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Os lituanos espalhados pelo mundo, resistem e lutam pela liberação da sua Pátria, oprimida pela 
URSS. — Aqui: demonstração em Toronto, Canadá, 23.8.87. Fala o ministro canadense, Michel 

Wilson, denunciando o pacto segredo Molotov—Ribentrop, em 1939.
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, As forcas de Napoleão o afra
Charl*» MHchelL da UPI vessaram duai vezes para atacar o

KAUNAS Lituânia t— Ela foi império russo no início do século
esmagada pelos franceses, arrasada dezenove. Houve uma breve mag

' " - i ocupada pelo» so- brutal ocitpação pelos nazistas e em"'l<o ditador ío ef Stalin anexoupelos alemães e 
viéticos. Porém, 
BOSS à Lituânia não

^‘de agres- 
Iquidaram ’o

espirito do seu pdvo.
Á minúscula república báltica 

é hoje um do> 15 Estados que 
constituem a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, mas desde as 
vestimentas is latitudes em relaçao 
ao trabalho sob a superfície, existe 
um impetuoso nacionalismo que 
tem impedido à Lituânia de ser 
absorvida pelos soviéticos.

■

está viva.T

ram aos 
em 1972

A "ressurreição” da Lituânia 
simplesmente aão é um problema 
— não porque o Cremlin não ten 
t<. mas porque os lituanos jamais 
deixaram que isso ocorresse.

“Olhe eto torno de você, por 

W

' ; favor, e me diga o que vê”, pediu 
me ura jovem técnico de televisão 
na cidade de Vilnius, a capital. < 

“Estudei em Moscou e viajei 
por outras republicans”,, Óãe elé 
“As maiores cidadaSwsão corno pe
quenas Moscous. IsMç não; afcóntece 
aqui..Mantivemos nossa identidadg.W 
nacional e ela èstá tão firme copio 
sempre esteve.” ; . ■ i V (

RESISTÊNCIA V
l ma autoridade do Partido Co- 

muhista recordou, com certo orgu
lho, que a resistência armada ao 
doniínio Soviético somente terminou 
em 1953. ' **

“Lembro-me de que eles pega
ram o último grupo na floresta per
to de Vilnius, no ano em que Sta
lin morreu”, disse a autoridade com 

rrisOr — •____ ____ —__
J.ÇYr/OS .lituaifoą tjêm/ um am^rgmį 

' tenso por suá pátria, que, pelos pa- 
dVoes'■SótdWddSV/é'uma república 
notavelmente homogênea.

Oitenta e cinco por cento da 
ulação 
iÇão,

ulú . 
tória — espremida entre o Mar 
Báltico, a Polônia e aptíssia.

Uma parte da Polqnis de 8978 
até o séçulo 19, o Estàdo fei P9fr 
teriormenie absorvido RpiS Kússia 

’ ciaíista. è desde então foi cjuzjdío 
por exército» de vitória e exercí 
'’'to de- vdn ■

Estonia —•
todas dadas a ele por Hitler domo 
um presente pela assirtaura do pau
to de Uiti agressão. .

Os Estados Unidos t; outras na- 
itais não reconhecem a 
diíwícá^ uma fónte d® 
is relações^ entre as su-

ções ócidenl 
anexação so’ 
irritação ha

quanto maispel - , Mm..- ■
elas desgostam do domínio do 
Gremlin, mais os lituanos parecem 
reconciliados e.om o poder soviético.

A resistência, contudo, ainda

RUSSIF1CAÇAO
A Lituânia tem evitado o gran

de iiífluxo deįtrabalhadores russos 
étnicos quo levaram a mjįgi rttssfV 
ficaçãO’ de fato na Letônia-c nd» 
1 'r - J 

I , Q russp: ainda^etmfrnece apmo 
»a segunda língua na LMuSnia, rn 
quanto em outras repúblicas, como 
<■ r.isaqn" iãor ė a lingua que pre-

"fem localidades Como Vilnius e 
a cidade central de Kuanas, os em
pregados das lojas ficam visivel
mente alegres quando verificam 
que um freguês não está falando 

^russij. Uma velha senhora, que di- 
um»; pêquería^Joja de dooes, 

recusou-se a servir a um operário 
de construção que só falava russo.

