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Nauja esiado vyriausybė

Sausio m. 31 d. gubernato
rius Lucas Nogueira Garcez 
perdavė estado valdymą nau
jai išrinktam gubernatoriui 
Janio Qnadros. Naujasis gu
bernatorius perimdamas vald
žią pasakė, kad valdysiąs 
griežtai, sąžiningai. Kokios 
nors savo darbo programos, 
kaip yra įprasta šitokiais mo 
mentais, nepaskelbė. Šiuo 
metu stoti estado priekyje nė 
ra didelio malonumo ir net 
rizikinga Nėra malonumo, nes 
ekonominiai reikalai, finansai, 
yra pakikę Net kaikurių de
partamentų valdininkams al
gos yra žymiai atsilikusios, 
kaikurie darbai, del lėšų sto
kos yra sustabdyti, kaip pa
vyzdžiui kelių spartesniu tem 
pu tiesimas.

Gubernatorius Janio Qua
dros rinkiminės propagandos 
metu rinkikams daug ko ža
dėjo, ypač užkirsti kelią pra
gyvenimo kainu kilimui. O 
matome, kad kainos kasdien 
šuoliais kyla, žmonių masėse 
nepasitenkinimas ir nerimas 
auga, nes snnku yra suvesti 
galus su gulais.

Naujasis gupernatorius rin
kimus laimėjo labai maža bal 
su persvara. Sudedant atidų 
otus Prestes Maia ir Adhemar 
de Barros balsus, didesnė es 
tado dalis yra opozicijos ran 
koše. Todėl yra rimto pavo
jaus, kad šitokiais momentais 
galima save politiškai sulik- 
viduoti, sukompaomituoti, neįs 
tengiant realizuoti tai, kas bu 
vo žadėta.

Pažvelgus i naujai sudarytą 
‘ kabinetą” sekretoriatą, reiki 
a pasakyti, kad.visi tiesiog! 
niai bendradarbiai yra pakvi
esti savo srities kompetentin
gi žmonės, atstovaują įvairias 
politines partijas. Tai yra 
ženklas, kad tvirtu keliu pra
dėjo eiti.

São Paulo estado politikai 
nori išsikovoti tvirtesnes po
zicijas federalinėj vyriausy
bėj. Jau kuris laikas S. Pau 
lo spaudoj yra reiškiamas di 
delis nepasitenkinimas, kad 
“paulistams” federalinėj vyri 
ausybėj tenka tik antros ar 
trečios eilės vietos. Naujas 
gubernatorius yra pasiryžęs 
atitaisyt S. Paulo prestižą. 
Ypač spauda nuolat kala, kad 
iš S. Paulo turi išeiti Brazi
lijos prezidentas. Bet del 
kandidatų partijos nesutaria. 
Daug kas neretų užimti pre
zidento kėdę.

Vienas ‘ paulistas” yra ti
krai pasiryžęs išstayti savo 
kandidatūrą. Tai Dr. Adhe- 
mar de Barros. Tai jis aiš
kiai pabrėžė savo pasikalbė
jime su spaudos atstovais.
S. Pauly padėtis dar labiau 
susipainios, nes partijų lyde
riai bus prieš. Jo laimė 
priklausys nuo rinkikų masės 
kurios labai dažnai balsuoja 
ne už partilų kandidatus.

Kaip matome nauja estado 
vyriausybė pradėjo darbą 
nepavydėtinu momentu.

Prefeita rinks 27 kovo.

S. Paulo apylinkės Tribūno

Gnb. Prof Lucas Nogueira Garcez sausio 31 d. perdavė estado valdžią išrinktam guberna" 
toriui Janio Quadrui ir išvyko Argentinon atostogoms. Buvęs gubernatorius gerai orientavo" 
si Lietuvos ir lietuvių reikalais. Jis 1952 m. atidarė suruoštą lietuvių liaudies meno parodą-

)o nutarimu miesto prefeito 
rinkimai paskirti kovo m. 27 
d. Rinkimų pravedimas kai
nuos milijoną 800 tūkstančių 
kruzeirų. Ir vėl’ nauja agita
cija pasipils po priemiesčius.

Brazilijoj drebėjo žeme
Sausio 31 d , Mato Grosso 

sostinėje. Cuiabá mieste bu
vo užregistruotas žemės dre 
bėjimas. Stipriau buvo jaučia 
mas drebėjimas São Gonçalo 
priemestyje. Žmonės buvo 
paimti baimės, kad" gali pasi 
kartoti stipresni sukrėtimai 
Nuostolių nepadaryta jokių.

— Gazolinos litras nuo atei 
nančio mėnesio kainuos pen 
kis kruzeirus. O gal net šešis

— Prezidentas naudoja heli 
kopteri Braz’lijos prezidentas 
Cafė Filho susisiekimui tarp 
prezidentūros ir vasaros rezi 
dencijos Petropolyje, susisie 
kiniui pradėjo vartoti helikop 
terį. Esą greitesnė ir patoges 
nė susisiekimo priemonė.

h S. Paulo prefeitura nau
jose zankose

Prefeitui ir vice pgefeitui 
užėmus gubernatoriaus ir vi
ce gubernatoriaus pareigas, 
laikinai prefeitą pavaduoja 
miesto “parlamento” pirmi

ninkas William Salem. Teis
mui teks nuspręsti kada skir
ti naujo prefeito rinkimus: ar 
balandžio, ar laukti spalians 
mėnesio, kad bus renkamas 
respublikos prezidentas bei 
vereadoriai.

— S. Paulo spauda rašo, 
kad gubernatoriaus Janio Qua 
droš ir vice gubernatoriaus 
gen. Porfirio da Paz politiniai 
keliai išsiskyrė ant visados.

Porfirio da Paz eina su 
trabalistais ir, atrodo, rinkimų 
metu rems Minas Gerais es
tado gubernatoriaus kandida
tūrą, o Janio Quadros renka
si kitą kelią ir kitą kandidatą.

Prez. Hšsenhove? įspėja 
Kinija.

Spaudos atstovams prez. 
Eisenhover šią savaitę pakar 
totinai pabrėžė, kad Ameri
ka neleis toliau komunizmui 
Azijoje plėstis. O Formozos 
užėmimas kaip tik būtų dar 
vienas komunistų laimėjimas 
ir užėmimas strategimės vie

Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO SESIOLIK- 
TOS minėjime vasario 13 d. Vila Zelinoje - 11 vai pamaldos,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka 

tovės. ‘Todėl nei Formozos 
nei kitų svarbių salų, reika
lingų Formozos ginimui, ne
atiduos komunistams.

Ar pasitrauks is Taiche 
salos?

Amerikos ir Formozos su
sitarimu buvo numatyta ati
traukti iš Tachen salos kariu 
omenę ir gyventojus perkeli
ant į Formozą ar aplinkines 
salas. Atitraukimas buvo nu 
matytas pradėti šiomis dieno
mis, saugojantar net panaudo 
jani Amerikos laivyną. Kini 
jos komunistai grasina besi
traukiančius bombarduoti. 
Indijos, Anglijos ir net Ame
rikos vyriausybės yra linku
sios kariuomenės ir civilinių 
gyventojų išvežimą atidė'i 
tolimesniam laikui, kad isven 
gti konfliktų su komunistine 
Kinija.

