
Stalin assiste à assinatura do acordo Molotov-Ribbentrop, em 23 de agosto de 1939: “Um pacto com o diabo*9
"50-tis METŲ VELNIŠKOS SUTAR
TIES". Tokiu dideliu titulu O ESTA
DO DE S. PAULO užvardina sekmadie
nio (rugp. 20 d.) tarptautinės politikos 
puslapį. Ištisas laikraščiojnislapis yra 
skirtas Molotovo— Ribbentrop'o slap
tam susitarimui prisiminti. Kaip mato
si, medžiaga yra paimta iš vokiečių 
žurnalo DER SPIEGEL, garsaus savo 
drąsiais straipsniais. Ištisą O ESTADO 
straipsnį perspausdinsime portugališ
kame priede.

TSRS Liaudies deputatų suvažiavi
mo Komisijos 1939 m. TSRS-Vokieti- 
jos bepuolimo sutarties teisinio ir poli
tinio vertinimo komisijos išvadų pro
jektas.

1. 1939 m. rugpjūčio 23 d. tarp Vo
kietijos ir TSRS buvo pasirašyta nepuo

Molotovo-Ribbentropo Paktas
limo sutarus, o tų pačių metų rugsėjo 
28 d. — sutartis apie bendradarbiavimą 
ir sienas tarp Vokietijos ir TSRS.

Šios sutartys buvo papildytos slap
tais protokolais — pirmoji - vienu, ant
roji - keturiais. Abi sutartys įsigaliojo 
nuo jų pasirašymo momento, tačiau 
turėjo būti ratifikuotos. Ratifikuojant 
šias sutartis TSRS AT 1939.VI 11.31, 
1939.X.31 buvo išklausytas TSRS liau
dies komisarų tarybos pirmininko ir 
užsienio reikalų komisaro V.M. Molo
tovo pranešimas, tačiau diskusijos ne
buvo pradėtos, apie slaptųjų protoko
lų pasirašymą pranešime nebuvo užsi
minta. Minėtų protokolų paruošimo ir 
pasirašymo iniciatorė buvo TSRS.

Tarybinė vyriausybė įvertino šias 
sutartis ratifikuodama jas u../ ir šis ver 
tinimas nuo tų laikų nepasikeitė.Slap
tieji protokolai niekada nebuvo verti
nami. Išstudijavus susijusius su šiomis 
sutartimis dokumentus, komisija nu
sprendė, kad būtina pakeisti vertinimą

2. Peržiūrint šiuos dokumentus, rei
kia pažymėti, kad jų pasirašymas — tų 
laikų tarptautinės teisės ir leninių prin 
cipų tarptautinės tarybų politikos at
žvilgiu pažeidimas.

a/ slaptieji protokolai savo politiniu 
charakteriu (esme; yra nusikalstamai 
neteisingi Rytų Europos tautų ir vals
tybių atžvilgiu, kadangi jie buvo šių 
valstybių aneksijos, statuso ir sienų pa
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ceitimų pagrindas.
b) juridiniu požiūriu 1939 m. rugpiū- 

:io 23 d. ir rugsėjo 28 d. slaptieji proto
colai ir 1939 rugsėjo 28 d. sutartis Ry- 
ų Europos padalijimą į Tarybų Sąjun- 
jos ir Vokietijos įtakos sferas yra nu
kreipti ne tik prieš kitas šalis, bet ir 
jrieš jų suverenitetą ir nepriklausomy
bę, todėl yra neteisėti.

c) be to, kad 1939 m. TSR-Vokieti- 
©s sutartys pažeidė bendrosios tarptau
tinės teisės normas (...) ir kad jos prieš
taravo dvišalėms ir daugiašalėms sutar
tims tarp TSRS ir Baltijos valstybių 
(Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos), 
jos tiesiogiai pažeidė: Tautų Lygos 
įstatus, Paryžiaus paktą, Tautų Lygos 
Asamblėjos 1932 kovo 11 d. rezoliuci
ją, 1933 m. konvenciją apie agresijos 
nustatymą (Litvinovo konvencija). Ry
šiuose su fašistine Vokietija 1939 m. 
tarybinė vyriausybė grįžo prie slapto
sios diplomatijos: pagrindinis sutarčių 
turinys buvo fiksuojamas slaptuose 
prieduose. Ji priėmė imperialistinį įta
kos sferų tarp stiprių valstybių pasida
linimo principą, neatsižvelgdama j tre
čiųjų vyriausybių suverenitetą. Prade
dant 1939 m. tarybinė vyriausybė, 
prieštaraudama pačios anksčiau duoto
mis garantijomis, pažeidė Rytų Euro
pos tautų apsisprendimo ir iaisvo;pasi- 
rmkimo teisę. TSRS- Vokietijos dery
bose buvo sprendžiamas kitų valstybių 
likimas, negausiant jųjų nuomonės, 
pateikiant ultimatumus, nepriklauso
mos valstybės buvo paverčiamos kari
niais protektoratais, po to sekdavo pri- 
vartinis įjungimas į TSRS.

d) Atsižvelgdama j tai, kad Pabaltijo 
respublikoms šios problemos aktualu
mas turi ypatingą reikšmę, komisija at
kreipia dėmesį į tai, jog iki 1939 m. 
TSRS ir kaimyninių Baltijos valstybių 
— Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos — santykiai buvo grindžiami ištisa 
sutarčių sistema. Santykių pagrindu
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buvo 1920 metų Taikos sutartis, kuria 
Tarybinė Rusija, o po to ir TSRS be 
išlygų pripažino šių vJstybių savaran
kiškumą ir nepriklausomybę, ir visiems 
nikams atsisakė nuo bet kokių teisių j 
šias tautas ir jų teritorijas.

Taikūs ir kaimyniški TSRS santykiai 
su Estija, Latvija ir Lietuva buvo grin
džiami nepuolimo sutartimis, kuriomis 
valstybės įsipareigojo bet kokiomis są
lygomis gerbti viena kitos suverenitetą, 
teritorinį vientisumą ir neliečiamybę. 
1933 metų liepos mėn. TSRS su kai
myninėmis valstybėmis pasirašė kon
venciją, kurioje buvo apibrėžta agresi
jos formJuotė ir buvo sakoma kad jo
kiais politiniais, kariniais, ekonominiais 
ar kitais tikslais negalima pagrįsti ar pa
teisinti grąsinimo kitai valstybei, jos 
blokados ir aneksijos.

3. Pasirašyti 1939 m. sutartį tarp 
TSRS-Vo kieti jos įtakos sferų pasidali
nimą Rytų Europoje Tarybų Sąjungai 
nebuvo būtinybės.

Iš Vo kieti jds-TSRS derybų VKP (b) 
CK politinio biuro sprendimu, TSRS 
AT ir Tarybinės vyriausybės to meto 
dokumentu ir medžiagos, matyti, kad 
tarybinė vyriausybė suprato, kad poli
tinis susidūrimas tarp pagrindinių im
perialistinių Vakarų valstybių 1939 m. 
pasieks apogėjų, kas savo ruožtu reikš, 
kad jokio Vakarų "vieningo fronto" 
prieš TSRS negalėjo būti. Tarybinė vy
riausybė turėjo bendradarbiavimo su 
abiejų priešiškų tarpusavyje lagerių 
vyriausybėmis pasirinkimą: arba su Vo
kietija, arba su Anglija, Prancūzija. 
Stiprėjantis įtempimas Europoje ir vi
same pasaulyje nedavė laiko mąstymui 
ir manevravimui. Tarybinė vyriausybė, 
atsižvelgdama į savo asmeninius politi
nius, ekonominius ir ideologinius tiks
lus, nusprendė pagerinti politinius ir 
ekonominius santykius su fašistine Vo-
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kietija.
Komisija neabejoja, kad Stalinas 

sudėtingoje tarptautinėje situacijoje 
bandė laimėti laiko, bet pasirinko ke
lią, pakeitusi Europoj? jėgų santykį 
fašistinės Vokietijos naudai. Be 1939 
m?rugpjūčio 23 d. susitarimo Hitleris 
nebūtų ryžęsis užpulti Lenkijos. To
dėl jis parodė beprecedentinį užsispy
rimą dėl sutarties pasirašymo datos 
nustatymo ir neįprasto nusileidimo 
Stjlino reikalavimams dėl teritorijos 
ir kt. Hitlerio tikslas buvo karas. Stali
nas gi tikslą skatino sutikimu dėl Lenki
jos padalinimo.

Jeigu net manytume, kad Stalino 
vyriausybė neturėjo aiškaus požiūrio 
į Europos jėgų išsidėstymą, reikia pri
pažinti, kad ir tokiu atveju tarptauti
nės teisės normas nepateisina veiksmų, 
ypatingai (...) aplinkybėmis, juolab, 
tariamomis. Tarybų Sąjungos ir fašis
tinės Vokietijos suartėjimo politika 
moraliniu-politiniu požiūriu buvo ne
galima. Ji itin dezorientavo partiją ir 
tarybinę liaudį. Ji padarė demoralizuo
jantį ir dezorganizuojantį poveikį jė
goms, kovojančioms prieš fašizmą ir 
karą Vakarų Europoje ir kitose pasau
lio šalyse, pakirto šių jėgų pasitikėjimą 
Tarybų Sąjunga ir Vakarų šalių komu
nistinėmis partijomis.

4) Reikia pažymėti, kad derybos 
dėl slaptųjų protokoių su fašistine Vo
kietija iš Tarybų Sąjungos pusės buvo 
vedamos asmenine Stalino ir Moloto
vo iniciatyva siapta nuo tarybinės 
liaudies, partijos, AT deputatų ir 
VKP (b) CK. Todėl jų pasirašymas jo
kiu būdu neatspindėjo tarybinės liau
dies interesų, kuri neneša atsakomy
bės už Stalino vyriausybės veiksmus.

