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JUSTIÇA ESPECIAL 

TRIBUNAL DE SEGURANÇA NACIONAL 

PROCURADORIA 

í)is)3 • • 

RIO DE JANEIRO, D.f*. 

! ■ ' 

f h 

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO 
I ’ ‘ ,k 

N0s temos do artigo 39 do Decreto-Lei n9 474 de 8 de 
/ 

Junho ultimo e tendo em vista as provas do inquérito anexo incor- 

reram nas penas do artigo^^^rlmeira parte, da lei nQ 38 de 4 de 

Abril de 1935 os seguintes indiciados: 

1 - Patricia Galvão, vulgo "Pagú" e "Maria", * 

2 - Hilcar Leite, vulgo "Lino " e "Heiter", • 

3 - Lucio Carlos Aires Fragoso, vulgo "Tasso".- 

EXCLUSOBS 

Por falta de elementos que comprovem a intervenção dos in- 

diciados adiante nomeados no preparo dos boletins e divulgação da pro- 

paganda neles contida contra o governo constituido da Republica, re- 

quer esta Procuradoria-Adjunta a exclusão do processo de: 

1 - Mario pedrosa, vulgo "Vidal" e "Gonzaga", * 

mi- 2 - Julio Santos, vulgo "Roca",   ““ 

3 - Odila Silva Jardim Nigro, . 

4 - Yara da Silva Jardim, , 

5,- FranciscoVVaz,. 

6 - Helio Melo de Almeida, 

7 - Paulo Torres, 

8 - José Rodrigues, vulgo "Melo" 

9 - Dr. Foebus Gihovati. 

0 segundo e os quatro últimos, comunistas conhecidos e ficha- 

dos, jã envolvidos noutros processos, desligados agora do "Partido 

Comunista do Brasil"^ que adotara a III Internacional para filiarem-se 

■tf 
$ I 



á IV Internacional ou Trotzkismo e o primeiro sempre partidário dessa 
' 1 1 r r r ' r 

ideologia marxista, membro do "Comitê Central da Liga Comunista Inter- 

nacional" e leader dja trotzkismo em S.Paulo, atualmente na Europa. 

A terceira adotante da ideologia marxista, mas sem filiação 

ao "Partido Comunista" nem tomando parte em qualquer reunião para a 

nova organização ?iliada á IV Internacional. 

Os quarto e quinto são naturistas, inteiramente alheios ao 

comunismo.Requer-se,por fim,a prisão preventiva dos classificados. 

Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1938. 

Francisco de Paula Leite e OiMcica Filho 
Procurador-Adjunto do Tribunal de Segurança Nacional 
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MINISTÉRIO da justiça e negócios interiores 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA ESPECIAL DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL 

RIO DE JANEIRO, O. F. 

193 , 

0 /Ò Registado sob n.° /ü .do livro n.° 

M 

Delegado 

Dr. Huuibcrto liutírreiro de Castro 
Escrivão 

Alberto Maohaao 

A 

 I&querito 

*■■*"** Autor*  

Lucio Carlos Aires j-xagoso e outros Acusados 

v 0%, 

SWv 

. Lei. a*. 38.. do..ê...ae..Abr il u0 1935 

AUTUAÇÃO 

Aos VA-te 
dias do mês 

de mil novecentos e.triaw « .'oito* 

* neste Distrito Federal e ma .Delh^ol*. .«.spe cial 

de òe6.Política e oocial , em cartorio, awíwo o oricr o aumero qua.iro- 

ceflüua e L..4uai-.üat»..4a. ^e.oçãw de oe^uraaqa .jroli.tic.a aea.ua Delegac ia e 2 

üocuus li-wíd ; do que^ffara constai^ lavro 

este termo. ^ 

 /  ■> esc fivao.  

o escreví 

Zé 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NESÔCIOS INTERIORES 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA ESPECIAL DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL 

440-oetV Ql. 

denbor Dele gado: - 

RIO DK JANEIRO, D. F. 