Amerika, Anglija, Indija dė 
jo pastangų, kad būt pasira
šyta taikos sutartis, tarp For 
mozos ir komunistinės Kini
jos vyriausybių, kad vieni ki 
tų nepuls. Tačiau, komunis

15 valanda oficialioji dalis

tai nuolat kartoja, kad For
mozą turi grįžti Kinijai. To
dėl pranyksta betkokios ga- 
limbės ir susitarti.

Rusijos pozicija šiuo metu 
yra atsargi. Gal ji ir pagei
dautų, kad Kinija įveltų Ame 
riką vietinio pobūdžio karan, 
bet ji pati šiuo momentu a 
trodo, bus labai atsargi.

— Prancūzijos parlamente 
diskutuojama vyriausybės po 
litika Afrikoje. Šiuo klausimu 
užsirašė kalbėti net 36. atsto 
vai. Kalbėtojai smarkiai kalti 
na vyriausybę, kad Afrkos 
reikalus buvo apleidus, arba 
nebuvo pakankamai griežta. 
Visur Prancūzija pralaimi.

Minis te r is pirmininkas 
Mendes France yra pasiryžęs 
iškelti pasitikėjimo klausimą. 
Kartais gali Afrikos reikalai 
ir nuversti vyriausybę.

■ - Federalinės Vokietijos 
vyriausybės pranešimu, visi 
vyriausybės nariai yra vienos 
nuomonės Saaro Klausimu ir 
pritaria Konrad Adenauer ve 
damai politikai.

— Vasario 2 d maršalas 
Vorošilovas sušaukė nepapras 
tą vyriausio sovieto (parla 
mento) susirinkimą. Bendrai 
šis susirinkimas šaukiamas 
yra balandžio mėn. Bet šiais 
metais sušaukė anksčiau del 
įvairių svarbių vidaus ir užsie 
nio politikos klausimų.

— Vasario 2 d. Romoje bsi 
gėsi pasitarimai tarp Italijos 
ministério pirmninko ir užie 
nio reikalų ministério Scelba 
ir Turkijos ministério pirmi
ninko ir užsienio reikalų mi
nistério Adnan Mend eres ir 
Fuad Kurpulu. Bendrame pa
reiškime sakoma, kad po tri
jų pasitarimų, norima patiek 
ti planas dar labiau sustiprin
ti Nato (Šiaurės Atlanto Są 
jungos) poziciją prie Vidurže 
mio jūros. Italija ir Turkija 
yra du svarbiausi gynėjai Vi 
duržemio jūros. Tarp kitko 
abudu kraštai ryžtasi sustip
rinti tarpusavio prekybinius 
ir kultūrinius ryšius.

— Amerikos karo vadovy
bė perkėlė Europon dar vie
ną atominės artilerijos batali 
joną.

— Sausio m. 27 d. Amerika 
paeirasė prekibos sutartį su 
Gili.

— Dvylika žmonių žuvo , 
Indijoje lėktuvo nelaimėje , 
Panaši nelaimė atsitiko Bolt- 
vijoj, kur “Catalina” nukrito 
į upę Caqueta. Penki kelei
viai ir laivo pilotas žuvo-

- Sulig Argentinos vyri
ausybės davinių, praėjusiais 
metais Arjentinoje apsigyve
no 38000 žmonių. Ju tarpe 25 
tūkstančiai moterų.

AAAAAA AAA
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. vasario 5 d.

Gyvenimas Okupuotoje Lie
tuvoje.

NUOMOS atskiruose mies
tuose, kaip atrodo, yra vieno 
dos arba bent per daug neį
vairuoja, — sako atbėgęs į 
Vakarus mūsų tautietis V. Mi 
ronas, kalbėdamas su E. ben
dradarbiu. — Sunkiau su na
mų remontu. Kai pradeda šie 
nos griūti ir lubos byrėti, 
nuomininkas ima rašinėti vi
sokius pareiškimus. Bet to 
dar neužtenka — reikia pa
čiam daug kur vaikščioti. 
Paskum atsiunčiama komisija 
patikrinti, ar tikrai remontas 
yra reikalingas. Jei taip — 
tai galiausiai pasiunčiamas 
meistras, kuris su savo pade 
jėjais, prisinešę visokių grioz 
dų, pradeda darbą. Bet daž
niausiai po poros dienų tas 
darbas ir vėl nutrūksta, nes 
vis ko nors stinga, o susida
riusioji situacija ne kartą pa 
čių meistrų panaudojama šan 
tažui. Jei nori, kad remontas 
kaip reikiant eitų į priekį, 
tai reikia «susiprasti ir fundy 
ti». «Patepus», savaimesupran 
tama, darbas jau greičiau ei
na. Vjdurkiškai nuo įteikimo 
pareiškimo, kad reikia remon 
to, faktiškai remonto darbai 
pradedami po poros mėnesių. 
Jei kas nori, idant remontas 
butų atliktas skubos keliu, 
tai pirma turi gauti sutikimą 
ir pažadėti, kad sumokės re
monto išlaidas pats, arba ga
lės remontuoti savo lėšomis.

SANITARINĖ. PRIEŽIŪRA 
MIESTUOSE — taip pat bol
ševikiška. Dar ir dabar Vil
niuje, Totorių gatvėje, tebe
veikia vad. «Šanpropustknik» 
Tai «nuutėlinimo, įstaiga» - 
su tos paskirties funkcijomis. 
Į ją siunčiami, kilus įtarimui, 
bendrabučių gyyentojai arba 
šiaip kiti įtariamieji. Jei pvz. 
kas nors, bestovėdamas eilė
je, pamatys savo kaimyno 
sprandu einant utėlę ir pasis 
kųs milicijai — toks taip pat 
pasiunčiamas į minimąją «įs
taigą». Ten pat, tik kitam kam 
bary, veikia ir vad. «trezvil- 
ka», į kurią siunčiami girti. 
Sulaikyti girti žmonės išren
giami pliki, pakišami po šal
ta vandens čiurkšle ir pas
kiau už «išblaivymą» turi dar 
užsimokėti 25 rb. Šiaip milici 
ja į įvairias muštynes dažnai 
žiūri pro pirštus. Kodėl? Ma
tyti, patys milicininkai nenori 
iš mušeikų gauti į sprandą, 
arba — milicijai, kaip sako
ma, trūksta «kovingumo». Ta 
čiau jei draugėj ęsti keli mi
licininkai, tai peštukams jie 
tuoj pat kimba į šerstį.

Miesteliuose ir šiaip provin 
cijoje bolševikai yra nugrio
vę šaulių, pavasarininkų ir ki 
tus tos rūšies paminklus.

PRIVAČIŲ ABONENTU TE 
LEFONŲ taip pat yra, bet 
nedaug, šiaip — vis valdiniai. 
Pusė abonentų knygos lietu
viškai. Vaistų nėra pakanka
mai. Sunku kitu gauti ir juo
dojoje rinkoje. Bolševikai gi 
riasi ypač geru medicininiu 
aptarnavimu, tačiau iš tikro 
nei gydytojai kaip reikiant 
nedirba, nei nėra itin gero 
gydomojo rūpestingumo.