5. Remiantis aukščiau išdėstytu: 
šie tekstai ir šios sutartys ir papildomi 
slapti protokolai turi būti pripažinti 
niekingais ir negaliojančiais nuo jų 
pasirašymo momento.

KARI NÉ TARNYBA STUDENTAMS
Prez. Gorbačiovas paskelbė TSRS 

Aukščiausios Tarybos nutarimą dėl 
"kai kurių karių paleidimo iš karinės 
tarnybos". Taryba nutarė: "1989 m. 
rugpiūčio-rugsėjo menesiais paleisti iš 
tikrosios karinės tarnybos būtinosios ■ 
tarnybos karius — aukštųjų mokslų 
studentus, pašauktus... į kariuomenę 
1986-1988 metais "kad jie galėtų tęs
ti studijas".
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LIETUVA REIKALAUJA MOLOTOVO 
- RIBBENTROPO PAKTO 

PANAIKINIMO
Šiuo metu Lietuvoje Persitvarkymo 

Sąjūdis ir Nepriklausomybės Sąjunga 
bendrai renka parašus po peticija TSRS 
Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriausy
bėms bei Jungtinių Tautų organizaci
jos generaliniam sekretoriui, reikalau
jančia likviduoti Molotovo-Ribbentro- 
po pakto pasekmes. Štai peticijos 
tekstas:

1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 28 
ir 1941 m. sausio 10 d. slaptaisiais 
protokolais prie vadinamo Molotovo- 
Ribbentropo pakto, Lietuva tapo de
rybų tarp Vokietijos Reicho ir Tarybų 
Sąjungos objektu. 1940 m. birželio 15 
d. Lietuva buvo raudonosios armijos 
okupuota, o rugpjūčio 3 d. aneksuota 
- prieš Lietuvos gyventojų valią įjung
ta j TSRS sudėtį.

Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjun
gos vyriausybių politiniai ir kariniai 
veiksmai Tautų Sąjungos narių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu yra gru
bus tarptautinės teisės pažeidimas.

Reikalaujame, kad TSRS, VFR, VDR 
vyriausybės paskelbtų Molotovo-Rib- 
bentropo pakto slaptuosius protoko
lus neturinčiais juridinės galios nuo pat 
jų pasirašymo momento,

Reikalaujame, kad TSRS likviduotų 
Molotovo-Ribbentropo pakto pasek
mes - išvestų iš Pabaltijo valstybių sa
vo okupacinę kariuomenę ir leistų £ių 
valstybių tautoms pačioms nustatyti 
politinę-socialinę santvarką Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Prašome SNO generalinį Sekretorių 
atsiųsti atstovus stebėti, kaip bys vyk
domi laisvi rinkimai Pabaltijo valstybėse.

NIJOLÉ SADUNAITÉ EUROPOJE
Liepos 1 d. į Paryžių atskrido pasau

linio garso lietuvaitė Nijolė Sadūnaitę. 
Trapi, moteriška,švelni, bet viena iš ar- 
šiauių kovotojų už religinę žmogaus 
teisę melstis ir laisvai išpažinti Dievą 
savame krašte. 1987 m. rugpiūčio 23 
dieną,,Molotovo-Ribbentropo klastin
go pakto proga, ji buvo viena iš rengė
jų pirmojo protesto Vilniuje, žinodama, 
kad jai vėl gręsia kalėjimas. Rugpiūčio 
28 dieną Nijolė Sadūnaitę, Robertas 
Grigas ir kun. Rokas Puzonas buvo suG 
imti ir išvežti į Baltarusijos miškus. 
Saugumiečiai ten juos mušė ir gąsdino 
mirtimi. "Manęs jie nemušė, tik vyrus, 
bet sakė, kad sušaudysią. Prieš išvažiuo
dami saugumiečiai pasiėmė geležines 
dalbas ir kastuvėlius; Robertui Grigui 
jau duobė buvo iškasta... Žinoma, jau 
buvome pasiruošę mirti, užsimerkę meh 
dėmės... viskas Dievo rankose, mes Jo
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vaikai. Bet nenušovė, kad išveš i i ibirą
grasino" - kalbėjo nijolė telefonu iš 
Paryžiaus. Dabar, kai Vilniuje viešai ir 
oficialiai ruošiamasi 50 metų Molotovo- 
Ribbentropo pakto sukaktį paminėti — 
ją, Nijolę Sadūnaitę pirmą kartą išleido 
į Vakarus. Koks sutapimas?

Prancūzijos vyriausybė jai viza teisę 
suteikė keturis mėnesius Vakaruose 
viešėti ir net du kitus kraštus aplanky
ti. Atvykusi j Paryžių Nijolė Sadūnaitė 
pirmiausia apsistojo pas Prancūaijos 
LB pirmininką Ričardą Bačkį. Jam pa
skambinęs — su Nijole Sadūnaitę kalbė
jau, ją Sąjungos ir "EL" skaitytojų var-> 
du pasveikinęs atvykusią ir mus aplan
kyti Didžioje Britanijoje pakviečiau. 
Ji buvo labai patenkinta šiuo pakvieti
mu, o padėkojusi savo sveikinimus ir 
maldą mums visiems siuntė. Paminėjo, 
kad kitais metais pakeliui j JAV ir Ka
nadą važiuodama Didžioje Britanijoje 
sustos ir mus tada aplankys. O dabar ji 
pasirinko Ispaniją ir Vokietiją, nes tuo
se kraštuose vyksta svarbūs religiniai 
kongresai: "Mums reikia ir melstis, ne 
vien piketuoti ir mitinguoti, nors jie ir 
svarbūs", sakė ji.

— Apie Jūsų pasiaukojimą, artimo 
meilę ir herois'kus darbus žino visi. Jū
sų vardą kiekvienas lietuvis taria su 
meile ir pagarba. Ko Jūs dar labiausiai 
norėtumėte sau ir tautai? — paklau
siau jos, kalbėdamas telefonu. "Sau 
nieko nenoriu, nes viską gaunu iš mal
dos. Tačiau visiems mums prašyčiau 
daugiau tolerantiškumo ir artimo mei
lės. Tada nebijosime aukotis, o auko
damiesi atliksime savo pareigą. Taip 
yra Dievo surėdyta. Norėčiau daugiau 
meilės artimui, nes tai yra stiprybės 
ženklas — atsakė Nijolė.

— 1987 m. vasarą protestu pastūmė
jusi Lietuvos atgimimo veiklą, kurią da
bar sparčiai tęsia Lietuvos Persitvarky-
mo Sąjūdis, Jūs rūpinatės politinių kali
nių gelbėjimo ir globos darbais, daly
vaujate "Helsinkio" grupės aktyve, 
bet Sąjūdyje ne. Kodėl? — paklausiau. 
Ji atsakė, kad pradžioje Sąjūdis savo 
veiklą grindė partijos suvažiavimo nu
tarimu. "Mano partija yra Dievas, o jų, 
partija — šėtoniška. Jeigu žmogus re
miasi Dievu, tai nėra vietos kompromi
sui. Jie pradžioje buvo linkę kompro
misui. Dabar reikalai pasikeitė. Visos ; 
organizacijos susitinka du kart mėnesyj

PARDUODAMAS' 
ŽODYNAS

DICIONÁRIO
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ir aptaria svarbius reikalus. Dalyvauju 
juose ir aš. Sąjūdyje yra gerų asmenų 
ir jų rūpesčiai yra nuoširdūs. Esu labai 
užsiėmusi politinių kalinių globa, tai 
jiems tegaliu skirti atliekamą laiką, o 
jo nėra daug" — atsakė Nijolė Sadūnai
tė.

- Be religinės ir visuomeninės veik
los Tamstos dienoraščio užrašai Vaka
ruose buvo išleisti "KGB akiratyje" 
knyga. Dabar ji yra išleista angliškai. 
Ar šiuo metu rašote kūrybos ir apie 
ką? — "Niekuomet knygos nesu ra
šiusi, tai ką pastebėjau užsirašiau ir 
dauginusiai, maniau, kad jeigu kas bent 
sakiniu mano pastebėjimus paminės, 
būsiu patenkinta. Kad knyga išleista, 
žinoma, esu laiminga, bet daugiau kny
gų išleista, žinoma, esu laiminga, bet • 
daugiau knygų nerašau, nes kaip jau 
minėjau, laiko neturiu. Pagaliau, viskas 
yra Dievo rankose".

— JAV gyvena Tamstos dėdė, gydy
tojas Kazimieras Rimkus, pusbrolis 
Sadūnas ir kiti giminės. Ar esate numa
čiusi ir juos aplankyti ir jeigu oe da
bar tai kada? — paklausiau. "Taip jie 
gyvena Amerikoje" — atsakė tauri lie
tuvaitė. — "Dėdę Kazimierą jau esu 
mačiusi, jis buvo j Lietuvą atvažiavęs. 
Nesu mačiusi pusbrolio Jono Sadūno. 
Su juo susitiksiu kitais metais kai va
žiuosiu i Ameriką, jeigu dabartinė Lie
tuvos valdžia tai kelionei netrukdys.

1974 m. rugpiūčio mėn. Nijolė Sa- 
dūnaitė buvo KGB areštuota už "nu
sikaltimą", kad platino "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikas", draudžia
mą leidinį, kuris registravo Bažnyčios 
heroizmą už "Geležinės Uždangos". 
Ji buvo nubausta tris metus kalėti Gu
lage ir tris metus tremties Sibire. Išva
dos buvo aiškios: sulaužyta asmenybė, 
dar viena sutriuškinta katalikė (pus pa
naudota komunizmo užmačioms.