Era 19 de bbril cie 1938. 

- 

í 

1,_ ' 0' ra e .to rago ouresent-r ? "M., afim 

de serem ouvidos, os indivíduos niCTr C.-..-IC3 - '>o 

nr\r v;j \ Dl 3Tril 1 XlDII', j7. D0T30C .TC 33* 'V/.X, gpTI- 

jjf. ojj-t.:> T-tyonr !TTrrR0 1 ..IDTOTi 0ADV"!'’, vf7I.J iP. IDI'1!! 6 
T * 

jr: ■!C DC3 3 -í:TCS, presos oor esta ^legDòia, 3ecgão de 

Sesurant Utica, por exercerem stividoci.es coraun: 

tenciof D udaooes. 

*q2. .Souto “ 
mnm dc e^íbci:i seo-td ii- c- 

. ITTTTT0-. '.5 DCt: . 

D33BTC OTEIPEIPO DS C 1T. .0 

D.D. Delepodp do Oártorio d; . 3 , 

--7 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA ESPECIAL DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL 

455-Seg.PoI. 

RIO OK JANEIRO, D. P. 

Boa 20/Abril/1938. 

r V-' 

Snr. Delegado:- 

D ao aditamento ao oficio n°440-Seg.Pol., de ontem 

datado, con este, remeto a V.S. o material constante da re- 

á 

Ao Sr. Qr. HUMHSATO 3USRHSIR0 jaSxRC 

Delegado do cartorio da D.S.S.P.S. 

D. G. C. i. - Tip. - ET - MM. UM 
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61512 
- RELAÇAO DE OBJET CS E MATERIAL APREENDIDOS- Á RUA MCNTENEGRG,243-AFr0.9 - 

1 carimbo com as iniciais ?. c. L. (Partido Operag^so;ienii}á^/aj 
1 carinho com as iniciais c.R. (comitê Regior ‘ 
1 máquina de escrever portátil, n°586.333," c< 
2 embrulhos contendo papel "stencil" usados. 
1 embrulho contendo papel "stencil" limpo.    
1 pacote de jornais, que versam sobre assuntos coíjíyfciütas^fertei 

cente a JUIIO D CS SANTOS. 
1 mimeografo "Ellans", tipo moderno. 
1 embrulho contendo graxa, tinta, bisnagas e mais objetos relati- 

vos ao funciona mento do mimeografo. 
1 valise grande, contendo: grande quantidade de papel "stencil" lim 

po; numerosog boletins de propaganda comunista; os livros "Entre” 
duas Revoluções", de Maurldo de Lacerda, "N.R.A. - Fascismo - Co 
mutismo ", de Horace B.Davis, "0 Marxismo", de Kaustahy e lenine, 
"Estudos Filosóficas", de Karl Marx, "Aspectos da educaçao sovié- 
tica", de chatsky; vários cadernos escritos; grande quantidade de 
cartas e fotografias; um bloco, contendo matéria taquigrafaâa. 

1 embrulho, com os seguintes livros: "Constituição dos Estados Uni- 
dos do Brasil"? "Vie de Dostoiewsky" e "Matérialismo e ampiriocri 
tismo", de lenine, e ainda um bloco de notas, tudo pertencente a 
HILCAR LEITE. 

1 amargado contendo grande quantidade de bolêtins comunistas e urra 
caricatura. 

1 caixa de sapatos, contendo: inúmeras cartas, fotografias e papéis 
taquigrafados. 

lih 

e RELAÇÃO DE OBJETOS E MATERIAL APREENDIDOS á AVENIDA ATLANTICA, 924 - 

1 embrulho, contendo: varias paginas de um livro intitulado "A Ori- 
gem das Especies"; umas folhas de papel datilografadas, sobre Geo 
ío,°ia; os seguintes livros: "Ditadura Fascista"na Alemanha", "A 

i Goridola das Quimeras" e "Historia do Socialismo", em dois volumes, 
tudo pertencente a HÉLIO DE MELLO ALMEIDA. 