IŠ SPORTO ŠAKŲ LIETU
VOJE «garbingiausia» boksas, 
nes kaunietis lietuvis šaltkal
vis Šocikas yra tapęs visų 
junginių TSRS čempionu, len 
gvoji atletika, krepšinis, dvi
ratis. J'ačiau sportas toli gra 
žu nėra spontaniškai apėmęs 
viso krašto, kaip giriasi bol
ševikinė propaganda. Maža te 
žinoma ir te mėgstama taip 
pat «sportinė draugija» karo
laivynui, aviacijai etc. remti. 
Ypatingo sporto sukarinimo 
nepastebima. Bibliotekose ga 

unamos knygos yra perkoš
tos, bet galima gauti užsieni
nių autorių vertimų. Apskri
tai, tiek knygose, tiek spau
doje, tiek ir per visas kultū
rines pramogas varoma smar 
ki bolševikinė propaganda. 
Visur — ji ir ji.

ELEKTRIFIKACIJA, prieš 
šventiniai miestuose papuoši
mai? Tiesa, Vilniuje elektros 
užtenka, bet kitur toli gražu 
taip nespindi «Iljičo lemputės» 
kaip tai garsina bolševikų 
agitpropas. Kaimas tebedegi
na žibalinę. Prieš komunisti
nes šventes pristatoma, pri- 
kabinėjama elektros lempučių 
Vilniuje Katedros aikštėje 
pastatoma eglutė etc.

LENKAI TURI LENKIŠKU 
MOKYKLŲ ir Vilniaus krašte 
leinžia net savo laikrašti. Mo 
kytojams lenkų mokykloms 
paruošti buvo įsteigti specia
lūs kursai. Jų dalyviams ne
reikėjo, kaip kitose mokyklo 
se, tokio aukšto mokslo cen
zo, bet kandidatai turėjo mo
kėti gerai lenkų kalbą Mat, 
dar nevisi lenkai yra išvykę 
į Lenkiją. Pirmoj eilėj «re
patrijuoti» buvo «buožės», pa 
siturintieji ir tokie, kurtėms 
grėsė persekioj'inas. Vyko 
jie į Lenkiją tikėdamiesi iš
truksią iš bolševikinio siaubo 
arba surasią ten geresnes gy 
venimo sąlygas Tačiau dau
gumas lenkų proletarų Vil
niaus krašte paliko. Dabar 
lenkų kalba Vilniuje yra tre
čioje vietoje. Kai kur ir skel 
bimai, liečią tik lenkus, rašo 
mi lenkiškai. Tačiau jų įtaka 
pamažu silpsta.

Judėti po Lietuvą dabar lei 
džiama laisvai. Viena lietuvė, 
gavusi leidimą, buvo nuvyku
si lankyti savo artimų ištrem 
tųjų net į Urale esantį «Seve 
rournlsk» miestą. Paskum grį 
žo atgal. Reikia leidimų vyk
ti į tokias sritis, kaip Buriat- 
Mongoliją, Vorkutą, Kolymą 
ir kitur. Lietuvoje draudžia
ma vykti į pasienio zoną, t.y. 
į Lietuvos - Lenkijos pasienį. 
Jei kas nori vykti pvz. į S. 

1954 m. seselių Pranciškiečių mokyklos (Vila Zelinoje) ketvirto skyriaus mokinių laida.
Viduryje sėdi Seselių vyresnioji Seselė M. Julija, kuo. klebonas P. Ragažinskas, Sselė M. Paula, ^mokytojos.

Kalvariją, taį neparodęs pa
so bileto į ją negaus. Suval 
kų trikampis yra priskirtas 
prie Lenkijos, o Gardinas - 
prie Gudijos. Nors Lenkijoje 
taip pat «liaudies demokrati
ja» valdo, bet siena baisiau 
šiai saugojama. Kiek ten ge 
ležies ir vielų — galėtų jo 
mis aptverti visos Sov. Sąjun 
gos visų kolchozų ganyklas. 
Pasienį stipriai saugoja tiek 
lenkai, tiek bolševikai. Be pa 
sienio zonos, prie pačios šie 
nos yra dar 200 m. vad. «mir 
ties zona». Pasienis saugoja 
mas su kulkosvaidžių liz :ais, 
bokšteliais, šunimis, signali 
nėmis vielomis etc.

Okup. Lietuvoje bolševiki 
nėmis susisiekimo priemonė 
mis liaudis plačiai nesinaudo 
ja — jų neįperka. Dviračių 
yra mažiau nei N. Lietuvoje. 
Tada dviračiais ypač naudo 
davosi kaimo žmonės. Dabar 
už dviratį reikia mokėti 700 - 
800 rublių, o ir tie patys yra 
blogesni nei seniau. Seną už 
sieninį dviratį geriau perka, 
negu naują sovietinį Moto 
ciklai kaštuoja apie 2.500 rub 
lių, rusiški «Maskvič» tipo 
automobiliai kaštuoja 7.000 
rublių, «Pobieda» — 15.000, 
a «Zis ir Zim» — po 50.000. 
Vieną kitą automobilį turi 
nusipirkę koks nors direkto 
rius ir Lietuvoje.

Milicijos kiekis, palyginti 
su Nepriklausomybės laikais, 
yra padidėjęs. Dabar jos.žy 
miai daugiau. Veik kiekviena 
me kolchoze kasdien pasitai 
ko vagysčių. Ne apie visas 
jas kolchozo vadovybė prane 
ša milicijai. Moralinis žmonių 
lygis yra žemesnis, negu bu 
vo seniau, daugiau pasitaiko 
peštynių, daugiau girtuokliau 
jama etc. Saugumiečių dabar 
yra menkiausiose apylinkėse, 
arba senuosiuose valsčiuose.

MASINIAI TRĖMIMAI IŠ 
LIETUVOS dabar jau nebe 
vykdomi. Mat, dabar okupan 
tai jau pakeitė savo taktiką. 
Per trėmimus bolševikams tu 
ri talkinti ir lietuviai, pirmoj 
eilėj - partiniai. Paleistiesiems 
iš kalėjimo arba iš trėmimų 
teisės apribojamos. Vieniems 
uždraudžiama gyventi sriti
niuose miestuose, kitiems - 
grįžti į savo rajoną. Yra kai

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė.

SNIEGULĖS.
Kas man nutūpė ant veido? — 
Ar matai ? !
Vienos žemėn nusileido, —
Kitos dar aukštai.

Ant rankovių ant krūtinės!
Ai, kiek daug!
Šit galybės begalinės!
Pažiūrėk, palauk!

Pilnas oras, pilni sodai
Tų .žiedų.
Visa dengiasi vienodai,
Vienu jos vardu.

O, išdykėlis apsėdo
Ir akis!
Kaip medžius gražiai jos rėdo, — 
Kas gi apsakys!

Tai sniegulės minkštutėlės,
Lyg pūkai...
Žiemos pirmosios jūs gėlės, —
Džiaugsmas ir juokai...