Bet Nijolė nesileido būti sutriuškin
ta. Stiprindamas! didėjančiu tikėjimu 
į Dievą, ji iškentėjo savo kančias ir nu
stebino kalintojus bei kalinius savo ne
užgesinama krikščioniška meile ir ne
palaužiamu nusistatymu išsaugoti savo 
bendradarbius požeminiame katalikų 
pasaulyje. (Rašoma "Radiance in the 
Gulag" knygos aplanke).

Visų Britanijoje esančių lietuvių ir
* "EL" vardu padėkojęs Nijolei Sadūnal- 
tei už šį pasikalbėjimą telefonu, palin
kėjau jai malonios viešnagės Europo
je ir pasakiau, kad jungiamės maldoje 
prašydami Jai sveikatos, yj Dargis
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TAIKA IR KARAI
Pažvelkime į Lietuvos žemėlapio sie

nas — niekas neišdrįs pasakyti, kad ši 
tauta gyvena širdies rėmuose. Ir šios šir
dies gyvybėje, nuo giliųjų laikų, čia kvė
puoja kiekvieno lietuvio krūtinėje meilė, 
garbė, liūdesiai ir ilgesys gimtajai žemei. 
Prieš pasaulio tautas, kokia mažulėlė įsi
gyvenus tarpe didžiųjų kaimynų. Bet 
šioje širdyje telpa viso pasaulio turtai ir 
grožiai: niekas negali susilyginti su jos 
jautrumu, meile, darbštumu, ypač -- 
gamtos surėdymu. Lietuviui, ji — didžiau
sia, puikiausia, nesenkantis meilės ir tai
kos šaltinis, nuo šios širdies gah/umo, te
ka kraujas mūsų gyslose. Šioje širdyje 
skamba, turtingiausia kalba, kurią tik 
raibieji paukščiai, ypač rytmečiais, skam
bina savo balsųjvarpais, garbindami am
žiams užmigusius protėvių kapus ir tai
kos lopšyje sruvena tykūs upeliai, su oši
mu miškų viršūnėmis.

Lietuvis čia gimęs ir augęs, užliūliuo
tas motinėlės sielvarto aidais, su meile 
užgrūdinęs krūtinę, myli ir gerbia tą kam
pelį, kuriame ragavo duonkubelio rūkš- 
ties, pirmąjį duonos kąsnelį. Tiek išken
tėjęs, nuskriaustas ir suvargintas keliasi 
kaip diegas, iš po žiemos šalčių. Ir vėl 
pamatyti ir jausti Nepriklausomą Lietu
vą, parodęs plačiam pasauliui, kad dar 
iš rusenančių karo pelenų, atgaivinom, 
atstatėm retežių sunaikintą ir visų už
mirštą šalį, kad patys mokam gyventi ir 
valdytis.

Ne be reikalo ir visi nori ją pasidalinti, 
atkąsti nors trupiniais.

Neužtenka, kad per II-jį žvėrišką karą, 
nuteriojo, išplėšė iš lietuviškos širdies, 
kas gražiausia, kas buvo iš naujo 1918- 
tų metų pagimdyta, išgelbėta, nuo am
žių pagrobtos tėvynės Lietuvos. Neuž
tenka, kad perjos kūną, nutiesė kančių 
ir ašarų tiltą, karo šmėklai mirčia apkai
šytą kelią.

Ribentropo-Molotovo pasirašyta tai
kos sutartis — kas atsitiko? Pažvelkime 
j tokias sutartis...

Tik pasirodė kraujo praliejimas ir ka
ro siaubas: — II-jam kare buvo 61 vals. 
su 1,7 mird. žmonių. Kariuomenėje ir 
laivynuose sumobilizuota 110 miln. 
J.A.V.— Anglija, Vokietija ir U.S.S.R. 
pagamino 653 tūks. lėktuvų, 287 tūkst. 
tankų, 1 miln. įvairiausių pabūklų. Šiame 
kare žuvusių 50 miln. gyvybių. O kur ant 
Japonijos miestų, Hirošimos ir Nagasa-

MŪŠI) LIETUVA

NEUŽMIRŠK

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - TIK UŽDARBIS, 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK IR TAPK FONDO NARIU
AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO 

BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - "BLF"

kio miestų, numestų po atominę bombą, prievartinis uždarymas į psichiatrines 
ligonines yra pats aukščiausias nežmo
niškumo praktikavimas. Ir tai visame 
pasaulyje tokias priemones naudojo tik 
sovietai. Visoje istorijoje panašaus atve
jo nėra buvę.

Tai, ką marksizmo-leninizmo idetrio- 
gai moko socializmo vardu — iš tikrųjų 
yra tiktai išvystytas amoralizmas. Ką 
Leninas pradėjo, Stalinas iki aukščiau- 
sio išpuoselėjo ir visi kiti postą lininiai 
Kremliaus diktatoriai išlaikė savo kieto
se rankose. Kai ką praktikavo ir Hitleris.

Dabar Gorbačiotes jau yra priverstas 
bandyti pakeisti šią beprotybę bent ant 
dalinio protingumo, tačiau be didelio 
noro, pilnai neatsisakant pagrindinių 
komunistinių praktikavimo principų. 
Jeigu vykdomas Sovietų Sąjungoje per
sitvarkymas neprives prie naujo teisin
gumo, naujos doros bei naujo kultūros 
supratimo — tai ši blogio imperija ir to
liau liks vienintele XM-to amžiaus pa
baigoje ir bus grėsmė visam pasauliui.

nuo kurių mirė tūkstančiai nekaltą žmo
nių. Net ir šiais laikais kenčia ir miršta 
nuo spindulinės ligos, nemažai laukinių.

Ne tik nukentėję nuo karų "baubo", 
visa žmonija, jau supranta karų pavojų 
ir drąsiai kovoja už taiką. Kiekvienam 
žemės planetos gyventojui reikalinga 
griežtai stoti ir suvienyti visas pastangas, 
užtikrinti teisingą ir tvirtą taiką, visiems 
laikams —visam pasauliui, suvirinant vi
sus karų pabūklus j žagres...

Antanas Augustaitis

BLOGIO IMPERIJA
Protingo žmogaus paniekinimas bei 

Paskelbimas bepročiu nebuvo staigme
na ar atsitiktinumas.

Nuo pat Lenino valdymo pradžios 
nieko nekalti žmonės buvo kankinami 
įvairiais būdais: kalėjimuose, koncentra
cijos lageriuose, komunistų savivales ne
žmoniškose gyvenimo sąlygose. Vyko 
kasmetinės masinės deportacijos, suėmi
mai, kultūrinė priespauda, religinis per
sekiojimas, dirbančiųjų išnaudojimas, 
prievartinė kolektyvizacija ir kankini
mai psichiatrinėse ligoninėse.

Tai buvo viso blogio klestėjimo me
tai, tąsa, ką komunistų partijos galva 
Leninas sukūrė ir pradėjo praktikuoti 
tuojau pat po Stalino revoliucijos. Tai 
matė kiekvienas blaiviai mastąs žmogus.

Komunizmo ideologai visados puikiai 
suprato Markso teorijos silpnumu stoti 
j atvirą bei garbingą dialogą su dorovės 
ir kultūros šalininkais. Todėl marksisti
nės valstybės partijos ideologai prieš 
tikrą tiesą visados sugebėjo pastatyti 
tiktai kumštį, sukurdami beprotnamius, 
tremtį ir visas kitas persekiojimo prie
mones. Per visus tuos komunistinės ti
ronijos egzistavimo metus viena buvo 
kalbama, o visai kita daroma.

Tenka pastebėti, jog sveikų žmonių
(LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI.

  Yra savos tautos, g y n ė j a f

CHOPP -PIZZA- QUEIJOS - FRI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO

RuaSOLON W62- Bom Retiro- Tel. 223-2333 g
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PREL. A. BARTKUS 
MALDININKŲ GLOBĖJAS

Vatikano dienraštis "L'Osservatore 
Romano" praneša, kad Popiežius Jo
nas Paulius II-sis paskyrė prelatą Algi
mantą Bartkų Vatikano įstaigos Romo
je besilankančių maldininkų globai — 
Peregrinatio ad Petri Sedem — sielova
diniu patarėju. Prelatas Bartkus kaip 
žinoma, yra popiežiškosios švento Ka
zimiero kolegijos Romoje rektorius, 
įstaigą "Peregrinatio ad Petri Sedem" 
įkūrė Popiežius Pijus XI-sis Šventai
siais Metais, kurie buvo atžymimi 
1933-1934 metais, jos uždavinius pra
plėtė Paulius VI-sis 1977 metais Žiny
bos esminis uždavinys yra visokerippąi 
palengvinti maldininkų keliones j Romą.
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Halina Mošinskienė
DABAR PATS LAIKAS

mokytis lietuviškai susikalbėti su gimi
nėmis Jus lankančiais iš Lietuvos.

LA SANGRIENTA AMISTAD 
ENTRE HITLER Y STALIN

Mano pasiūlymas labiausiai gal nepa
tiks, bet jis praktiškas.: S. Paulo metro
polyje yra "šimtai bairų", kur gyvena 
lietuviai. Jie, daugumoje jau nebekalbą 
lietuviškai, tik gal persenusios močiutės 
ar seneliai tą kalbą dar mena. Pirmiau
sia, pasišaukite savo senelius pagalbon, 
pirmam susipažinimui. Išmokite kalbė
ti taip, kaip jūsų seneliai kalba, papras
čiausia kasdiene kalba. Jei tokių netu
rite, sudarykite savo aplinkoje lietuvių 
būrelį, kurie norėtų pramokti bent 
"tam kartui" lietuviškai, kad susikalbė
tų su giminėmis.