- RELAÇÃO DE OBJETOS @ MATEftlÁL AirRSENDIDOS Á RUA CHICHCRRO, 99, RESL DgN- 
, CIA de PATRÍCIA GALVAO (PAGÚ), iJJE USAVA 0 N QviE DE MARIA MAGALHAES. 

1 revolver "O.H.", n° 10.40’ (?), niquelado, cabo de madrepérola,ca- 
libre 32, cano longo, com 5 (cinco) balas. 

1 amarrado, contendo diversos boletins manuscritos, de propaganda 
comunista. 
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POLICIA CIVIL DO DISTRICTO FEDERAL 

Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

GABINETE DO DELEGADO 
PÚKTUI A 3 

Cópia 

RBSOLUCAOt 
Nfi 3.041-A 

Em 17 deTar^o 

\ 

Usando das atribuições que iae confere o art. 31 do Regu- 

lamento desta Repartição, resolvo crear um Cartório na Delegacia 

Especial de Segurançu Política e Social para processar os autores 

de crimes previstos nas Leis na. 38 e 136, com o seguinte pessoais 

1 escrivão, 2 escreventes e 1 oficial de Justiça» Assinado: Fi- 

linto Luller, Chefe de Polícia. 

D5SIGNAC&Q: 
N* 3»042-A 

Em 17 de Iarço de 1937. 

d 

n 
/|| MOd. 0094 

Designo, nos temos do art. 35 do Regulamento desta Re- 

partição, item XX7I, Deo. 859, de 27 de I aio de 1936, Diário Ofi- 

cial de 30 de I aio de 1936, para o cargo de jelegado do Cartório 

da D. E. 3. P. 5., creado pela Portaria nS 3.041-A, de hoje data- 

da, o Dr. Humberto Guerreiro de Ca3tro. Assinado: Filinto 1 uller, 
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POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

Delegacia Especial de Segurança Politica e Social 

Prorrogação de jurisdição 

N. 3.540. Em, 28 de Setembro de 1937. 

Usando das atribuições que me confere o n. IV do 

art. 31 do Regulamento da Policia Civil do Distrito Fe- 
deral, baixado com o decreto 24.531, de 2 de Julho de 
1934, e em aditamento á portaria 3.041-A de 17 de Março 
do corrente ano, resolvo, nesta data, e por conveniência 
do serviço, prorrogar a jurisdição, para todo o Distrito 
Federal, do delegado, em comissão, junto á Delegacia 
Especial de Segurança Politica e Social, para processar 
também os crimes e contravenções capitulados nos arti- 
gos 124, 134 e 377 da Consolidação das Leis Penais, e 
ainda as transgressões (infrações fiscais) á regulamen- 
tação da Policia Civil do Distrito Federal, no tocante ao 
comercio de explosivos, armas e munições. 

(a.) FILINTO MULLER 
Chefe de Policia 

Confere com o original. 

Rio, de  

Escrivão 

de 193. 



Ats rinto táias áe mês áe Abril áe ano áe mil novecentos e trinta e 

aita, nesta Ciáaáe i« Ria áe Janeira e, na;Cartaria áa Delegacia 

Xspealal áa Seguranfa Palitiea a Saciai, anáe se achava a respecti 

ra Delegaáa, Doutor Humberto Guerreira áa Casara, eaaiga eserivae 

na fim ^eáte áecíaraáe, em presença áas testemunhas abaixa assina- 

áasf a referiáa autariáaáe, á vista áa afieia numera quatrocentas 

e ci,neeenta e cinca áa Sr, Delegaáa lepeeiql, áataáa áe haja, apra 

e(náeu as abjetas, arma (áe faga e balas, cama aáiante se vê: um ea- 

rinba oan as iniciais P.O.L.; um autra áita cam as iniciais O.R.; 

