Stalino ir Molotovo ve,d
mainiškumą. Deputadas An
drė Franco xMontoro sveiki
no S. Paulo visuomenės v;ir
du ir pas ižą įėjo
pavergųjų tautų klausimą iš
kelti parlamente surinktą med
žiagą, kaip dokumentaciją,

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

r ii

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

|

Į

IRMÃOS BAUZIS

Į

persiųsti užsienio reikalų mi
nisterijon, kad ši. per savo
atstovus Jungtinėse Tautose
judintų iš mirties taško paver
gtųjų kraštų klausimą. įkalba
buvo dažnai petraukiama plo
jimais Visuomenės, turint dė
mesyje tris kolonijas, galėjo
būti ir daugiau Meninėje pro
gramoje dalyvavo latvių cho
ras sudainuodamas keturias

SENSACIJA!!!
Birželio mėn. 30 d nepraleisk progos atsilankyti
į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CaIPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua
Campos Novos, 19. Pradžia 20 vai. Programoj “Show”
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima
i “Mūsų Lietuvos” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19.
JS®?MirT lhi.uanir.bbi«»bxibm®j
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Praça São José, 8 Sal. 1 e2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

iüi

Saugiausia pinigams vieta yra

g

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia >a
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines
operacijas atlikti.

V. ZELINA — S. PAULO

B

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

K

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių vindų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

j Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokėjimui, per penkis kartus.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

s
Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas
CONTADOR

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Birželio 24 dieną
11 vai. Iškilmingos Šv.
Mišios dalyvaujant -L E.
Vyskupui Dorn Antonio Si
queira Alves
Lietuviškai pamokslą sa
kys kun. Juozas Janilionis
Visi prašomi šią dieną Jubiliantą prisiminti savo maldo
se ir ta intenciją priimti šv.
Komuniją.
14 vai. Iškilmingas Aktas
su sveikinimais ir menine pro
grama V. Zelinos gimnazijos
salėje.
20 vai. (ten pat) Pagerbimo
Vakarienė (bankietas).
. Jubilėjui Rengti Komitetas

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

-

J UB I L E J U S

Šį «Musų Lietuvos» numerį
redagavo kun. J. Šeškevičius.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

damas, o lietuviu-solistai K.
Ambrozevičius ir V. Laurinai
tis ir L. K. Bendruomenės
choras
Meninė programa, tiek so
listu, tiek choro buvo nuošir
džiai, su įsijautimu išpildyta.

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose.
Legalizuojara dokumentus naujom firmom ir bendrovėm.
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra
monėj, duosim visas reikalingas informacijas. .

m

Rua Taquari, 19 - s/4 ~ (Esq. R. da Moóca)

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Kareiva, Petronė
lės Genotaitės ir Antano sū
nus, kilęs iš Kalnėnų kaimo,
Telšių apskrities, atvykęs po
paskutínio karo į Argentina,
paieško savo brolio Petro Ka
reivos, gyvenančio nuo 1927
metų São Paulo mieste. Pats
paieškomasis ar apie jį ži
nantieji malonėkite pranešti
šiuo adresu: A Kareiva, Men
doza 2280, Avellaneda, Bue
nos Aires, Argentina.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