"M.Lietuvos" redakcijoje yrą juos
telių lietuvių kalbos pamokų; yra ir 
spausdinių. Be to yra dar mokytojų, 
kurie galėtų duoti jums bent "susikal
bėjimui" pamokas ir V. Zelinoje, Moo- 
koje, Butantan priemiestyje, Perdizes 
ir Brooklyn Paulista. Kaž kur girdėjau, 
kad Aliança nori steigti lietuvišką mo
kyklą. Ne mokyklą, bet lietuvių kalbos 
kursus ateikite. — kad ir pačių kalbai 
nušvarinti nuo "žargono". Mes visi da
bar išeivijoje stovime kryžkelėje. Lie
tuva, atgavusi autonomiją ekonominė
je padėtyje, bus reikalinga visų išeivijo
je gyvenančių lietuvių fondų pagalbos. 
Įdomu, kaip j tai reaguos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Fondas. Dar jdo-.x 
miau, kaip j tai reaguos Brazilijos išei
vija. Šiandieną tai nebėra tik "fachada", 
bet realus faktas.

LIETUVA -- ar mūsų privatus ger
būvis? — Todėl, kiekvieno padoraus 
patrioto pareiga sekti, kas dabar vyks
ta Lietuvoje. Viską stebėti, visus šalti
nius išnaudoti be atodairos, visiems vie
ningai bendrauti, visiems Jungtis talkon.

Savo akimis mačiau, kad ir video-ta
pe, Lietuvos jaunimo dvasinį entuziaz
mą, gal daug daugiau pasakantį, negu 
visų keliautojų pasakos. Ir taip skau
džiai ritosi ašaros mano skruostais, už 
kaltes, kad TAVE - TĖVYNĘ, palikau.

Dabar nebėra sentimentų, yra realy
bė. — Mes turime jrodyti savo Big-Bro- 
ders galiūnams, kad galime susitvarky
ti be jų pagelbos.

Kas mumyse tai išaiškins tiems, kurie 
padėjo savo nuopelnais užgožti mūsų 
kraštą? — Tikėsime, kad.jų tik telikę 
likučiai. Kaip mumyse telikusi saujelė 
Nepriklausomos Lietuvos sūnų ir jos

ar Žinote, kad 
MŪSŲ LIETUVA 

V.ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE 
AV, ZELINA, 831 ?

Medio siglo del Pacto Ribbentrop-Molotov

CONDENA LOS PROTOCOLOS SECRETOS
DEL PACTO HITLER Y STALIN

DEVUELVAN LA LIBERTAD A 
LITUANIA, LETÔNIA Y ESTONIA!

Vieno dr. VYTAUTO DAMBRAVOS is Venecuelos atsiųstų plakatų fotografinis sumažinimas, 
šie pkakatai smerkia Ribbentropo—Molotovo slaptas sutartis. Tikie didelio formato plakatai yra 
skiriami demonstracijai priešais sovietinę įstaigą, kuri atstovauja Sovietų Sąjungos konsulatui S.
Saul o mieste. Rua Traipú 831 - Perdizes
šeimų.

Šiandieną, kiekvieno širdyje — Lietu
va. Bet ir toji pati ar mūs laukia? Taip. 
Ji laukia savo sūnų tvirtumo, savo kan
čių nuženklinto kelio dar likusių did
vyrių iš tolimų Sibiro luošųjų, kurie 
įrodytų Gorbačevo "perestroi kai" visą 
komunistinės sistemos absurdą. Ji lau- ‘ 
kia sūnų, kurie galėjo būti naudingi ta
da, kai alpo motinų širdys, 1949 metų 

..   i     !  ——\ miiiiiiii ll■■ill■llhm—i m    

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS |

7 ■ £ * + ' r
f WlSKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 

j6\į£* CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA’FESTAS EM GERAL 
X^^LJcASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 93140 - Fone; 215-6227 - Vila Zolina - S’. Paulo

išvežimuose...
Išeivijos lietuviai, mes esame tiek 

skolingi savo broliams, kad jokia auka 
negalėsime jos išpirkti. Bet būkime lai
mingi tuo, kad galime dabar lengviau 
juos išsikviesti ir pačius atlankyti.
Tad kalbėkime visi savo tarpe lietuviš
kai, ir tai bus brangiausia dovana sve
čiams iš Lietuvos.



MŪSŲ LIETUVA

VIEŠA MANIFESTACIJA

PASMERKIMUI VOKIEČIU - SOVIETU 1939 M. PAKTO, 
50 M. SUKAKTIES PROGA, BUS RUGPIŪČIO 23 D., 15 VAL.
VIETA: PRIES RUSU KONSULATĄ - PREKYBINI BIU

RĄ - RUA TRAIPU, 831 (PARALELĖ AV. PA- 
CAEMBÚ)

BUS (TEIKTAS BENDRUOMENĖS MANIFESTAS DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SITUACIJOS.
LIETUVIAI IR DRAUGAI KVIEČIAMI

DALYVAUTI

NESULAUKĖ LAIŠKO...
Pries porą mėnesių atsilankė j "Mūsų 

Lietuvęs" redakciją p. Vanda Griška 
Urban, iš Vila Anastacio. Ji teiravosi, 
kas reikia daryti, kad ji galėtų surasti 
gimines Lietuvoje. Jos abu tėvai jau mi
rę, ir ji nežinojo ar yra kokie nors gimi
nės Lietuvoje, nei jų vardų nei adreso, 
tik žinojo kad tėvai kilę iš Trakų.

Parašėme paieškojimą i "Gimtojo 
Krašto redakciją". Ponia Vanda atisvei- 
kino su viltimi susirašinėti su giminėmis.

Pereitą savaitę p. Vandos vyras skam
bino ir pranešė kad atėjo 4 laiškai iš 
Lietuvos, kurių taip nekantriai laukė 
jo žmona. Bet, liepos 29 dieną, širdies 
priepuoliu, p. Vanda mirė nebesulauku
si laiškų.

Jos vyras, būdamas brazilas ir nemo-' 
kėdamas lietuviškai, nežino kas yra para
šyta tuose laiškuose. Tad prašė mūsų 
pageibos, kad išverstume tuos laiškus. 
Greitu laiku, žadėjo atsilankyti j "ML" 
redakciją.

Nori susirašinėti
Gerbiamieji,
Aš gyvenu Lietuvoje, Vilniaus mies

te. Esu gydytoja, man 38 metai. Ište
kėjusi, auginu 2 vaikus. Labai norėčiau 
susirašinėti su Jūsų krašto lietuviais. 
Domiuosi istorija, kelionėmis, etnogra
fija. Norėčiau užmegzti ryšius su pana
šaus amžiaus arba ir vyresne moterimi. 
Labai būčiau dėkinga, sulaukusi laiš
ko adresu:

Lietuva
Vilnius
Taikos 111 -14
Laima Daukienė

Vytautas Antanas Dambrava

V. DAMBRAVOS 
"GĖDINGAS PAKTAS"
LIC (Lietuvių Informacijos Centras 

New Yorke) išleido, Venezuelos Edicio- 
nes Paulinas, Caracas, išspausdino Dr. 
Vytauto Antano Dambravos studiją 
HISTORIA DE UN PACTO INFAME - 
GĖDINGOS SUTARTIES ISTORIJĄ. 
70 puslapių studija pristato nacistinės 
Vokietijas ir sovietinės Rusijos "Nepuo
limo sutartį" — viešą Ribbentropo-Mo- 
lotovo paktą — su kitais slaptaisiais pro
tokolais, laiduojančiais Pabaltijo kraštų 
pasidalinimą ir pavergimą. Studija pra
turtinta istorinėm nuotraukom ir pačių 
dokumentų (sustatytų rusų ir vokiečių 
kalbom) reprodukcija.

Knyga buvo plačiai paskleista ir čia, 
Brazilijoj, tarp įtakingų asmenų bei dien
raščių redakxijose.
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Savaitei bėgant-
11 AHw 0. Petraiti

Per paskutinę Imigrantų Parodę vieną va
karę nuėjau pasižiūrėti, kokios naujienos šiais 
metais. Vakaras gana šaltokas, tai nedaug 
žmonių ir mūsų stande mano amžiaus tautie
čių neradau. Pasidairiau po kitų kraštų stan
dus ir vėl sugrjžau prie savojo. Apsidairiau, 
pažįstamų veidų nematyt, bet arbatinėje sė
dėjo kas tai iš jaunimo.

Ir apsidžiaugiau, nes atsirado vienas kitas 
jaunuolio veidas, kuri pažinojau. Jaunimas 
auga greit, nesi matai kartais per mėnesius ir 
kai sutinki, tai ir sunkoka atpažinti.

- Kaip Irutė? , — manęs paklausė viena
mergaitė. Nagi žiūriu, kad tai Irena Martinai
tytė, mano jaunesniosios dukters draugė. Atsi
sėdau, pradėjome kalbėti apie tai,jipie kitai, 
atsirado daugiau jaunimo. Pasirodo, kad šian

dien jie eina savo pareigą — prižiūri mūsų 
standę. Jie teiravosi apie Irutę, o aš apie pa
rodę. Radome bendrą kalbą. Užsiminiau, 
kad jaunimas kiek žinau veikia, renkasi, bet 
nieko nerašo j spaudą. Jeigu jie nesako ką vei
kia, kaip čia sužinosi iš šalies. Pasiūliau, kad 
jie mėgintų patys rašyti. Tam mokslus eina, 
tegu rašo portugališkai. Svarbu, kad rašytų.

Iš tiesų jie pažadėjo, sakėsi, kad y ra kas 
tai iš jų tarpo net žurnalistinius mokslus ei
nąs. Išgėrėm Coca-coia, atsisveikinom ir atsis
kyrėm. Jie su pažadu, aš su viltim.