Um estudante da Universidade 

russo WáMnúfrúdbWsp.op OfU9iU9|dns
W3 

ticias oficiais são em lituano e rus- 
1 tuani
n

se 
gató

ssa. I 
torno| 
ia nt

segi 
isco)

ceir i grai 

adesl do i 
mi .’confli

vio4ir a

grupos de jovens litydfioi 
qup'T^XertV segr 

locais/d® dança, paraAev 
ajtforidasaes acent 
isqes ’permtAçcerrv. -«Sr* 
fOiielàp quê leva;’.
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VOTODESOLIDARIEDADE
AOPOVODA LITUWIA Sfrll 

sespudru» - Of: L L
CÂMARA MUNICIPAL DE CAfWfèülBÀ^t I

Estado de São Paulo 
seuniuaN OE^Ol

Secretaria o6uiq 00:0L
Oficio n° 549/87 |pJO3 - SV 6
Assunto: Requerimento n° 130/87-ÜH —

oíuiq - 00 6
Curapicuiba, 02 de julho 00 -S

E Encaminho cópia do
N° 130/87, W^08d
pelo VereadorlDR. JORGE YONEYA# apro
vado em sessãp oedináticnrealéapda aos 30 dias 
de junho do corrente ano.

euiixOJd e ajv soBiujç ajiopg cog
Conforme a citada propositura, foi inseri

do em ata VOTGJJEVOEWARIEUADEã^ ° 
povcrdatLituâniãfttyríihttllYf^ ÓóbttÜy' SRP 
nistan^e&sttâmetetíãipww^^ ^d
religiosa, não permitindo a prática de nenj^m oueiu 
at0 ejed bjba ap jooįį 'asop atp 

Nqss? sMidariedadãWy^ livres nesse país.
sas saitáavo&awfiém^fáVÓ^ 
tuanoscrwSãapífruH^ eóuep ap sojunluoo

sossou o eted saiumbag

Alexandre
■OOP op essou b epjenbe sopiuQ
sopioj no ms O|od em snjn6ue>| sop tjjaj y

HLQUERIMENTOWRiT30fff>ÍJia*3saP aP sa*
-tcimi jaxm ’sapeziiue razej soujaipoq sodinau

Sr. Presidente,
Srs VereaÜorá-Op'Jant> aisau SOPCUBUJ4! sojç»|isejq a 

’ sajuapuaosap snas soucnjii ap ojuatueóejBuoQ
.now ai

REQUEIRO a Mesa, ouvido o plenário; diso oquu foi pu^d?n^iiijod 
^nsa(i^^9f^\j(^^ i9gaia,<emwgiifv,ed9 ! »M<>U intitula^,anb <> > ’ / 
urgência, paretoclusão na pautą du Ordem ««Bins Lj o artįgo com toda mjnha atençâO/ mas não 
Ín achei neleóftifcífè WaamWfiilP l-

m OiW,ad
Mg. Vinksnaitienénão permitindo a prática al!ou

cráticOí jiõiii epou 'eJiapsBJq apou 'bubiibji apoN

Prêmio Lituânia — 87, organizado pelo Comitê 
de Jubileu da Cristianizaçao dã Lituânia, em 
colaboração com1 oCeintro Culturaljf^ancisco 
Matarazzo Sobrinho. soBiiu

Conforme informações de Dona Vitória; »ouedr> . 
Lituânia -converteu-se ao Cristianisrnb'ho sècta^P^d 
Io XIV e, no ano de 87, celebra-sé Ó 6o Ceóte- °11 ’P 
nário desúãcniítiàníza^ãd. A^itúáhi^Õeú Ô ' 1
Igreja Universal Ô'pVlhfeír6'4áWo JbVètô lâ™^ 51 

da Era Moderna, Sao CasírWró’,lascidó aói‘03’ 
de outubro de 1458. Este santo jovem deixou de'; H 
lado o trono da Hungria e da Polônia para dedi
car-se totàlmente sem descuidar-se das suas ocu
pações do seu dia a dia, para levar uma vida auste
ra, dentro dos dogmas da Igreja e da Religião que 
abraçara, atendendo os pobres, doentes e necessi
tados e, devido a estą vida que levava, faleççu, 
prematuramente aos 25 anos de, idade, no dia 04 
de março de 1484. Ele é o padroeiro da Lituânia 
e patrono da juventude.

oe 'epiĄ ep epejjsg ^ad ossaons a apnes
E a Lituânia o único país totalmente católico, 

e se localiza na Europa do Norte, na União Sovié
tica, porque em 15 de junho de 1940, foi invadi 
da pelos rúSids/^ue á mantérrt ocupada « oprtirji- 
da até os diâ‘s He'hòjé. PÒf sér um póvo cristãtí’,'"' 
ordeirtr/ tir^áhliydo e trabalhador, nós, brasiléils<< 
ros, quOacófheróos estė povo sof rido, daíóngin- 
qua Lituânia, nos solidarizamo-nos com; os seus 
compatriotas que estão na cortina de ferro e ora
mos para que o Santo Padre, o Papa João Paulo 
II realize um profundo trabalho junto às autori
dades para que ao menqs as religiões possam ser

Que cópias desta diopositufa sejarh remetidas 
à Píftauim». eaWr0;WiB4a-°u
rua' JŪždn» ftr^& Moôca,' São' Wu'tó111" ?
- C»dit«P(CedO3Í24j! aoi-e nuaqpjed ap nuetsoy

Sala das Sessões Laerte CfeáV^iie, ítô cié jühho
;ąjj o uiooap ojaii nas o wed „soupy osuo.

