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La decisió del Parlament s'ha d'enfrontar ara amb la difícil llei de secessió que prepara Moscou 

Lituània vota la independència de TURSS 
La línia nacionalista dura s'imposa al sector partidari de diàleg 

El Parlament lituà, reunit a Vilna. va 
votar ahir ai vespre la independència 
de rURSS ai cap d'una sessió en què 
la linia dura dels nacionalistes es va 
imposar, clarament, a la linia de diàleg 
i negociació representada per Algirdas 
Brazauskas. primer secretari del Partit 
Comunista lituà independent. El Con-
sell Suprem de Lituània. la nova desig-
nació del Soviet Suprem de la Repúbli-
ca. va votar una acta que proclama la 
restauració dels drets sobirans de la Li-
tuània independent, "suprimits per 
una força estrangera el 1940". L'es-
crutini va donar un resultat de 12-i 
vots a favor i 6 abstencions; tres dipu-
tats no van voler prendre part en la 
votació. 

Un cop conegut el resultat de l'es-
crutini. els diputats es van aixecar, 
van esclatar en una gran ovació i es 
van agafar les mans per cantar l'him-
ne nacional lituà. Poc abans, es va 
desplegar una gran cortina darrere la 
tribuna principal per tapar l'emblema 
del poder soviètic, la falç. el martell i 
l'estrella. 

De tota manera, la decisió del Parla-
ment lituà s'hauria d'enfrontar a par-
tir d'ara amb la difícil llei de secessió 
que prepara Moscou, que. entre molts 
altres entrebancs, preveu un període 
d'adaptació de cinc anys i una decisió 
final del Congrés soviètic dels dipu-
tats. que en definitiva serà qui tingui 
l'úliima paraula oficial per concedir o 
no la independència.jEls nacionalistes 
lituans, peró. afirmen que,.e4- poder 

-feístv..-

Patricio Aylwin 
va ser investit ahir 

president de la 
República de Xile 

Patricio Aylwin va ser investit ahir 
oficialment com a president de la Re-
pública de Xile en rebre la banda pre-
sidencial de les mans de la màxima au-
toritat del Senat. Gabriel Valdez. Da-
vant el Congrés reunit a Valparaíso, el 
president sortint. Augusto Pinochet. 
va remetre la banda tricolor al presi-
dent del Senat. Valdez. que la va pas-
sar immediatament a Aylwin. El gene-
ral Pinochet va abandonar poc temps 
després la sala del Congrés, mentre el 
nou president designava el govern. El 
nou ministre d'Afers Estrangers. Enri-
que Silva, va decidir ahir mateix la re-
presa de relacions diplomàtiques de 
Xile amb la Unió Soviètica. 

Augusto Pinochet havia arribat al 
Congrés envoltat d'un important ser-
vei de seguretat i va ser rebut per la 
gent que hi havia amb crits de "as-
sassí" i amb una pluja de projectils 
diversos. Aylwin va tornar a primera 
hora del vespre a Santiago per fer 
l'entrada oficial al Palau de la Mone-
da davant una gran manifestació de 
suport. 
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central no hi té res a dir. 
La primera part d'una jornada his-

tórica es va donar a primera hora de la 
tarda, quan els 133 diputats presents 
van votar unànimement una llei que 
transformava la República soviètica 
de Lituània en República de Lituània i 
que abolia la bandera imposada per 
Moscou per la que va ser vigent en el 
període d'independència comprès en-
tre el 1918 i el 1940. La bandera res-
taurada és verda, groga i roja. amb un 
cavaller sobreposat. Els diputats van 
votar també, per majoria absoluta, 
una resolució que els dóna plens po-
ders per representar la voluntat del po-
ble. 