Liepos 18 gavau laišką iš vieno vyruko, ku
rio broij gerai pažinojau. Šis net praktiką sa
vo specialybėje atliko toje pačioje firmoje, 
kur iras* dirbu. Tas jaunuolis man rašo, kad 
mokosi Casper Libero fakultete žurnalizmo 
specialybėje ir kad kalbėjęs su Irena Martinai
tyte bendradarbiavimo reikalu.

Atėjo "Mūsų Lietuva" su portugalų priedu 
ir žiūriu, kad mūsų naujasis bendradarbis 
Luis Claudio Indriūnas jau rašo apie Lietuvą, 
apie jaunimo veiklą, apie parodą. Tai sakant, 
išėjo greičiau ir geriau negu tikėjausi.

Pavakarys, sėdžiu prie mašinėlės, už lango 
matau saulė leidžiasi kur tai Morumbi linkmė-' 
je į rūką. Džiaugiuosi, kad jau galiu ką nors 
veikti, o ne gulėti lovoje ir gerti vaistus.

Maždaug prieš dešimt metų, kai išleidome 
pirmą "Mūsų Lietuva em português" numeri, 
širdyje buvo ūkęs abejonės jausmas. Kiek 
laiko išsilaikysi me,kas padės šiame darbe. 
Nebuvo abejonės, kad reikėjo pradėti duoti 
žinių portugalų kalba apie Lietuvą ir lietuvių 
kultūrą lietuviškai nekalbantiems. Ar rasime 
kas padės? Pagaliau čia ne vieno darbas. At
rodė lyg šis giedras vakaras su viltimi. Ir daug 
kas per tą laiką prisidėjo. Išėjo apie 270 nu-j 
merių. Ir šiandien matau šalia žymių žmonių, 
kaip rašyt H. Alves, Ana Syzuki ir jaunosios 
kartos vyrą L. C. Indriūną bendrame darbe. 
Gražus saulėiydis žada gražų rytojų. Gal tai 
tinka ir lietuviškame darbe. v

MARAJÓ f
AUTO PEÇAS LTDA. I

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre I 
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100 I
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MUSŲ ŽINIOS
BLB ŽINIOS
Sekantis BLB Tarybos Susirinkimas 

įvyks rugsėjo 1 d. (sexta-feira) 20 vai. 
R. Tabajaras, 556. Prašome visus daly
vauti, ypatingai jaunimo atstovus da
lyvavusius Australijos Kongrese.

Vėlesni susirinkimai bus visuomet 
antrą penktadienį kiekvieno mėnesio, 
20 vai. BLB būstinėje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS
BLF šiuo laiku pasiekė iš vixo 

NCz$.7.600,00 ir turi šiuos pilnatei
sius narius, kurie aukojo iki dabur že
miau pažymėtas sumas ^doleriais, ofi
cialiu kursu):

1. G. Bačelis $225
2. Sagevičienė Genutė -Kanada 200
3. Sagevičius Adolfas " 200
4. A. Sliesoraitis 200
5. Algirdas Baužys 1 55
6. A. Gauliü — Rio 140
7. Mečys Paleckis 100

.Ana Vera Tatarūnas
atm. Jono Tat^rūno 100

8. Algimantas Šlepetys 90
9. Dramos mėgėjai 64

10. Jadviršiai Angelė/Jonas-USA 50
11. Valavičiai Antanas/Viktorija

USA 50
12. Plienaitis Petras — USA 50

Danutė Baltrukonis 50
13. Petras Bareišis 47
14. Eduardo Pažėra 45
15. Robertas Tamošauskas 37
16. Klemensas Jura 34
17. Bra_. Jaunimo Sąjunga 30
18. Antonio Siaulys 30
19. Adilson Puodžiūnas 30
20. Jonas Si lie kas 30
21. Aigirriuntas Saldys 30
22. Vindošiai Biruté/Bemardas

USA 25
23. Dr. Gavelis Vytautas/Albina

USA 25
24. Kriščiūnas Feiix/Mirna USA 25
25. Betina J. Bačeiytė 25
26. Leonardas Baltrukonis 25
27. Henrique Lošinskas 25

. BLF

, MOSI) LlETUVft

INDEPENDENCE PARA LITUANIA

AFGANISTAN 
ALBANIA 
ALEMANIA ORIENTAL 
BULGARIA 
CAMPUCHEA 
CHECOSLOVAKIA 
COREA DEL NORTE 
CUBA 
ESTONIA

19 PAI POR LA URSS

HUNGRIA '

“iaSLAS KUR"-es) 
lituania 
MONGOLIA EXTERIOR 
POLONIA 
RUMANIA 
TANU TUVA 
VIETNAM

Kitas dr. VYTAUTO DAMBRAVOS paruos’t 
slaptų sutarčių pasekmes: antrąjį pasauiinj kar

Paskutiniai Fondo aukotojai yra šie:
Nr. 73 Betina J. Bačelyte NCz. 50

74. Henrique Lošinskas 50
75. Leonardas Baltru konis 50
76. Ana Vera Tatarūnas

Jono Tatarūno atm. 200 
/77. Danutė Baltru konis 100
78. Pranas Gavėnas 65

s Plakatas primenantis RibbentrSpo-Molotovo 
ir pabaltijos kraštų okupacija bei pavergimą

■j IBI —

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arbį 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

SKAITYK IR PLATIM& 
“MŪSŲ LIETUVĄ*



MŪSŲ ŽINIOS 
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AR NE SEKTINAS PAVYZDYS? <
Brazilijos Lietuvių Sąjunga-Alrąrięa 

kiekvieną menesį per ML-vą primena 
ir skelbia savo narių gimtadienį. Svei
kintinas veiksmas.

Betgi ar nebūtų dar prasmingiau, jei 
pati institucija, ar kas nors iš jos narių, 
ta proga taptų ir laikraščio GARBĖS 
LEIDĖJU? Tai butų kilnus gestas ir 
lietuviškai spaudai paremti. O tuo pa
čiu ir konkretus prisidėjimas prie pa
čios lietuvybės palaikymo.

GRĮŽTA VALDYBON
Henrique Lošinskas Alves, po dvie

jų metų "atostogų", vėl išrinktas (dve
jiems metams/ APCA (Associação Pau
lista de Críticos de Arte — São Paulo 
Meno Kritikų Draugijos) valdybos pir
mininku.

Paskutiniam ML em português nu
mery naujasis APCA pirmininkas pri
stato ir savo valdybos "štabą", paeinan
tį iš įvairiausių meno ša kur TV, radio, 
musica erudita, dança, teatro, teatro 
infantil, artes visuais, cinema, literatu
ra infantil e juvenil.

Plačiašakės veiklos musų nenuilstan
čiam veikėjui, Henrikui Lošinskui Al
ves, nuoširdūs sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai — ypač linkėjimai kelti Lie
tuvos vardą ir lietuvių kultūrą.

DEPUTATAS DĖL MANIFESTACIJOS
Brazilų federalinis deputatas Cunha 

Bueno sutiko Brazilijos Lietuvių pa
ruoštą manifestą — MANIFESTO DA 
COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA — pristatyti Federaliniam 
Kongresui Brasilijoj (sostinėj/; jis bus 
įtrauktas j Kongreso Darbų Metraštį ir 
rugpjūčio 23 dieną perduotas per radi
ją, vakare, por "Hora do Brasi ".

RIO LIETUVIU DĖMESIUI
Su broliškais sveikinimais iš São 

Paulo, pranešama, kad šių 1989 metų 
galimpai spalio 29 dieną (sekmadienį), 
Dievui duodant, bus bendros pamal
dos už Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį.

Prašoma iš anksto įspėti Rijuje ir 
apylinkėse gyvenančius tautiečius, ku
rie neskaito "Mūsų Lietuvos".

Šv. Kazimiero 
Asmeninė Parapija

(PARDUODAM E' 
I AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
| VĖLIAVĖLES
I ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
U._______ _____ . ‘ .___ - _ _ • ■ _
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GARBĖS LEIDĖJAI
KapitonasJ UOZAS ClUVI NSKAS 

91 metų amžiaus sukakčiai paminėti 
ir MARIJA ČIUVINSKIENĖ 

83 metų amžiaus sukaktį mininti.
Mieliem Jubiiiantams padėka ir pagarba —

ML Redakcija ir Administracija

.0
LIETUVIŠKOS KRIKŠTYNOS

Praeitą sekmadienį, N. S. das Dores 
bažnyčioje, Casa Verde, buvo pakrikš
tyta CAROLINNE Stankūnas PLENC- 
KAUSKAS. Krikšto tėvais buvo Si bele 
Stankūnaitė Becaro ir jos vyras Neison 
Martins Seabra. Carolinne yra antra 
Ivones Stankūnaitės ir Alberto Pieckaus- 
kų duktė. Krikšto apeigas atliko kun. 
Petras Rukšys.

Krikštynų ir kartu pirmųjų metukų 
šventė buvo Alberto tėvo Jokūbo ir Fi
lomenos Pienckauskų namuose. Susi
rinko daug giminių ir draugų. Netrūko 
vaikų, kurie gražiai sau linksminosi su 
balionais ir valgė skanaus torto.

Sveikiname naują krikščionę ir jos 
tėvus bei linkime kad augtų gražiai lie- ‘ 
tuviškoje šeimoje.

PR
. KgliLM **

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTE

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

16,00 valandą

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS, ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI
IR KUN. PR. GAVĖNO SALEZIETIŠKAS JUBILIEJUS i1939/89.IX.8)

PAVASARIO PIETUS LITUANIKOJ
Rugsėjo (setembro) 7 dieną veiks 

svečių namo svetainė Lituanikoj.
Norintieji ten pietauti prašomi pra

nešei iš anksto tel. 63-5975.