1923-XI-29

kas grąžintas ir iš trėmimų 
1941 m. Pvz. gyd. Janavičius 
dabar gyvena Kaune. Po ka 
ro buvo grįžęs iš ištrėmimo 
ir Panevėžio apskrity prakti 
kavęs gydytojas Kriščiūnas, 
bet vėliau jį vėl paėmė su 
sūnumi ir išvežė. Tokių atsi 
tikimų, kad grįžusius naujai 
ištremia, yra ir daugiau. Pa
leistiesiems iš kalėjimų tat 
atžymima jų pasuose. Bet 
paskiau, pakeitus pasą, dings 
tą ir tokie atžymėjimai, nors 
beieškant kur tarnybos vis 
tiek tenka rašyti savo biogra 
f i ją. Pasitaiko, kad parsidavė 
lių okupantams ir užverbuo

tų šnipinėti savo tautiečius 
yra ir tarp ištremtųjų į Sibi
rą. Tačiau su laiku jie vis 
tiek vienu ar kitu būdu iššif
ruojami.

IŠ BAUSMIŲ TENKA SUŽI 
MĖTI ypatingai tas, kurios 
skiriamos už «socialist, nuo
savybės pasisavinimą» kol- 
chzuose. Už jį bausmė skiria 
ma didesnė negu už apkraus- 
tymą svetimų kišenių arba 
apiplėšimą privataus bnto. 
Žmonėms kalte kalama į gal 
vą, kad «socialistinė nuosavy 
bė» - neliečiama šventenybė.

(B. D.)
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Kam tie nauji tré 
mimai.

Per liet, radijo transliaci
jas nurodoma, kad TSRS vi
su spartumu Azijoje kuria 
naujus pramonės centrus. 
Šimtus įmonių perkelia į Sibi 
tą. Gausios armijos sutelktos 
Azijos sritims saugoti. Pramo 
nes darbininkams, kaip ir ka 
riuomenei, reikia pašonėje tu 
rėti maisto išteklių. Štai ko
dėl Chruščiovas, susitaręs su 
raudonaisiais maršalais, sten
giasi i Azijoje išugdyti naujus 
kolchozus ir sovchozus, kurie 
pagamintų maisto išteklių, 
dabar ten reikalingų, o ypač 
karo metu. Rusų komunistų 
partijos praėjusiais metais 
Kazachstane ir Azijoje daryti 
bandymai toli gražu taip ne
pavyko, kaip buvo planuota. 
Tūkstančiai lietuvių ir kitų 
taurių jaunuolių, priverstų to 
Ūmose srityse plėšti dirvonus 
atsidūrė nepaprastame varge. 
Sovietų valstybė nesugebėjo 
aprūpinti naujų kolchozų kū
rėjų ne tik maistu, gyvena
momis patalpomis, bet net to 
kiomis smulkmenomis, kaip 
pvz. žibalu, rūkalais ar deg
tukais. Transportas visą lai
ką šlubavo. Naujoms žemės 
ūkio sritims skirtos mašinos 
vietoves pasiekė žymiai pavė 
luotai. Daugelis žemės ūkio 
mašinų, įrankių ir sunkveži
mių išgabenta ne vien iš Lie 
tuvos, bet taip pat iš Gudijos 
Ukrainos ir kitų kraštų. So
vietai yra visai nepasiruošę 
naujus kolchozus statyti. Jie 
neturi pakankamai plieno ir 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba ūž 16 nuo Sazano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O'^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

n ■■tib'mManai nu 11 iwmii iii i ■ihhifwii iiiij i wnmi’iwniMnwi riitwwmmmwmmwwk jbb^f

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Madeiras do Brasil

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas’ bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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geležies naujoms ūkio maši
noms pagaminti, būtiniems 
pastatams pastatyti, laukams 
išarti ir keliams nutiesti. Šiuos 
medžiaginius trūkumus Sovie 
tai bando pašalinti vergų dar 
bu. Rusų komunistų partijai 
terūpi pradžioje užkabinti 
jaunimą. Jai rūpi palaužti lie 
tuviškojo jaunimo atsparumą, 
jį perkeliant į svetimas že
mes ir atskiriant nuo savųjų. 
Komunistai nori lietuvius kaip 
smėlio grūdelius išbarstyti 
po Rusiją, kad kuo mažiau 
šia jų liktų savoje tėvynėje. 
Kodėl rusams neberūpi savo 
metu buvusi naši Lietuvos ar 
Ukrainos žemė, kuri aprūpi
no ne tik savuosius gyvento
jus, bet ir užsienio rinkas di
deliais kiekiais gėrybių? Ko
dėl komjaunuoliams staiga 
parūpo už tūkstančių kilomet 
rų esančios dykumos, kai sa 
voji žemė dirvonauja ir dar
bi) rankų laukia? Ką lietuvių 
taniai duos nauji kolchozai, 
jei savame krašte rusų pri
mestieji kolchozai veik bad
metį sukūrė?

Mieli Tėveliai!
Kaip jau mes žinome, kiek 

vieną sekmadienį V. Belos 
liet, mokyklos patalpose vyks 
ta mūsų vaikų popiečiai, ku
riuose mums leista puoselėti 
lietuviškumą vaikuose. Iki 
šiol, kelių pasišventusių dės
tytojų dėka, nebuvo praleis
tas nei vienas sekmadienis. 
Tuo pat stropumu popiečiai 
bus tęsiami ir toĮjau kiekvie
ną sekmadienį. Šitą praneši

mą turi įsidėmėti kiekvienas 
tėvas ir motina ir niekada 
neabejoti dėl popiečjų būvi 
mo ar nebuvimo. Žinokite, 
jog vienam dėstytojui susir
gus pavaduoja kitas.

Tuose popiečiuose vaikai 
yra pramokę gerokai daug 
lietuviškų dainelių, žaidimų, 
ratelių, šokių, net pasakų, mįs 
lių ir kt. Šiuo metu V. Belos 
tėvų komitetas yra susirūpi
nęs tuos popiečius paįvairin-

Rio de Janeiro vaizdas

ti lietuviška tautodailės paro
dėle. Taigi, mieli tautiečiai, 
reikalas liečia mus visus. 
Šiuo pranešimu norime painfor 
muoti visuomenę, kad tos pa
rodėlės atidarymas yra num t 
tytas š. m. vasario 27 dieną 
mūsų Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo proga, ku 
ri bus vaikams nukelta į tą 
dieną. Toje parodėlėje, kol 
kas, yra numatyta pavaizduo 
ti vieną siuvinėjimo būdą mer 
gaitėms, kurį dėsto p. G. Te- 
resevičienė. Ateityje, jei mū 
sų mamytės parodys susido
mėjimo, bandysime parodėlę 
praturtinti Įvairiais siuvinėji 
mo būdais, kurių yra virš dvi 
dešimties Mes šventai tikime 
kad ateityje tam neapmoka
mam darbui savo brangaus 
laiko dalį paskirs ir kitos mū 
sų tautodailininkės. Keletą 

komisijos įvertint i
darbelių numatome premijuoti.

