BRASIL'EN DEMOKRAZIARIK EZ
RIKARDO
Joan den urtean egin zuten militarrak Brasil'en «erreboluzio» izena
demokrazia defenditzeagatik eta Braeman zioten zerbait. Justizia ta desil komunismoatik salbatzeagatik
egin omen zuten. Dena dela gaur
egunean militarrak arkitzen ditugu
agintari bezela Brasil'go gobernuan.
Baiñan ala ere Castello Branco mariskalak demokraziaren itxura ba-

Orregatik oposizioko partiduak Guanabara estaduko gobernadore lekurako Teixera Lott presentatu izan
nai dutenean bereala sortu dute lege berri bat gizon oni elekzioetara
presentatu erazitzeko. Bai baidakite
gobernukoak mariskal au presentatuko ba litzake bereala irabaziko
lukiela gobernadoretza.
Ori da gaur egunean Brasil'en arkitu liteken demokrazia.
ESTADU BATUEN
ADISKIDEAK
Estadu Batuak asko asarretu ziren
Goulart jaunarekin
amerikanoen
zenbait lantegi ta negozio nazionalizatu zitulako. Gaiñera rusoekin
etab. artu-eman batzuetan asi zen,
komerxio kontuetan bakarrik ordea.
Ori dena zela ta Estadu Batuen
esan ez zuelako besterik gabe entzun nai asko poztu ziren amerikanoak Goulart militarrak bota zutela jakin zutenean.
Orregatik oraingo nagusiak Esta-

Goulart, militarrak
bota
Brasli'go lendakaria

zuten

tzuek gorde nai ditu ta orregatik
urrillaren iruan Brasil'go zenbait estaduetan elekzioak izango dira tokatzen zen bezela. Baiñan egiazki
esana dago itxurazko demokrazia
besterik ez dela.
TEIXERA LOTT
Teixera Lott militarra da, mariskala gaiñera. Baiñan Goulart jaunaren gobernuan defensako ministrotza zuen. Ta Goulart jauna konserbadore ta militarren iritzian komunisten jostaillu bat besterik ez zen.

ARREGI

du Batuan esana zintzo zintzo aditzen saiatzen dira. Orregatik bidali
dituzte Santo Domingo'ra soldadu
batzuek amerikanoekin batera. Orregatik esan liteke gaur amerikanoen
morroi zintzoenak Ego Amerika
guztian Brasil'go agintariak direla.
BESTE GOBERNADORE BAT
Miguel Arraes Ipar eguzkialdean
dagoen estadu baten gobernadorea
zen. Bere pekatua: beartsuen defenditzaille izatea. Ori dela ta militarrak gobernuaren jabe egin bezin
laister espetxeratu zuten eta azkenean askatasunean utzi zutenean alde egin' bear izan zuen, ez baizioten
bestela pakean bizitzen utziko.
Jakiña, au dena, antikomunismoaren izenean. Ba dirudi ori dela eskubiak inbentatu ta sortu zezakien
slogan'ik onena. Baiñan, Zorionez,
gaur egunean ez da iñor tronpatzen,
engaiñatzen. Bestela kontu pollitegia izango litzake. Gu onak eta zuek
txarrak.