una maquina áe asaravar partatil, áe numera quinhentas a aitanta a 

seis mil tresentes a trinta e tres, cam a respectiva caixa; áais V 

embrulhas, aantenáa papel '•stencil'*, usaáas; um áita aantanáa papal 

Ssteneiln limpa; um mimeagrafa *»lllans" tipa meáerne; um embrulha 

aantenáa graxas, tinta, bisnaga, abjetas assas pertencentes aa fun 

aianamenta áa mimeagrafa; umq valise aantanáa papal «stencil lim- l 

pa, baletins áe prapaganáa aamunista; as livras *» Xntre áuas rava- 
■ ■ 

lufãesy áa Mauriaia áe Laaeráa; «N. r. a. - Pascisma - Comunismo*», 

áa Haraae B, Davis; **0 Marxisma*», áa Kaustaky a Lanine; **lstuáa ?i 

lesefiees", áe Carla Marx; "Aspectos áa láueaçãe Soviética", áa 

Chatsky; varias aaáernas escritas; granáa quantiáaáe áa cartas a 

fotografias; um blaaa aantenáa matéria áatilagrafaáa; um amarraá© 

aan granáe quantiáaáe áa boletins comunistas e uma caricatura, ar- 

racaáaáas, áiga, que faram arraaaáaáas pala Sacçãe áa Segurança 

Palitiaa, na apartamento numera nava, áa Rua Xante Negra, numera 

áusentes • quarenta a tres, pertencentes a Hylcar Leite; um paca 

te áe Jornais sabre assuntas comunistas, emoantraáas na masma casa 

pertencentes a Julle áas Santas; uma caixa áa sapatas, cam cartas 

fotografias a papéis áatilegrafaáes, pertencente a Oáila áa Silva 

Jaráim Nigra, aináa na masma casa; um embrulha eantenáa varias pa- 

ginas áe um livra lntitulaáe *» A Origem áas Ispeeies"; umas falhas 

áa papal áatilagrafaáas sabre Geologia a as livras "Ditaáura Fas- 

cista na Alemanha»»; »»A Oanáala áas Chiaras" e *»Histaria áa Soci- 

alismo*» am áais volumes, tuáa pertencente a Halia áa Mala Almeiáa, 

celsas assas qua faram emcentraáas a Avenláa Atlantiea. numera na- 
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ns- yseentss e Tinte e %uatrs; e um rerelrer marea E. 0., nlfuela- 
âe numere des mil quatrecentes e nerenta deis 

de,,eabe de madreperela^ emllbre trinta e deis, oane medie, eem 

elnee balas; um amarrada eantende dlrersee beletlns mimeagrafadas: 

prepa ganda eemunlsta, emeentrades a Rua de Ckisksrrs, numere neren 

te • neve, em um eemede eeupade per Patrieia Oalrãe (pagd), %ue u- 

taya e mame de liaria Magalkães; e ainda me apartamente nere da <Rua 

dente Regre jd referida, feram emeentrades es seguintes Urres, 

jCanstltulfãa des Istades Unidas de Brasil", "Vie <4e Destelewsky", 

i 
"Materlalisme y Impiriaeritieisma" de Lenin" e um bleee de netas 

tuáe perteneente a Hyloar leite. Nada mais karende a apreender, e 

• )  ___  
Deuter Delegada mandeu eneerrar ,este e kekade^cen- 

ferme,/ nte assinada. 
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Publicação mensal sob a respon^pf^i^í?^ 
da Commissfiío de Agitaçao e Propaganda do 
Partido Operário Lenlnista, destinada a 
discussão e esclarecimisWTo da auestao do 
reagrupamento da vanguarda proleteria sob 

a bandeira dá Quarta Internacional. 
As suas columnàl? estão Abertas a todos 
os elementos e grupos^ do movimento revo- 
lucionário extranhas a nossa organizaçao. 
Constitue, ?ois# uma tribuna livre de 
discussão. "Sob jN ova Bandeira'^ visa pre- 
parar a discussão e elaboraçao program- 
matíca do Confesso Nacional de consti- 
tuição definitiva do Partido Operário 