Žinias siųskite^ šiuo adresu: 
Parodėlės globėjai, R. Estoril 
45, V. Zelina, arba paskambi 
kite telefonu: 36-2843 iki š.m. 
vasario mėn. 13,‘dienos. Paro 
dėlės globėjomis yra: p. Skur 
kevičienė, kuriai padėti suti 
ko p. O. Adamavičienė.

Berniukų grupėje yra nu
matyti pjaustinėjimai iš fane 
ros. Šios rūšies darbeliai taip 
pat galėtu būti išstatyti greta 
mergaičių darbų ir komisijos 

premijuojami, jei tėvai atkrei 
os deramą dėmesį pasiųsda
mi savo vaiką tų darbelių pa 
simokyti popietėn ar pas po
piečių vedėją.

Visi suaugę, seni ir jauni 
gali taip pat prisidėti prie pa 
rodėlės paįvairinimo savo lie 
tuviškais darbeliais: drožinė 
jimais, skulptūra, žemės ūkio 
įrankių pavaizdavimais, audi 
mo staklių (mažyčių) pavaiz 
davimu, virtuvės indu ir kitų 
Įrankių pavaizdavimais. Mamy 
tės labai gerą darbą padary 
tų, jei parodėlę paįvairintų 
Velykų margučiais, gyvų lie 
tuviškų gėlių pavyzdžiais va 
zonėliuose, Kalėdų eglutės pa 
puošalais (žiburėliais) ir šiau 
dūkų ir kitokiais lietuviškų 
papročių pavaizdavimais per 
gavėnią, verbą, sekmines, jo 
nines, rugiapjūtę, šienapjūtę 
ir t. t. Suaugusiųjų darbai 
bus įvertinti garbės premijo 
mis ir kaipo pasidarbavusieji

atžymimi.
Tat visi pasirūpinkime kuo 

nors atžymėti savo jaunystės 
laikus iš kurių mūsų vaikai 
turės sau lietuviškos stipry 
bės semtis.

g V. Belos Tėvų Komitetas.

(pabaiga iš 3 pusi) 

mingi... Ir ot, visai netikėtai 
įsiveržė Antanas.

— Džiaugkis. Būk linksmas!
— rėkia jis man nuo slenks
čio.

— Ir be tavęs esam links
mi... — sakau supykęs.

— Turi man būti dėkingas. 
Dar šiandien galėsi atsikraty
ti nuo beždžionės. Padovano 
jau ją Rio zoologijos sodui.
— Antanas šypsos per visą 
veidą, ir man kokį tai doku 
mentą į nosį kiša.

— Bet... bet atsiprašau... — 
aš nerandu tiesiog žodžių.

— Nesijaudink — sako jis 
man. Čia ne šposas. Tikrai 
padovanojau. Džiaukis!

Ir ot, žinote, kai jis pasat 
kė «džiaukis» ■ aš taip ir pra. 
viršau.

— Bet Vincei! Nemačiau, 
kad kas del beždžionės verk 
tų! Beždžione visai nenaudin 
gas sutvėrimos. Be to, tas 
kvapas... Turėtum tik džiau
gtis...

— Ar nesupranti — paga 
liau jam geruoju aiškinu, — 
pripratau. Dabar jausiuos toks 
vienišas...

-- Na, nenusimink. Gr ei 
vėl važiuoju j Amazonus. Ką 
nors atvešiu.

— Ar beždžionę? — klau 
siu su paslėpta viltim ir pats 
jaučiu, kad mano akys žiba

— Ne. Ši kartą daug ką 
geresnio. Krokodiliuką...
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Sibiran didinamos žmonių 
«duoklės»

Iš Vilniaus radijo praneši 
mų matyti, kad okup. Lietu 
voje akcija «vykti» į Sibiro 
užkampius dar daugiau išple 
čiama. Esą, tiek Vilniuje, tiek 
Kaune, tiek Klaipėdoje ir ki 
tuc jaunuoliai ir darbininkai 
prašosi patys ten siunčiami. 
Imami ypač visokių rūšių 
specialistai Girdi, visi «pak 
viestieji» vis «karštai atsilie 
pią i maskviečių ir partijos 
kvietimą» Pvz. tik iš «Eltos» 
gamyklos, autotransporto kon 
turos, «Viktorijos» ir kitų tab 
rikų daugiau kaip 150 Vilniaus 
miesto komjaunuolių ir šiaip 
jaunimo tik vienu mostu pa 
reiškė norą «vykti įsisavinti 
naujų žemių». Kiti siunčiami 
prie miško darbų/ kelių tiesi 
mo etc. Šoferiai, mechanikai 
šaltkalviai ir kiti šios rūšies 
specialistai skatinami vykti į 
Altajaus ir Kazachstano rajo 
nūs.

Vilniaus radijas š. m. sau 
šio 8 d. paskelbė, kad «jau
nųjų maskviečių raginimas 
vykti Į dirvonuojančias žemes 
rado platų atgarsį taip pat 
Kauno įmonių, gamyklų ir fa 
brikų darbininkų tarpe».. Nu 
matyta pastatyt: Sibire visą 
eilę naujų auto ke'iu, kurie 
turės «surišti tolimąsias vie 
teves ir atpalaiduoti Sibiro 
geležinkelį. Tai bus tiesiau 
sias sriautas iš dirvonų į ele 
vatorių stotis. . Keliai būsią 
tiesiami panaudojant labai na 
šias žemių kasimo mašinas 
buldozerius, agregatus ke
liams asfaltuoti. Pirmoji kelių 
eilė numatoma atiduoti asfal 
tuoti dar šiais metais, iki bus 
pradėta pervežti naujojo der 
liaus grūdus». Visi žino, ką 
iš tikro reiškia toks «entwziaz 
mas» ir «Įmonių darbininkų 
pritarimus» maskviniams agi 
tatoriams - organizuotai bus 
siunčiami nauji transportai 
žmonių Sibiro kultūrinti ir vi 
šokiais titulais pavadinamų 
«naujų plėšinių įsisavinti».

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Malenkova^ esąs pasiryžęs 
šimtus tūkstančių «biuro žiur 

kių» pasiųsti i Sibirą, Uralą, 
šiaurės Rusiją ir kitur «Lik
viduojant nereikalingas orga
nizacijas 46 ministerijose», 
jau kabar prireikė uždaryti 
200 įstaigų su jų padaliniais, 
147 pramonės sąjungas etc. 
Tik viena finansų ministerija 
tam tikslui atleido 34.000 tar 
nantojų. Visų ju atleidimu šie 
kiama parūpinti «naujiems 
plėšimams» reikalingos dar
bo jėgos ir valstybei šutau py 
ti «nemažą milijardų rublių 
skaičių».