PAIEŠKOMA
Ieškomas JONAS RATKELIS Vlado 

brolis. Jis pats arba žinantys apie jjpora- 
šome pranešti Genovaitei Ratkelytei, 
H. Borises 12-1, Kaunas 233005, 
Lithuania, LTSR.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETU
VIŠKA KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKU LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.

RUGSĖJO
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DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1989

O ESTADO DE S. PAULO Der Spiegel

Meio século após ter sido assinado (23 de 
agosto de 1939), Moscou declara nulo o pacto 
Molotov-Ribbentrop, que levou o mundo para a 
Segunda Guerra (1939-1945). Na época, Stalin e 
Hitler — dois ditadores — dividiram entre si a 
Europa Oriental, nos termos de um protocolo 
secreto incluído no acordo entre Berlim e Mos
cou, cuja existência só agora é admitida pelo 
Gremlin. Mas a União Soviética continua até 
hoje na posse da parte que lhe cabia pelo proto
colo secreto do pacto Molotv-Ribbentrop e, ago
ra, os países bálticos — Letônia, Lituânia e Es
tônia — estão exigindo sua independência.

Alemanha e URSS

£18 v311L<9

• caefical ti tobtolts «rtrlMK. ;

^4s assinaturas no documento que levou à guerra

Hitler já podia fazer suaj^uern

ignoraram ideologia
que se percebesse, exterminar 
camadas inteiras da população, 
povos inteiros.

Seu aplicado discípulo 
Adolf Hitler, nascido em Brau- 
nau,às margens do rio Inn, em 
troca lhe ensinou como se faz 
para acabar com dúzias de dissi
dentes dentro do próprio parti
do, conseguindo mesmo assim a menor dúvida de que compar- 
reunir em torno de si a juventu
de do mundo inteiro para que 
ela participasse de uma Olim
píada.

Diametralmente opostos? 
Impossíveis de serem colocados 
num denominador comum? 
Apesar de Hitler, como seu pri
meiro crime oficial ter manda
do prender todos os partidários 
alemães de Stalin, e de Stalin 
ter fuzilado os seus generais 
acusados de colaborar com os 
alemães, as pessoas mais realis
tas da época ficaram apavora
das com a possibilidade de os 
dois governantes poderem se 
aliar,- determinar suas preten
sões e dedicar em conjun
to à introdução futura da crimi
nalidade na política européia.

Na Espanha, voluntários de 
ambas as partes já tinham se 
enfrentado nos campos de bata
lha. As colunas de uniformes 
castanhos cantavam elogios 
aos seus mártires assassinados 
pela “frente vermelha”. As 
crianças soviéticas brincavam 
de “fascistas contra comunis
tas” e, nas instalações para 
treinamento de tiro do Exército 
Vermelho, os alvos sempre ti
nham uma suástica.
i------ r r -i -........ -•Y •V'*-- ",-------
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Simultaneamente, eles se 
apossaram dos dois maiores po
vos da Europa, utilizando para 
isso promessas, tentações, frau
de e terror. O austríaco seduziu 
os alemães com a promessa de 
um “nacional-socialismo”; o 
çeorgiano fez o mesmo com os 
soviéticos, acenando com o “so
cialismo num só país”.

Ambos se apoiavam em es
piões, assassinos e advogados 
remunerados numa organiza
ção criminosa que eles chama
vam, erroneamente, de “parti
do”. Ambos ordenaram que os 
seus povos se odiassem mutua
mente; um deles se apresentava 
como estandarte máximo do an
ticomunismo; o outro como o 
maior adversário do fascismo — 
posições aparentemente anta
gônicas; posições que, aparen
temente, não se misturavam, 
como o fogo e a água.

Mas ambos, destituídos de 
quaisquer escrúpuloé, intoca
dos pela civilização espiritual 
européia e propensos a qualquer 
tipo de velhacaria, não permi
tiam que conceitos ideológicos 
limitassem seus horizontes. 
Eles se orientavam pelo prazer 
do poder, pelo poder que pode 
ser multiplicado com os meios á 
disposição de um estado.

No decorrer do processo, 
nm aprendeu muito com o ou
tro. Josef Dschugaschwili, nas
cido em Gori, nas proximidades 
deTiblisi, conhecido como Sta
lin, já tinha demonstrado como 
se pode, sem despertar a aten
ção mundial, sem perder o reno
me internacional, quase sem

punhos fechados na parede — fi 
nalmente ele podia fazer suí 
guerra. Stalin, no entanto, li 
mitou-se a sorrir, como se esti 
vesse pensando em outra coisa 
Além do acordo, que continha

Mas o que parecia impossí
vel aconteceu. O mundo se as
sustou e até hoje não conseguiu 
se recuperar do choque causado 
pela notícia, cujas consequên
cias são sentidas até hoje. Pou
co depois da meia-noite de 23 de' apenas a usual promessa de nãc 
agosto de 1939, Stalin, no Krem
lin, ergueu o seu copo e fez um 
brinde diante do embaixador 
enviado por Hitler: “Eu sei o 
quanto o povo alemão ama o seu 
Führer. Por isso, quero beber à 
saúde dele”. E, para não deixar

agressão e que garantia 'a neu
tralidade de cada um dos paisei 
signatários no caso de ataquf 
por parte de outras .potências 
(caso viessem em ajuda da Polô
nia), ele tinha no bolso um pro 
tocolo secreto que lhe garantu 
um aumento de 12 milhões 
súditos e uma conquista terrí 
toriai bem maior do que a obti
da por Hitler como espaço vital.

E a história não digerida er 
gue-se como juiz sobre o presen 
te. Naquela ocasião, através ck 
pacto com o diabo, Moscou sf 
envolveu numa política de po
tência mundial, que exigia de 
mais de suas forças. Em luga; 
de conquistar seus vizinhos co
mo aliados, os russos trouxe
ram com as nacionalidades es
trangeiras um maior potenciai 
de resistência para dentro dc 
próprio império. Meio séculc 
mais tarde, os protestos já se 
tornaram quase incontroláveis.

Ou será que a expansão, na 
versão que ainda é a preferida 
em Moscou, foi o preço para a 
salvação da Europa contra o seu 
destruidor, Hitler? As vítimas 
— os habitantes dos três países

tilhava do suposto amór dos 
alemães por Hitler, ele ainda 
fez questão de se referir ao Füh
rer como um molodjez, ou seja, 
um “sujeito excelente”.

O secretário-geral do Parti
do Comunista da União Soviéti
ca .acabara de assinar um acor
do com Hitler, a respeito do 
qual Leopold Grünwald, funcio
nário do Kominter, um austría
co que emigrara para Moscou, 
disse: “Lenin referia-se a esses 
acordos secretos como sendo 
‘acordos entre ladrões, feitos 
por trás das costas dos povos’”.

O alemão Kari Mewis, na 
época membro do Comitê Cen
tral do Partido Comunista Ale
mão no exílio em Moscou (e, 
posteriormente, burocrata do 
PC na Alemana Oriental), refe
riu-se a ele como “um pacto 
com o diabo”. Do outro lado, 
Franz Halder, chefe do Estado 
Maior de Hitler, fez uma anota- bálticos — consideram que seu 
ção semelhante no seu diário: 
“Um pacto com satã contra o 
diabo”.

Hitler ficou jubilante: “Es
tou com o mundo dentro do bol
so!” Em êxtase, batucou com os

destino foi selado no protocole 
secreto, que se baseava na 
aliança entre os dois ditadores, 
e querem que esse documente 
seja agora oficialmente decla
rado nulo.

KALBĖKLIETUVIŠKAI
1 r Z < , - . . ..

CURSO LITUANO POR CORRESPONDÊNCIA 
Fone: 273-0338
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Polônia foi a primeira vitima
O ministro de Relações Ex-<;7£ 7W 

teíiores soviético, Viecheslav .< 
Molotov, que assinou com 
tras latinas a versão alemã 
com caracteres cirílicos a ver- 
são russa, também deve ter 
guardado os originais no seu co-5:Oi|M^ 
fre. Em 1941, por ocasião do ata- y 
que alemão à União Soviética, é^' 
possivel que Molotov, çomo um; 
traidor traído, tenha rapida-' 
mente destruído o documento, j

Nestes papéis, os signatá-| 
rios plenipotenciários do Reich | 
alemão e da União Soviética! 
determinaram, no velho estilo I 
imperialista, as suas “esferas* 
de interesse” na Europa Orien- į 
tal. Nos termos do acordo, a. 
Finlândia, a Estônia, a Letônia, I 
e, posteriormente, também a 
Lituânia, além da Bessarábia e, . 
principalmente, a Polônia a les- 8 
te dos rios Narew, Weichsel e í 

, San, ficavam sob competência | 
soviética; os territórios a oeste g 
desta linha, inclusive Varsóvia, | 
ficavam com-os alemães.

O que estava no texto foi|L 
___________ . rt_________ posto em execução de forma 

mente secreto”. Consistia de dįas após a assinatura do pacto, 
apenas duas laudas, com um to- Hitler, livre por enquanto do 
tal de 32 linhas datilografadas, perigo de um conflito com a

Stalin: elogios ao Führer

Documento era
curto e secreto

. .. . įyuouv cm u.v iviuia
O documento era ‘ extrema- brutal por ambos os lados. Nove 
. +- a GAmnAt-AÜ oPÍA zl'n ... . . . .