Leninista. 

h('f t/t tr> aJL 

p. j» 

Setembro de 1937» 

S ü M MAR 10 

A REACÇÃO PKEPARA 0 BOTE 

A "Humanite" e a "Segurança" (Por L.)    Pa6* 

A LUCTA CONTRA 0 FASCIStoO NO BRASIL 

Politica integralista e poütica anti-integralista (Por Leo)  • pag. 

0 perigo do fascismo e as illusocs democráticas (Por Vidal) 

0 simulacro de lucta contra o integralismo (Por Neves)   •* 

(Lucta syndicals forma concreta de combate ao fascismo (Por Líno) .« 

Alguns aspectos do fasoismo (Por Gonzaga) , 

, Bonapariismo e fascismo (Por L, Trotsky) • < 
19 
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A "Bumanité" e a^"SeRuranga11 (Por l.) 

i 
l/ 

0 appaiecimento do P.O.L.ja foi 
saudado por dois ataques que deteminam 

.admiravelmente a sua posição, Um foi da 
"Segurança", provecto orgão da Policia, 
0 outro appareceu na "Humanite", orgao 
central dq Partido Communista francez. 
Como se ve, a nossa reputaoao ja atra» 
vessou 0 Atlântico, 

0 artigo da "Segurança" nrs de- 
signa aos carinhos dos homens da rua da 
Relação, sombras inseraraveis de todos 
os revolucionários, 0 da "Humanite'Inos 
a "technica" superior da G.P.U, se es- 
tivessemos mais proximos das suas pis- 
tolas, das suas metralhadoras e da sua 
interessante machina de produzir con- 
fissões, E deste ultimo que preferimos^ 
nos occupar com maior cuidado, porque e 
0 que tem mais importância. 

0 artigo e do ^ctavio Urandão, 

militante exportado daqui ha annos pa- 
ra ^oscou e do qual so ultimamente se 
vem tendo algumas noticias atravez do 
diiersos sub-productos seus appe.recidos 
na •'Correspondência Internacional"© em 
outros orgaos da imprensa da l.C. Nesse 
artigo, 0 stalinista brasileiro ultima- 

^ mente retirado dos arohivos sovie.ticos 
\ procura fazer uma analyse das forças da 

reacção no brasil, da influencia nazis- 
ta e fascista, sobre 0 governo e 0 inte- 
gra lismo. Indica também 03 meios de de- 
feza e de combate a essas forças:ajun- 
tamentos populares, frentos democráti- 
cas, apoio aos candidatos da "democra- 
cia" burgueza do estado de guerrae ou- 
tros rumos "tacticos". 

Mas ao enumerar as forças^da re» 
acção lembra-se amavelmente de nos,Lo- 
go apos um longo trecho dedicado ao sig- 
ma, declara, não sem alarme: "Cs trote- 
kystas, por sua vez, se reorganizam om 
-artido Operário Leninista". Era,porem, 
necessário dizer alguma cousa contra 
esse P.U.L., cujo apoarecimento ja con- 
segue inouietar ate os personagens tão 
proximos dos altos circulos da I,C, E 
como não havia positivamente nada a di- 
zer contra nos, introduz esta pequena 

'X 

calumnia de um inconfundivel cheiro de 
provocação: estariamos espalhando bole- 
tins convidando as massas a uma "revo- 
lução immediata". Logo depois, accres- 
centa, sem mais nem^menos, so porque e- 
ra preciso dizer, so porque isto vqnu 
djOnad^. de èimã’5 "Qs trotsk^stas 