Šveicarų liberalų dienraštis 
«Neue Zuercher Zeitung» pas 
kelbė prancūzų telegramų 
agentūros AFP pranešimą, iš 
kurio matyti, kad Sovietai sa 
vo tolimiausiose f rityse. pir
moje eilėje Kazachstane ir 
Altajuje, yra užplanavę atei 
nančiais metais dar įsisavinti 
«naujų plėšinių» nuo 28 iki 
30 mil. ha, Chruščiovo pareiš 
kimu, šiuose kraštuose žemė

Laisvoj Lietuvoj tautiškus šokius bešokant.

esanti net derlingesnė, negu 
Ukrainoje. Vykstančius į tuos 
kraštus «savanorius» jis įspė 
jo. kad jie negali laukti ten 
jokių patogumų. Nuvykusiems 
jis patarė tuojau kurti vieto
je šeimas ir tuo būdu tapti 
«geres.niais piliečiais» Chruš
čiovo teigimu, reikią išsklai
dyti tą neigiamą mitą, kuris 
susidaręs apie Sibirą, — jį 
reikią padaryti ir turtingą, ir 
gausiau gyvenamą. So v. Są
jungai reikią dar daugiau žmo 
nių, Jis pats ne kas kitas, 
pasirūpinęs, kad senberniai 
ir bevaikių šeimos būtų apdė 
tos mokesčiais. Kitaip socia
listinėje bendruomenėje nega 
lį būti. Iš jo pareiškimų ir iš 
komunistinės spaudos daro
mos išvados, kad tuo būdu 
Sovietai nori dar daugiau sus 
tiprinti vidaus kolonizacija, 
gyventojus dar daugiau su
maišyti ir išskirstyti po toli
miausius kampus. Lietuviai 
jau ir taip puikiai iš savo pa 
tirties žino,'ką toji «vidaus 
kolonizacija» reiškė caro lai
kais ir ką dabar reiškia.

Ona Sadauskaitė

Be Rytojaus
Nieko mes nesakėm, nieko nežadėjom.
Mudu juk nedarėm priesaikų šventu 
Mes likimo rankos tada mastu ėjom, — 
Ėjom be rytojaus -- aš ir tu...

Tavo žvilgsnis kartą daug be žodžių sakė, 
Bet aš tos kalbos bijojau net suprast.
Tik širdis įspėta man baimingai plakė, 
Kad ne man, tavyje savo laimę rast.

Aš ir ne.òWkojau amžinojo gėrio — 
Vieno saiiWs pluošte — tik tavos širdies. 
Ir kad savo širdį be klastos atvėrei, 
Tau palaimos melsti man dangus padės.

Gražina Boleckienė

Mano draugė beždžionė
(Iš Ripkos nuotykių Brazilijoje)

Feljetonas.

Noriu jums čia pristatyti 
gana padorų viengungį ir emi 
granta Vincą Ripką iš Rio. 
Tiksliai ta vietovė vadinas 
Cascadūra. Ripkos namų du 
rys pagal tradiciją visiems 
atidarytos. O langai dėl tech 
niškų netobulumų ir norint 
neužsidaro. Jis didelis patri- 
jotas ir pats gamina lietuviš 
kus išdirbinius: šnapsą ir 
kium es.

Labai mėgsta lietuvaites su 
tikrais lino plaukais. Nepaken 
čia beždžionių.

— Atvažiavo, žinote, mano 
prietelius iš Amazonos - pa 
sakoja Ripka. - Labai geras 
pietelius. Antanas. Jis kas 
met važiuoja į Amazonus. tik 
nieks nežico, ką jis ten daro. 
Šiemet, netikėtai, jis man ir 
lauktuvių atvežė. z

Bananus, krabą ir beždžio
nę.

— Kam man tą žvėrį atve 
žei — sakau supykęs. — ži
nai, kad nemėgstu beždžionių!

— Ach, tai pu'kus ekzem 
pliorius, Vincai. Ypatinga ra 
sė O auginti beždžionę kur 
kas lengviua negu vaiką Duok 

daug laisvės ir retkarčiais 
nepamiršk jai nugarą paka 
syti. Jokios psichologijos

— Dar jai nugarą kasysiu, 
tam beždžionės vaikui! Ne 
čia papuolei, mielas, pas ma 
ne ne zoologijos sodnas.!

— Vežiau tau net du rep 
liukus, bet jie deja, pabėgo - 
Antanas tęsia, nekreipdamas 
jokio dėmesio į mano rimtą 
protestą

— Gaila, kad ta baisi bez 
džionė nepabėgo — sakau nu 
simines.

— Baisi? Kur tavo skonis! 
Ar nematei kokia graži bez 
džionėlė?

Kokia charakteringa išraiš 
ka. Kokia inteligencija. Pagal 
Darvino teoriją...

— Kas man ta tavo teorija! 
Nepakenčiu beždžionių kva 
po! — rėkiu kuone verkda
mas.

— Na, na. Vincei, nebūk 
kietas Kur gi tą žvėriuką da 
bar dėsi Juk gaila. O prie 
aštraus kvapo ir švelniausia 
nosis pripranta...

Ir jis man ją paliko.
OI, nuo čia tai ir praside

da mano asmeniška kai vari ja. 
Visų šitų įvykių eiga taip pa 

veikė mano psichiką, kad aš 
iš nusiminimo ir galutinės re 
zignacijos, nutariau r.et apsi
vesti.

Bet apie tai kitą kartą.
Nuo to laiko, aš turėjau 

apgalvoti, kaip man nuo tos 
beždžionės apsisaugoti. Svar 
bu, žinoma, buvo mano ramu 
mas, prie kurio, aš kaipo iš 
tikimas viengungis buvau pri 
pratęs. Bet ir grynas oras 
svarbu.

Visų pirma., aš išliejau ge 
rą buteli odekolono maždaug 
ten, kur prasideda beždžionės 
uodega. Bet veikimas buvo 
katastrofai iškas Nors aš apie 
chemija, mažai tenusimanau, 
bet dviejų kvapų junginys su 
darė neapuodžiamą reakciją. 
Man pradėjo galva suktis. 
Prie to dar prisidėjo, kad ta 
beždžionė savo buvimu, suvi 
liojo visus apylinkės vaikus į 
mano namą. Balti, pusjuodžiai 
ir visai juodi sukinėjos per 
dienas visuose kampuose, o 
daugumas iš jų pas mane ga 
lutinai įsitaisė.

Pamečiau miegą. Kojos pra 
dėjo kažkaip drebėti. Aišku, 
kad susirgau.

O beždžione, žinote, visai 
puikiai jautiesi.

Suvalgė visus bananus ir 
tą krabą, iš Amazonos. Ir ap 
lamai, išvystė nepaprastą ape 
titą. kas dar daugiau pablogi 
no sveikatos stovį.

Nutariau pasitarti su gydy
toju. Ilgą laiką negalėjau su 

galvoti ar man pas veterino 
rių kreiptis ar ne. Juk, fakti 
na), dalykas eina apie bez 
džionę, ir ta beždžione juk 
ir yra mano ligos priežastis. 
Po ilgų svyravimų, visdėlto 
nutariau kreiptis pas psichia 
trą

— Ar vaikų turite? - klau 
šia manęs daktaras

— Aha, — sakau pilnas na 
mas...

— Na, o naminių gyvulių?
— Deja, turiu - sakau.
— Na, matot. - sako jis 

man -• jums reikalingas poil 
sis. ramumas ir grynas oras. 
Šiaip jums nieko netrūksta. 
Fiziškai esat sveikas. Ir prog 
nozas priklauso nuo jūsų šie 
los stovio, nuo lygsvaros «Ge 
rai jam sakyti» — galvojau 
mokėdamas nemažą honorarą.