■
 fizesse o que fez; 
'-tiranos, ele exa, 

an tn-á vai fan An _

A versão russa era mais curta uniãTo Soviética, iniciou a Se-5: ^ 
ainda. Os originais em alemão e gunda Guerra Mundial, apos- 
em russo, um para cada um dos sando-se da metade da Polônia;"; 
signatários desapareceram. qUe me cabia. Quase três sema- ; ;

Ą cópia dp lado alemão não nas depois, o Exército Verme- ; á 
foi guardada no arquivo do Mi- J Iho ocupou a Polônia7 Oriental, ■ f 
nistério de Relações Exteriores, meses depois a Bessarábia e os 1 
mas no escritório particular do į países bál ticos. 'E
signatário, o ministro do Exte-; ... _ . . . . A . Ffirior de Hitler, Joachim von Rib--, Na0 fo1 a transigência po- • | 
bentrop. No fim da guerra, ele'lonesa’ 0 amor russo pela paz, a^l 
deu ordens para que o documen- ce&u®ira ou 0 apazigua- 
tn fosse nneimado E nossivol mento britânico que conduzí-» aue mesrno sSsim uma cóníairam aEuropaParaacatástrofe;»

Jot a brutalidade dos doi8u®sas- tenha ido parar, com outros do- cumentos, na região de Riesen- slnos de povos que se aliaram,||gg 
gebierge, onde pode ter caído ^ue resolveram jogar do mesmo 
nas mãos dos soviéticos. lado. Hitler: “O mundo no bolso'lado.

No entanto, antes disso, osi ^„^.1__ ______
textos foram fotografados e ojnão tinha conseguido quando ó 
filme foi conservado, ©ncon-iocįdente resolveu ceder às suas 
trando-se agora no Arquivo Po-< 
lítico do Ministério do Exte
rior, em Bonn. Sua autenticida
de é confirmada por testemu
nhas dignas de confiança, opmo 
Walèntin Bereschkow, o intér
prete oficial de Molotov. Mes
mo assim, o governo soviético •___

■ insistiu em afirmar que se trata norės às do restante da Europa: 
de uma falsificação. Agora uma. 
comissão especial, nomeada pe
lo president©'Mikhail Gorba-

. chev, determinou a publicação4 
do texto e do protocolo secreto eį 
assumiu a ilegalidade do docu
mento.
• Com o;*-dbjéU.voJ.de.es.t^ax 
antecipadamente grandes iha-1

ses báltioÓa põr ocasião do 50*

auto-á valiação.
O primeiro-ministro britâ- 

nicót Neville Chamberlain, te 
vando em consideração a .perda 
iminente do seu império mun
dial, gostaria de ter mantido 
Hitler oòmo uma espécie de pá- 
ra~choque contra a Rússia so- 

? viética, desde que ele tivesse 
’desistido de seus impulsos im
perialistas! A Inglaterra çrá a 
aliada Ideal de Hitlejç. Chamber- 
lain chegou a oferecéi^ao Führer 
uma posição de liderança ho 
continente, colônias pa-Africa, 
um bilhãd de libras esterlinas 
como crédito —• desde que ele 
desistisse da Polônia,

Simui taneamente^Cham- 
berlain Iniciou negociações pá
ra uma coalizão com Stalin, al- 
go que inioialmente não.foi fei
to com sérias, intenç^ês^ mas 
apenas na esperança de ganhar 
tempo, até que o ano já estives
se avançado demaib^pafá que 
Hitler empreendesse uma cam
panha çóhtra a PolOnia. Mas 
Stalin exfgia um “directo de 
passagem” pela Polônia e pela 
Romênia. E os participantes sa
biam o significado real disso: 
por onde o Exército Vermelho 
passa, por lá ele sé estabelece 
definitivamente. r : " V.

O ministro do Exterior da 
Polônia de governo autoritário, 
o coronel Józef Beck, éstaVa 
diante de uma alternativa que 
não erą alternative alguma: 
com Hitlerf contra Stalin — Hi
tler chegoq a lhe oferecer seria
mente a Ucrânia coafo recom- 
pensana passagem de ano de 
1938/39 — ou com Stalin contra 
Hitler. Em ambos os casos, o re
sultado final podería ser apenas 
a destruição total da Polônia.

Hitler queria a guerra que a COrnaa armamentista extre- FOLHA DE S. PAUL, 
ma, com a utilização de todas as 
forças, financiada de forma in
flacionária, tinha lançado a 
Alemanha numa crise econômi
ca, cuja revelação possivelmen
te podería ter acabado com os 
nazistas (muitos historiadores 
continuam não dando a devida 
importância a este fato até os 
dias de hoje).

exigências por ocasião da confe- 
rência de Munique. Mesmo ten
do abafado a sua obsessão 
pré-industrial do espaço vital 
para uma Alemanha “excessi
vamente povoada”, ele precisa
va utilizar suas armas, enquan
to elas ainda pareciam ser supe-

Aliados e Hitler 
fizeram acordos

Da Redação

Os aliados, às vésperas da 
guerra,' també^^frxíBnaô^aeordos 
com a Alemanha nazista. Hitler 

. .....----- ---- --— ( Somente uma rápida guer- obteve de Lord Halifax, o então
União Soviética. O protocolo ra de conquista ainda poderia 
secreto deverá ser declarado in- resultar em lucros para os in
válido desde o princípio. A si- vestimentos militares e conse- 
tuação legal existente no verão guir para o Reich exatamente 
de 1939 estaria assim restabe- aquilo que mais lhe faltava: ma- 
lecida. A história recua, como térias-primas, gêneros alimen- 
acontece num jogo de xadrez de- tícios, mão-de-obra. E também 

. pois de uma jogada infeliz: um glória, a justificativa do estado
nifestações de protesto nos pai-; retorno à posição inicial. de sítio, com o qual seria possí- 
ses báltioÓfl por ocasião do 50* O que os dois destruidores vel oprimir qualquer tipo de 
aniversário do pacto, o. Soviete da Europa combinaram secreta- oposição.
Supremo (úovo Parlamentojo- mente em 1939 — as testemu- 
viético) se^pressou em prome-Lphas alemãs da época tiveram Esta era a única chance à ram que a Alemanha ocupasse a 
ter maior autonomia ecónòmi-j de íurar silêncio — deu resulta- disposição de Hitler, o jogador. Tchecoslováouia. Os preparativos 
ca à Letônia, à Lituânia e à Es-; dos que tornam perfeitamente Em termos de política externa, a/emães para a invasão da 
tônia. Além disso, o pacto deve- compreensível que as cópias dos ele estava isolado: não dispunha pr,/Anio tinha 
rá ser anulado retroativamente documentos existentes no lado de quaisquer aliados de grande \oioiua> <!uc unna acoraos pe 
a partir do dia 22 de junho de soviético não possam ser encon- peso, nem mesmo uma coalizão defesa mútua com os aliados, 
1941 — data do ataque alemão à trados nos arquivos da URSS, de todos os seus adversários te- foram feitos com antecedência.

ministro das Relações Exteriores 
britânico, a garantia de que; o 
Reino Unido não interviria na 
alteração de frdnteiras na Europa 
central. Isto possibilitou o “An- 
chhiss”, a anexação da Áustiia, 
em 11 de março de 1938.

Com o acordo de Munique, 
França e Reino Unido permiti-

a invasão da
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Lituânia, "o rato que ruge’
para ser independente

David Remnick
The Washington Post

Anna-Bell Nâo há mais bandeiras soviéticas, 
nem cartazes de propaganda, nem. 
quase nenhum sinal de que a Lituânia 
faz parte da URSS como qualquer 
outra república. Bandeiras verde, 
amarela e vermelha — as cores da 
antiga Lituânia independente — tre
mulam sobre o castelo da cidade e atê 
sobre o Conselho de Ministros do 
Partido Comunista. O lituano é a 
lingua do dia. O russo eles falam mal 
e a contragosto.

Nas manhãs de domingo, a televi
são começou a transmitir a missa ca
tólica em um novo programa chama
do “Glória a Cristo”. Os jovens têm 
saído em bando dos grupos comunis
tas Jovens Pioneiros e Liga Comunis
ta Jovem e estão Ingressando nos Es
coteiros — uma espécie de Sajudis 
juvenil. Dezenas de ruas voltaram a 
ter seus antigos nomes lituanos. Re-

, dis, Antanas Buracas, economista da centemente, a Rua Lenin, onde a Sa- 
Universidade de Vilna, acreacentan- judis tem seu quartel-general, trans- 
doi “E outro golpe no poderoso im- formou-se em Rua Gedimams, nome 
penalismo, no controle moral e inte- qe um antigo patriarca lituano.
lectual de Moscou.

Para qualquer habitante de outras

vilna, União Soviética — A Li
tuânia é um “o, rato que ruge” — 
m -pequena e ordeira república no 
Mar Báltico, que pretende lutar con- 
tra a Kremlin pela independência, 
com um exército de musicólogos, 
poetas, químicos e professores uni- 
icrsitários.

0 quartel-general da Sajudis, a 
principal organização reformista in
dependente da república, tem a at- 
wsfera asseada, limpa e honesta de 
rogrupo de Preservação da Vida das 
Baleias em alguma cidade universitá- 
ib americana. Voluntários de colé- 
|jo$ e universidades datilografam bo- 
itins informativos do grupo. 
Cartazes políticos multicoloridos e 
lapeçarías alegram as paredes. AL 
pus; andares acima, onde se chega 
pr escadas de madeira que rangem, 
trabalha o pessoal da agência de in- 
íortnaçóes da Sajudis que faz a divul
gação para o exterior.
; N$te recanto do mundo, arev’?*’ imprensa oficiai de língua russa. Eles repúblicas soviéticas, uma visita a 
to’tem uma face moderada, de conpiam qüe, entre Os 3 milhões de Vilna é desnorteante. Até mismo ao 
tiassc media, como se um departa- cida(j&oS da Lituânia, pelo menos 2 nível dos símbolos, a Lituânia está 
Eienl^ dc ciência política de renega- niilhões vâô assinar. “Uma petição derivando para o Ocidente e recuan- 
foststivesse preparando-se para der- p0(]e mandar as tropas imediata- do no tempo para um époça em que 
mba? a Bastilha com manifestos em mente de volta a Moscou, mas muda Vilna era um dos grandes centros 
'vez Be mosquetões. E no entanto, 0 c|įma”, diz um dos líderes da Saju- independentes de cultura «uropéiâ. 
nada.,'há de quixotesco na Sajudis. . . . . . . . . . . .. . . .  ~■■■ ■ - - - - -
Entre todos os movimentos de inde
pendência que brotaram na União 
Soviética nos dois últimos anos — na 
Estônia, Letônia, Geórgia, Bielorrús- 
sia, Moldavia e Ucrânia — a Sajudis 
esteye sempre presente.