El segon gran acte de la jornada es 
va donar després, quan el Soviet Su-
prem de la República va elegir com a 
president Vytautas Landsbergis. cap 
de fila del moviment nacionalista Sa-
judis. que va derrotar en la votació 
per al càrrec Algirdas Brazauskas. en 
una clara demostració de l'ànim que 
va presidir tota la sessió. Brazauskas 
va reflisàr després la proposta de Lan-
dsbergis de ser un dels tres vice-presi-
dents. Per primera vegada un líder 
que no pertany al PCUS accedeix al 
capdavant de la que Moscou encara 
considera una República soviètica. 

El text de les nou resolucions que 
van ser votades ahir pels diputats li-
tuans justifica plenament la línia dura 
que va presidir tota la sessió. Segons 
aquestes resolucions, l'acta d'indepen-
dència del 1918 "ha conservat tot el 

seu vigor" i és a la base del nou govern 
de la República. El territori, que s'ano-
menarà República de Lituània. és una 
entitat distinta i "no li és aplicable cap 
Constitució de cap altre pais" (en refe-
rència a l'URSS). 

Els textos precisen també que la 
Constitució del 12 de maig del 1938 
torna a entrar en vigor, però que cal-
drà adoptar una "llei fonamental 
temporal" durant el període necessa-
ri per modificar el vell text. Per altra 
banda, les lleis i reglaments soviètics 
"que no són contraris a la llei fona-
mental provisional" es continuaran 
aplicant en tot el territori. Tots els 
ministeris i organismes de govern de 
la vella República soviètica de Lituà-
nia es trobaran sota l'autoritat de la 
nova República. 

La gran festa del poble lituà va te-
nir, un gran moment simbòlic quan 
un grups d'obrers van desmuntar la 
gran falç i el martell que. amb l'estre-
lla roja. presidien la façana principal 

-de l'edifici del Soviet Suprem. En el 
seu lloc hi van penjar una enorme 
bandera amb els nous colors. 

El vot del Consell Suprem lituà es 
va produir la vigília de l'obertura 
d'una sessió extraordinària del Con-
grés dels diputats del poble a Mos-
cou. que ha de modificar la Constitu-
ció per crear la figura de president de 
la Unió Soviètica, per a la qual Mi-
khaïl Gorbatxov serà elegit dimarts. 
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El Barça goleja el 
Celta (6-0) 

Robert va ser el botxí del partit, 
amb tres gols, i també van marcar 

Amor, Laudrup i Salinas 
PÀGINA 23 

El Palamós, a només 
tres punts del tercer 
L'equip empordanès continua 

guanyant i els altres tres equips 
catalans de Segona van empatar 
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Indurain s'imposa a la 
clàssica París-Niça 

El ciclista basc guanya la prova 
per segon cop, davant l'irlandès 

Roche i cl francès Lcblanc 
PÀGINA 28 

ROBERT 

F.l í jolejador Robert 

" A d é u , adéu, U R S S " diu aquesta pancar ta d 'un nacionalista lituà 

Pujol diu que en el pla de 
residus ha faltat informació 
i ha sobrat desinformació 

El president de la Generalitat, .lordi 
Pujol, afirma que. més que no pas dià-
leg, ha faltat informació i ha sobrat 
desinformació en tot l'afer del pla de 
residus de Catalunya. "S'han difós 
massivament moltes informacions fal-
ses —explica—. Tan falses, que un 
queda sorprès que puguin ser cregu-
des." En unes declaracions a l'AVUl. 
el president defensa el pla perquè "el 
rebuig dels abocadors, les incinerado-
res i les plantes de tractament no és en 
la línia del progrés ni de l'interès gene-
ral, sinó tot al contrari". 1 rebla l'afir-
mació: "No té sentit que es rebutgi el 
que és norma a Alemanya o a França: 
és a dir, en els països que són el nostre 
model i amb els quals hem dè compe-
tir." 

Jordi Pujol no creu que el camí de 
les compensacions sigui el correcte en 
aquest conflicte: "Crec que aquest no 
és el camí. El que cada comarca ha de 
reclamar és un tracte equitatiu, que 
no té res a veure amb el tema dels resi-
dus." Tçma que tampoc no té res a 
veure amb cl de la solidaritat, afirma. 
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