/leirok melhores dò quV 'xrotsky, 
0 alliado dayGestapo". 

uão vamos nos deter aqui a refu- 
tar a affirmação provocativa de que es- 
tamos chamando as massas para uma "re- 
volução immediata". As aventuras do 
typo Novembro de 1935 sao privilegio 
stalinista, Nem por estarem hoje arre- 
pendidos intimamente delia adquirem 0 
direito de ncs attribuir a sua própria 
estupidez e 0 seu proprio delirio, Mas 
e interessante reter um ponto: no mo r 
mento em que a Policia procura preci- 
pitadaente uma "revolução communista'!»- 
ra reprimir e justificar novo, estado de 
guerra a indicaoão do artigo da."Huma- 
nité", embora falsa, lhe e rreciosa.Quan 
mais autorizado aos olhos da reacçao p» 
ra denunciar uma "revolução communista" 
em preparo do oue a "Humanite" e ucta- 
vio brandão? se ve que não são ape- 
nas a "Offensiva", "0 Novo" e os dis- 
cursos integralistas pelo radio que cla- 
mam aos ares com a imminencia de un"gol- 
pe vermelho". A "Humanite" também,pela 
pena do "insuspeito" ^otavio Brandão, 

Perfeito policialismo. A tanto 
chegam os servidores pagos da G.r.U. 
quando nao tem a G.p.U. a mão para agir 
directamente. Pobre uctavio Brandao... 
A coincidência dos seus zelos coma ad- 
vertência da "Segurança" nao deixa de 
dar um cunho significativo ao seu arti- 
go e illuminal-o com uma luz especial, 
A 1.0. e 0 grupo Getulin-Filinto-Plinio 
Salgado; a G,P,U, e a rua da Relaçãoj- 
Octavio ürandão e Serafim Braga; a"Hu- 
manite" e a "Segurança", São essas 
as balizas que demarcam 0 camro pelo 
qual teremos de transitar rumo a revo- 
lução proletária. 
2-9-1937. L. 
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Uma clase opprimida e a condição vital de toda sociedade baseada 
no antagonismo de classes, A emancipação da classe opprimida presup- 
poe pois necessariamente a creação de uma sociedade nova. Para que a 
classe opprimida rcssa se emancipar, e preciso que as forças producti- 
vas ja alcançadas e as relações sociaes existentes não possam mais e- 
xistir lado a lado. De todos os instrumentos de nroducção, a maior 
força prcductiva e a prorria classe revolucionaria, 

M a r x . 
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1'OLITICA INTEGRALISTA E ROlJTICA AN TI-INTEGRALISTA 

As recentes theses do R.O,1j, so- 
bre a situação nacional estabelecem de 
um modo summario, mas preciso, o papel 
e as porapAictivas políticas do integra- 
lismo. Realmente, as suas possibilida- 
des de uma victoria própria,isolado, a 
maneira italiana o sobretudo a1lema,po- 
dem ser consideradas inexistentes, ou 
pouco menos. Entregue as suas próprias 
forças', podendo contar com ellas.s dif- 
ficil que essa oncarnaçao verde do fas- 
cismo consiga ir alem da tleçpror.ivul 
funeção que tishn exercido- ate agora, de 
simples provoca dor policial,forgiçador 
de boatos alarmistas o elemento quo a 
reacçao emprega para as missões riais 
mesquinhas e ,5e.tr importância sffeotiva. 
Nem isto provavelmente seria som o au- 
xilio do apparelho , overnamental que 
tem recebido, 