Essencial — Seus líderes afir*
Mm querer seguir um caminho estão planejando reunir um cóngres- tuânia, Algirdas Brazauskas. “É pre- ^0^=^ mTfowfts 
Wtauvo e legal para a indepen: so especial para fazer certo numero ciso andar com passos firmes. É pre- da Sajudfs fa|am 3obre a indepįndė’n. 
Kffcia. Não vamos ganhar simples- de mudanças pessoais e ideológicas, ciso pisar em terreno solido.
mente pela força, mas pela força mo- mas há muito eles perderam a inicia- 
ral”, diz Ajunas Zebriunas, tiva para a Sajudis.
cinegrafista e um dos 35 membros do q Comitê Central Lituano con

t

&
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Diferentemente dos movimentos 
de independência em outras repúbli
cas, eles têm algumas vantagens natu
rais, entre as quais um alto grau de 
homogeneidade étnica — 80% na re
pública são lituanos. Há ainda a lem
brança do periodo de independência, 
entre ôs anos de 1920 e 1940.

- - - - i.......

O declínio de um PC progressista
Embora o Partido Comunista da tem custado um alto preço à direção já fecharam fábricas, em protest’ 

Lituânia seja muito mais progressista do Partido Comunista. “Acho que contra a discriminação de que sã< 
do que em muitas outras repúblicas, eles (a Sajudis) estão tentando fazer vítimas.
ainda fica atrás da Sajudis. No outo 
no, os i

íca atras da baiudis. No outo- as coisas depressa demais”, diz o ąs vczes a confjança pode se 
dirigentes do PC da república exasperado cnefe do partido qa Li- transformarem euforia e ilusões polí-

cia como se esta fosse acontecer er 
Oposição — Na república, a poucos meses. A liderança é mais rea- 

oposição á Sajudis é pequena e mal lista. Mas nem mesmo os lideres mais 
v uu. MVO uiv.iivivj uv vj vomiic venirai muano con- organizada. As forças locais do KGB acadêmicos e moderados se mostrai; 

conselho diretor da Sajudis. “Preten- cluiu recentemente que, após as elei- e oo Ministério do Interior sjo const* hesitantes. Moscou abriu uma fresta 
deihOs levar issõ até o fim e vencer, çòes para o governo local neste outo- deradas inimigas. Um grupo chama- na porta e a Sajudis pretende passar 
Bara nós, a liberdade ê essencial.” no, os comunistas podem muito bem do Unidade, dirigido pelo «ditar do por aí, senão na próxima semanu, 

ruas de Vilna, Kaunus e ou- w tòrnar um partido minoritário, o 
msldades e aldeias lituanas, o pes- evidentemente seria uma novida- 
«fêl-da Sajudis agora coleta asslnatu- termos dc política soviética.
Wara fazer uma reivindicação A situação agora é tão calamitosa 
íretiao Kremlin; as tropas de ocw-para o PC, segundo o presidente da 
ydçto do Exército Soviético devem Sajudis, o musicólogo e compositor 
deixar a república. A petição é mais Vytautus Landsbergis, que os mem- 
iOnsádo passo neste que é também bros “acham prejudicial” ser associa- 
tíwj dinâmico movimento de inde-fog partido e muitos poderão in- 
pendência da história do Estado so-c|U8jvc desligar-se dele antes das 
viético. .... . eleições.

Cerca de meio milhão dc pessoas t ,
assinaram a petição, apesar de uma. 2a ° m Cfl ar a^ra^ar ao[Pesmo 
ameaçadora denúncia publicada nalcmP° a MoKou e a0 Povo lltuano

jornal Lituânia Soviética^ publicado dentro em breve.
em lingu# russa, tem realizado mani- Justinas Marcinkevecius, impor- 
festaçôes contra as mudanças na Li* tante lider do movimento Sajudis e 
tuânia. Mas os protestai nâo têm membro do Soviete Supremo, conta 
nem um pouco da força de oposição que, quando conversa com políticos 
dos grupos políticos de russos étnicos 
nas outras repúblicas do Báltico.

Na Estônia, onde quase a metade 
da população é não-estoniapa, a rei
vindicação da Frente Popular por 
maior independência tem se chocado 
com a firme oposição da população 
eslava da república. Operários russos

da Europa Ocidental, estes “tentam 
dizer que devemos ter calma, levar as 
coisas devagar. Eles se preocupam 
conosco. Mas esta é a nossa chance. 
Desta vez, as condições sào favorá
veis a nós, lituanos, e, como diz até o 
hino da Internacional, ’Deve-se apro
veitar a oportunidade.enquanto o sol 
está brilhando’.”
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jornal do brasil Sajudis, uma vanguarda carismatica
sua curta história, á Sajudis

< está operando hâ ape- também forçou o governo a legalizar
nas tjfii âhõ, mas já Sê tornou a vàn- a^bandeira da independência e o anti- 
guarda dos movimento* de indepen- go-5hifio nacional, a reconhecer o li- 
dênca, conquistando tanto apoio que tuano como idioma oficial, libertar 
conseguiu pressionar o Legislativo a tails de presos políticos, permitir 
declarar suas leis “superiores” às or* o. equivale a uma imprensa livre 
dėtis de Moscou ė forçou os limites dèntró da república, fechar um con
da tòlérância do governo central com teqy.çHido reator nuclear em Ignalina 
relação as suas reivindicações. Há e permitir um virtual renascimento da 
pouços dias, o Soviete Supremo em . Igreja Católica.
Moscou concedeu às Repúblicas bál- 
ticas;üm grau inédito de autonomia 
econômica, programa que deve ter 
ÍmcÍQ; em 1o de janeiro de 1990.

O plano de autonomia econômica 
permitrá às empresas lituanas estabe- 
jeçer^suas próprias relações com 
clientes no país e no exterior. A terra 
já. vem sendo transferida do Estado 
para,os agricultores, que nela podem 
trabalhar é dela viver. E durante todo 
o tempo, à Sajudis vem tentando 
avançar mais, reivindicando uma 
moeda distinta e novo sistema tribu
tário.

Uma das razões, por que a Sajudis 
chegou a conseguir tanto é que ã 
Lituânia é uma república müito pe
quena, Um movimento semelhante 
de independência na Ucrânia, que 
tem 51 milhões de habitantes, repre
sentaria para o Kremlin ameaça mui- do Legislativo permanente.da URSS, 
to maior. o Soviete Supremo.

A Sajudis é realmente uma frente Uoka ajudou recentemente a ins- 
que reúne dezenas de organizações talar a Associação Lituana de Traba- 
menores, incluindo uma associação lhadoíes, grupo que ôpóia o surgí- 
de oradores ao estilo Hyde Park, um mento de sindicatos operários 
grupo de abstêmios e facções que independentes do tipo do Solidaria 
chegam a apoiar uma mudança para dade, a propriedade privada e certa 
o capitalismo democrático. A Sajudis quantidade de benefícios de previ-

patrocina jornais c|ue abrangem dès<lência social, incluindo seauf ode- 
de a Revista dos Sentinelas da Liber-emprego, setftáftâ de trabalho de 40 
dade, O Sino, ao O Pequeno Carva-horas “garantida pela Constituição”® 
Iho, um panfleto colegial do Partidofnelhoria dos ccrttroíde assistência 

'Verde e até uma revista de rock /»M^médica.
impressa em Vilntis. A velocidade com que floresceram

n , c j .. . _ a Sajudis e suas várias ram flcaçóes é Os lideres da Sajudis mo um gru- â Jextraofdinária qüe a d|fêçI0 dô 
p0 cansmatico. Entre eles ha um Partjdo ComuflÍ8ta Mda repàb|i’â) nu. 
professor de Filosofia Arvydas Juo- ma d0íe8pefttda lefltativ; de fflallíer 
zaitis, que ganhou medalha de bronze - m F c0nf11)(,efl narri»! do nadando pela URSS nos Jogos Olíffi- nL«
picos de Montreal, em 1976 Dos 35 d P P f
membros do cónselho diretor da Sa- e ntVZLuüía- A
judis, apenas um, Kazimeras Uoka, é 
operário. Dirige um bulldozer mas 
também tem formação superior em 
-Historia. Atualmente, ele é membro

Zn X Pel° â GÔflfíôfl<?a PafCÍal 
0J? riAc povo,ac€ita(fo ° paper de ficar a

Na politíca lltuanaáõ momento, a

Uoka ajudou fecentemente a ins
talar a Associação Lituanade Traba-

Sajudii é, ao a força

ongresso dos
oposicionista e a força dominante. 
Nas eleições para o
Deputados do Povo, em março pas
sado, os membros da Sajudis ganha* 
ram 3ó das 42 cadeiras da republica. 
Os líderes da Sajudis dizem que pia* 
nejaram cuidôdoSHfiiente SUôS estfâ* 
tégias de campanha, depois de estu
dar as idéias de Consultores politicos 
americanos publicadas em revistas 
ocidentais.

republica.
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