‘•luamaidns msap 
pAesueoui j»pejoqe|oo assou o '„seJjaq ap ežiai 

isejj^eiuiapea^eu 'aiuiun oqunf ap gg biq„

por intermédioIífé újna cidadã Vtuâna, ex-m< 
radora de Carapėsujįba.Doąg Vitó<ia Zarakai 
kas Zinevicius, dt^^oíconvidlg^ ą participai 
de uma exposição reunindo participantes do

IUS-

A MELHOR MANEIR^ARA PAGAR-NOS 
A ASSINATURA DO JORNAL Ė DE ENVIAR 
UM CHEQUE NOiyriNAÍlM KTÒME DE Pe.

Petras Rukšys ou Pe. FranóçSÇo Gavėnas.,



PRÊMIO AO NOSSO COLABORADOR

COMUNIDADE LITUANO—BRASILEIRA

7 de Setembro de 1987

Peço que publiquem no “Musu Lietuva” em 
português, em próximo número possível a seguin
te mensagem dirigida ao escritor Henrique L. Al
ves:

"Dia 25 de Junho último, na "Academia Brasi
leira de Letras", o nossa colaborador incansável 
deste suplementa, Henrique L. Alves, foi agraciado 
com o Prêmio "Afonso Arinos" para o seu livro de 
contos "A Pomba de Leme".

Gostaria de parabenizá-io e desejar-lhe votos de 
contínuo sucesso em nome da "Comunidade Litua- 
no-Brasileira", em sua última reunião do Conselho 
Dehterativo 22 de Agosto último".

Atenciosa mente

Aleksandras Valavičius
Presidente da Diretoria

AGRADEÇO

aos amigos JONAS E VERA TATARIJNAS, 
pelos amáveis cumprimentos no dia do meu 
aniversário, brindando me com o livro "A 
VIOLÊNCIA NO BRASIL" da autoria jorna
lista socióloga CECILIA PIRES, — nascida 
Tatarūnas.

Saúde e sucesso pela Estrada da Vida, ao 
casal Tątarūnas.

Êxito nas pesquisas a desanuviar o fenô
meno da violência, à escritora Cecília Pires.

S. Paulo, Agosto de 1987.

Antanas Dutkus

FILME "VILNIUS 87"

Dia K de outubro-de 1987, Domingo, ás 
15 horas, no safão da Aliança Sąjunga, Rua 
Lituânia. 67, Moóca, será apresentado o filme 
da nossa viagem VILNIUS 8/

Pedimos comparecí mento de todos os par
ticipantes da excursã'; com -eus parentes e a- 
migos.

Aleksandras Boguslauskas

Cetemar

NOITE 
LITUANA
Noite italiana, noite brasileira, noite inglesa, 

noite francesa, enfim porque não, noite lituana.

Amigos com solidariedade vamos em frente, 
lançada a idéia prestigiemos com colaboração e 
presença esta manifestação de lituanidade.

Surge a discussão filosófica noite lituana ou 
noite à lituana, mas o importante é distribuir ca 
rinho e amizade.

Congraçamento de lituanos seus descendentes 
e brasileiros irmanados neste querido Brasil.

Tempos hodiernos fazer amizades, viver instan
tes de descbntração e raridade.

A terra dos kangurus via Polo Sul ou Estados 
Unidos aguarda a nossa juventude. Fim do ano. 
Dezembro. Congresso na Austrália.

Requintes para o sucesso não faltam: nossos 
conjuntos de dança folclórica, o coral Decano 
exemplo da fibra lituana, conjunto Krupnikas 
evocando lituanidade, gastronomia a cargo do Pa
dre José, licor de Vera para aumentar o calor hu
mano e etc.

Para a prevenção das coronárias além de bebi
das teremos o Wisky "Made in Scotland". Nota 
com o plano cruzado o Paraguaio esgorou-se.

Boa Noite amigos. Até a próxima.

Dr. Antanas Šaulys

PROGRAMA DA NOITE LITUANA

Dia 19/9 87 - Sąjunga

8:00 — início
9:00 — bingo
9:30 — Rūtelė
9:45 — Coral

10:00 — bingo
10:30 — Nemunas
10:45 — Aus'ra
11:00 — bingo
11:30 — Krupnikas
11:45 -- baile

CURSO
AUDIOVISUAL.

DO I DIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338