f Neste auxilio e nesta cumplici- 
dade e que reside o verdadeiro perigo 
que pode offerecor, Não vamos aqui fa- 
zer uma caracterizaçao do fascismo em 
geral, nem do fascismo na sua forma se- 
mi-colonial. Este e o assumpto de um 
outro artigo publicado neste mesmo nu- 
mero de "Sob Nova Bandeira". Vanos a- 
penas agora examinar alguns dos traços 
mais typicos da politica seguida pelo 
integralismo e da posição da burguezia 
e dos seus partidos em face delle,a?im 
de procurar extrahir dahi algumas li- 
ções de interesse para o proletariado 
e o movimento democrático. Mas uma dia- rt t / 
tineçao inicial e necessário estabele- 
cer, 0 que caracterizou o movimento fts- 
cista europeu e principalmente o alie- 
mão, o mais moderno, o mais acabado.na 
sua phase anterior a tomada do poder, 
foi o tom plebeu e ate anti-capitalis- 
ta da sua monstruosa agitaçao, o aspe- 
cto "revolucionário" de que se reves- 
tia, Tudo isso implicara na necessidi- 
de de um violento opposicionismo dema- 

um face dos governos, Como po- 
daria Hitlor persuadir as massas deses- 
peradas. dn >» vu-ona burguesia o aos de- 
soccupados da Alloinnuha de que lhes da- 
ria uma felicidade muito differonte da- 
quolla de Stresemana e do Bruen.ing se 

' uao começasoe por combater com iodas ns 
sua3 forças esses chefes parlamentares? 
Como poderia lançar o odio sobro o sys- 
tema de Weimar se vivesse cm idyllio 
com as suas figuras mais representati- 
vas no governo instituído por 9s.se mes- 
mo oystema? 0 mysticismo mais deliran- 
te não bastaria para roubar ás massas 
allemãs um espirito critico muito mais 
acurado do eue n nosso. 

á 
Assim, lá o movimento fascist a 

não poderia deixar'de se operar preli- ^ 
mina rmente com inteira autonomia des gcjj3 
vurnos . Apoiado na burguezia, no gran- 
de capital, sobretudo nos chefes da in- 
dustria pesada e das minas, e apoiado 
também nos grandes proprietários da teP 
ra, o fascismo não podia se collocar na 
dependeneia directa do apparelho do Es- 
tado, aem se condemnar a um isolamento 
inevitável e a uma previa derrota. 

Aqui se passa precisamente o op- 
posto. Sob certos pontos de vista,o in- 
tegral itímc tem sido ultimamente apenas 
uma renovação do velho e archi-conheci- 
do cravo vermelho que teve a sua glo- 
ria no cuatriennio Bernardes. Renova- 
ção ampliada, bem entendido,enriqueci- 
da pela e.pocha com uma mystica adequa- 
da, camisas, gestos, desfiles theatraes, 
muito maior cynismo e muito maiores pre- 
tensões. Mias sem um "chefe nacional1, e 
os seus chefetes, sem a intolerável ba- | 
ralhada ideológica dos seus livros,sem 
as camisas, os gestos e as passeatas e £ 
discurseiras, esses auxiliares de se- 
gunda ordan da rolicia, esses delatores ^ 
profissionaos, capangas de poderosos e 
empvo-itcir03 de manifestações, ja te- 
riam sido identificados ha muito tempo 
corno simples agentes pagos de político^; 
sem popularidade, 

Com isso não quero, e claro,di- 
minuir-Ihe a importância. Seria uma es- 
tupidez optimista qüe nos arrastaria a 
um desastre, <~uero apenas dar uma ideia 
do papel oue 0 integralismo tem desem- 
penhado em relação ao governo, Mas e 
preciso não esquecer que se trata detod 
dc um partido e que nesse partido as 
camisas, os gestos, a.mystica, a bara- 
lhada ideológica, 0 chefe e as preten- 
sões "reformadoras" são,exteriormente, 
quasi tudo, 0 mais, sao as suas secre- 
tas ligações com os grandes capitalis- 
tas nacionaes e com 0 imperialismo,que 
formam o forro das camisas verdes e 0 
contra-ponto dos discursos delirantes. 
Certamente, em caso de necessidade, a 
burguezia reserva para 0. integralismo 
um papel, muito maior do que o doutorBep- 
nardes reservava para os seus modestos 
cravos-vermelhos pagos a 5-«>000 por ca- 
beça . 