- O ką jūs darytumėt, jei 
turėtumėt beždžionę — pri
verstiną beždžionę? — sakau 
jam tiesiog į veidą.

Daktaras tik juokiasi (nebū 
tų psichiatras) ir visai ramiai 
man sako.

— Puiku! Aš irgi turėjau. 
Net dvi. Labai linksma. Aišku 
reikia mokėti su jomis elgtis... 
Biški psichologijos... (Na pra 
šau! O draugas tvirtino, kad 
jokios psichologijos nereikia!) 
Pamėginkit švelnumu.. Nuga
rą pakasykit... O kas del kva 
po, tai pas jus tik paprasta 
manija ..

Psichiatrai visuomet pas 
mane turėjo nepaprastą auto

ritetą. Nutariau elgtis pagal 
jo nurodymus. Tas aišku, kai 
navo man daug persigalėjimo 
ir kliokiu dvasios įtempimų, 
bet po kelių dienų pastebė
jau rezultatą. Beždžionės kva 
pas kažkaip pagerėjo, be to 
ji pradėjo mažiau valgyti. Tik 
kelioliką desėtkų bananų į 
para.

Kadangi apylinkės vaikė
zams ji greit nusibodo, tai ir 
tie, mane po kelių dienų pa
liko ramybėje. Galutinai pą- 
siliko tik kokie tris bezdžio- 
nomanai.

«Jeigu taip toliau eis, tai 
pasirodo, beždžionę turėti ne 
tokia jau ir tragedija» — gal 
vojau ir stengiaus būti visai 
ramus

Bet dabar tai ir prasidėjo 
tikroji tragedija.

Po geros savaitės, mes ži
note, pasidarėm visai laimin
gi ir ramūs Beždžionė ir aš. 
Nesigėdinsiu prisipažinti, kad 
pavadinau ją net savo drau
ge. Tokia švelni beždžionėlė. 
Grįžtu pavargęs iš tarnybos, 
o ji prie manęs švelniai pri
siglaudžia ir man nugarą ka
so. Dar ir dabar žymės yra. 
Kaso man nugarą... Visokius 
beždžioniškus šposus rodo, 
mane vargšą viengungį links 
mina. Tai man, prisipažinsiu, 
labai patiko. Iki šio laiko, 
nieko panašaus neturėjau.

Taigi, viena vakarą, sėdim 
mes taip abu apsikabinę, lai- 

(pabaiga 4 pusi.)
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Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur,, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai |
uh utį

llli Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas llll 
llll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- ■{' 
III' mas, kriminalinė ir darbo teisė. ||Į|
lill Darbininkams patarimai veltui. Ii'i'l
iiii 1111
Į|ĮĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. |j|| 
įį ir nuo 16,30 iki 19 vai. Į«|
Hll llll

lį'il Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 III; 
Hll (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) Uli 
llll São Paulo
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ĮMEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

H vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 

•š durys ir vartai, banguotos skardos durys 
p pagal mąstą. 
BB

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS y
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina «
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) Į: 
Caixa Postai 4118 — São Paulo Įj

BB

=. Bene 
S3? BBBB

•*n«

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 

A SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 -- São Pašilo

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \\

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ 'àX X \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu xA
— 100 mėnesių. \\ ,

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \\ 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaži Kmiliauskį, rua > 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

LINDO Y A’

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

iKMÀCjf CAÍ3K
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
DTTS niNOj 7Q5 o R.7'5 Posto 1 7QA7
TELEFONES j 3M019 e 51*2223 S Ã O P AULO

ĮEIK II LTBA
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-- Inžinierius Algirdas Mo- 
šinskis vasario mėn. 5 d. iš 
vyksta lėktuvu šešiems mene 
siams j Europą tarnybos rei 
kalais. Aplankys visa eilę sun 
kiosios chemijos pramonės 
fabrikų, Belgijoje, Prancūzijo 
je.ir šiaurės Italijoje.

Šių metų pradžioje inž. Mu 
šinskis nusipirko Rio Grande 
(S. Paulo Estade) 14-kos al
kierių (34 hektaru) fazendą.

— Lietuvių - Brazilų Kultū
rinio Bendradarbiavimo Klu
bas praneša, kad š. m. vasa 
rio mėnesio 6 d. 15 vai. įvyks 
visuotinas Klubo narių susi 
rinkimas, rua Lituania, 67 (Mo 
kos mokykloje). Narių atsilan 
kymas būtinas. Dienotvarkėje 
- pranešimai iš klubo veiklos 
ir nauji rinkimai: valdybos ir 
revizijos komisijos.

L. B. K. B. K. Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Pranešu V. Belos ir V. Ze- 
linos lietuviams, kad vasario 
mėn. 15 d. 14 vai. pradėsiu 
lietuvių įkalbos pamokas Vy 
tauto Didžiojo mokykloje, V. 
Beloje.

Prašau tėvelių, kurie turi 
mokyklinio amžiaus vaikučių 
leisti juos į šias pamokas, 
kur jie galės pramokti ne tik 
lietuviškai skaityti ir rašyti, 
bet taip pat dainų, šokių, žai 
dimų ir tt.

Vasario 16 d. 14 vai. V. Be 
los mokykloje bus paminėta 
su vaikučiais Lietuvos Nepri 
klausomybės sukaktis. Kvie 
čiu atsilankyti, kas galėtų ir 
suaugusius.

Mg. Vinkšnaitienė

VASARIO 16 MINĖJIMAS V. 
ZELINOJE

bus 13 d. vasario su šia pro
grama: 11 vai. pamaldos už 
Eietuvą, 15 vai. gimnazijos 
salėje oficialioji ir meninė 
programa. Dienai pritaikintą 
paskaitą skaitys p. J. Anta
naitis. Minėjiman yra pakvies 
tas Lietuvos Konsulas S. Pan 
ly p. A. Polišaitis, federalinio 
parlamento atstovas Dr. João 
Batista Ramos, prof. J. Fer
reira Carrato.

Meninėj programoj daly vau8 
solistas K. Ambrozevičius ir 
L. K. Bendruomenės choras 
vadovaujamas muziko J. Stro 
lios.

Minėjimą rengia L. K. Ben
druomenės choras.

— Vasario m. 27 d. Mokoje 
minėjimas ruošiamas L. S-gos 
Brazilijoj, «Lituanijos» ir Me
nininkų Klubo iniciatyva

Programai paruošti yra su 
daryta Komisija iš J. Januš- 
kio, J. Čiuvinsko ir Kl. Jūros.

— Vasario m. 12 d , po trum 
pų atostogų iš Amerikos grįž 
ta Seselė M. Julija, seselių 
pranciškiečių vyresnioji Bra
zilijoje.

— Šį šeštadienį, vasario m. 
5 d., sumainys žiedus Jonas 
Jakutavičius su Rūta Irene 
Šlepetyte V. Zelinos bažnyčio 
je Vaišės bus Mokos mokyk
loj.

— Šį šeštadienį L. K. Ben
druomenės choras ir moks
leiviai ateitininkai yra užkvie 
sti į Moinho Velho pas Buit- 
vydus ir J. Lukoševičių, j Ele

nos Buitvydaités metines. Ele 
na yra Bendruomenės choris 
tė ir ateitininkė. «M. L.» Ele
nai linki ilgiausių metų.

— Dail. Ant. Navickas nuo 
pirmadienio pradėjo bažny
čios lubų dekoravimą. Po vie 
nos kitos savaitės bažnyčia 
jau turės kitą vaizdą.

— Kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį po 8:30 vai. mišių 
yra moksleivių ateitininkų su 
sirinkimai V. Zelinoje. Ir to 
liau gyvenančius lietuvius mo 
keleivius kviečiame atvykti 
susirinkimam Ateitininkams 
vadovauja kun. J.Šeškevičius.

— Šį sekmadienį, tuoj po 
sumos šaukiamas Šv. Juoza
po Vyrų Brolijos narių susi 
rinkimas.

— Sausio mėn. 31 d. štai 
giai mirė Antanas Aukštinai 
tis, 59 m. amžiaus, kilęs iš 
Seirijų apylinkės. Paliko nu 
liūdusią šeimą, žmoną, duktė 
rį Anelę Alionienę, sūnus An 
taną ir Vytautą.

Septintos dienos mišios bus 
5 d. vasario 8 vai. V. Zelinoje

— Vasario m. 2 d. V. Želi 
noje mirė Ignas Kazlauskas 
85 m. amžiaus kilęs iš Kauno 
apylinkės. Septintos dienos 
mišios bus 9 d. vasario 7 vai. 
V. Zelinoje.

O KAIP BUS SU LIETUVIU 
KALBOS PAMOKOMIS?

Mosklo metai jaučia pat. 
Pradžios mokyklos pradės dar 
bą 15 d. vasario. Neužilgo 
bns pradėtos ir lietuvių kal
bos pamokos. Kiek teko pa
tirti, šiais, kaip ir praėjusiais 
metais, lietuvių kalbos pamo
kos bus Vila Anastacio, Mo
koj, Vila Zelinoj, Vila Beloj 
ir Moinho Velho. Beveik vi
sose didesnėse lietuviais ap
gyventose apylinkėse bus lie 
tuvių kalbos pamokos. Mo
kyklos ir mokytojai lauks mo 
kinių. Šiandie niekas negali 
skųstis, kad nėra progos pra
mokyti jaunąją kartą lietuviš 
kai. Jei kuo galima nusiskų 
ti, tai kad per maža lietuviai 
tėvai dėmesio kreipia į šias 
pamokas. Nemaža dalis visai 
neleidžia savo vaikū, o daug 
kas palieka pačių vaikų nuo
žiūrai. Kova už tautinės gy
vybės išlaikimą yra neįmano
ma be lietuvių kalbos pamokų

— Į L. K. Bendruomenės 
choro eiles įstojo būrys nau
jo jaunimo. Lauktina dar 
daugiau. Tėvai, raginkite jau
nimą eiti choran.

— Bažnyčios dekoravimui 
reikalingas lėšų. Jas galima 
sukelti platinant loterijos kny 
gutes, kurias galima gauti 
klebonojoje.

— Liudo Bendoraičio ir E-

s
milijos Ši1 
praėjusį še 
nios buvo, 
ai sekendo1*

LIETUVOS NAClONALIt 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

choras. Į vaišes, gimanzijos 
salėje susirnko virs 300 sve.
čių. Prie skoningai paruoštų 
stalų, svečiai vaišinosi skani 
ąis valgiais nuolat salėje aidė 
jo lietuviška daina, nes jauni 
mo buvo gausu. Svotais bu
vo p. EI. ir J. Antanaičiais ir 
Laucevičiai.

— Brigita Valiūtė, gyvenau 
ti Australijoj, mums rašo, kad 
ji norėtų susirašinėti su mer
gaite lietuvaite gyvenančia 
Brazilijoj. Ji turi šęšiolika 
metų. Jos adresas yra šis:

Brigita Valiūtė,
199 Me Killop st;
East Geelong.

Victoria - Australia

REDAKCIJA ATSAKO

Korespendecijų be parašo 
atsakomingų asmenų, nors ir 
tai būtų organizacijų valdybų 
negali talpinti. Kaikurios gau
tos korespondecijos kaip tik 
del šios priežasties neltilpo 
“M. L.”

— Persikeliantieji į naują 
vietą, neužmirškite pranešti 
laikraščios dminista cijai sa
vo naują adresą.

— «Mūsų Lietuvos» prenu
meratoriams pranešame, kad 
laikraščio prenumeratas siųs 
ti šiuo adresu: Rev. P. Raga- 
žinskas, Caixa Postai 4118, 
S. Paulo, Brasil.
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Registrado no C. R; C. sob o r.o 55!

Praça São Joséz 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Eseritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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Iš Lietuvos Parodos São Pantyje eigos.
I - São Paulo Miesto 490 Metų Sukaktuvių Minėjimo 

iškelmės š. m sausio mėn. 25 d. oficiliai užsibaigė. Ryšy su 
tuo ir Lietuvos Paroda Ibinapueros Parke užsidaro š. m. va
sario mėn. 13 d.

PARODOS DIŽURUOTŲJŲ DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas
Vasario mėn. 5 d.:

nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. D. Zaukaitė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. St. Remenčius

Vasario mėn. 6d:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Danielė Ruzgaitė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bagdonas 

Vasario mėn. 8 d :
nuo 14 vai 30 min. iki 19 vai. A. Buitvidaitė ir

M. Vinkšnaitienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas 

Vasario mėn. 9 d:.
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Ceslava Boguslans- 

kienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai Mario Dantas

Vasario mėn. 10 d :
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Irena Zacharkienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai Jorge Garška

Vasario men. 11 d.:
nuo 15 vai. 30 min. iki 19 vai. S. Teresevičienė ir

Julija Simonytė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Inž. Z. Bačelis

Vasario mėn. 12 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. M. Remenčienė ir

M. Bačiūlytė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. J. Karpavičius

Vasario mėn. 13 d.:
nu© 12 vai. iki 18 vai. Regina Kutkienė ir Ona 

Mateliouytė, o 
nuo 18 vai. iki 23 vai. Alfonsas Žibąs.

LAIŠKAI IŠ L1ETNVOS

Šiomis dienomis yra gauti 
du laiškai iš Lietuvos: Ant. 
Kairiui ir V. Stoknai.

MIELI LIETUVIAI!

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

g®
Kiekvieną sekmadienį prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviu
kų knygų bei laikraščių.

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių, daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKE JIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K to Pirmininkas

RETA PROGA!
Išsinomuoja namas su dide 

lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuver 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 as 
P-ęa S. Jose, 8 s/1 2.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

©cntistas 
Clínica Dentária Popular 

“<@ão Judas TEadeu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

PARDUODAMAS

DIURNA E NOTURNA
Gerai įrengtas Baras Restora
nas, Pastelaria, Sorvetaria ir 
kt. Kaina visiems prieinama. 
Largo São Jose, 3 - V. Zelina
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