Mas, para chegar ao poder., elle- 
precisara fazer sua parte da tarefa, A 
burguesia entrega 0 apparelho do Esta- 
do ao fascismo e ella própria,para e- 
vitar mal maior, desiste de algumas das 
vantagens da sua democracia. Nao entre- 
ga, porem, directamente, de mão para 

} 
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wko. eíwto 06O* sta cigarro, ft ,»Vre- 
ga e 0 desenlace de um processo politi- 
co no cual 0 fascismo tem que desempe- 
nhar um panei subjectivo da maior im- 
portância, 

É essa parte da tarefa que 0 in- . 
tegralismo não desempenha aqui a manei- l- 

ra, por assim dizer, classica. Ajk/ 
ses do R.O.L. estabelecem as/suaS 'es- 
cassas possibilidades de chegar ao po- 
dei pelas próprias forças. Seja consci- 
entemente, por um natural espirito de 
chaniage dos seus chefes, todos elles 
velhos aproveitadores dos cargos, dos 
dinheiros e das vantagens da protecção 
official, seja instinctivamente,o cer- 
to é que 0 integralismo vem se orien- 
tando em um sentido diametralmente op- 
posto áquelie opposicionismo plebeu e 
violontamente danagogico dos seus mode- 
los europeus. A politica integralista© 
divide epi duas phases perfeitamente dia- 
tinctas, oue correspondem a dois perío- 
dos do seu desenvolvimento e das susses- 
peranças. A primeira e a phase que po- 
deriamos chamar, sem^aradoxo, de aro- 
litica, Limitava-se á discurseira, pu- 
blTcaçao de livros e a uma accumulaçao 
mecanica de elementos orgânicos,quenao 
encontravam quasi nenhuma applicaçao nos 
conflictos do dia. Em outras palavras: 
doutrinação abstracta de tolices e cres- 
cimento quantitativo. Tudo isso,porem, 
pouco menos do que isolado da vida, 0 
que imprimia a actividade integralista 
0 cunho de-nm passatempo literário ou 
de um piftibicionismo theatral quasi i- 
noffQnsivo e sempre ridiculo. Nunca in- 
tefvinha, ou intervinha de um modo mui- 
to escasso, nas questões candentos da 
politica e da vida social, nos debates 
diários que interessam, a massa 0 que 
formam 0 verdadeiro tecido da existên- 
cia quotidiana dos partidos. Ninguém 
conhecia a sua posição em. face disto ou 
daquillo, embora nos seus discursos e 
nos seus livros 03 "thecricos" do sig- 
ma clamassem cm geral contra os males cb 
regimeh, 0 "bãnqaeirismo internacional" 
os judeus e oubras tolices mal-arranja- 
daá. A primeira posição politica que 0 
integralismo foi obrigado a assumir co- 
incidiu com a primeira manifestaçao es- 
trondosa do seu servilismo deante do 
poder. Foi no caso da Lei de Seguran- 
ça, Guando os chefes verdes ouviram 
falar de oue nessa lei, feita contra 0 
proletariado e 0 movimento democrática 

se inscrevia um timido artigo,axias nun- 
ca applioado, que attiugia as.milícias 
armadas do sigma, apressaram-se a fa- 
zer protestos de submissão e a rastejar 
aos pes do peder como Rlinio Salgado, 
Salgado, Gustavo Larroso e outros ti- 

• nham rastejado sempre aos pes dos po- 
líticos importantes da burguezia. 

cta contra 0 famoso communismo, ouoq» 
por ahi se and» chamando de comnunismq, 
elles só.se atrevem a fazer bem apoia- 
dos no poder, bem protegidos rela pcli- 

apparelho do Estado, -trova 

. r<ksso foi 0 collarso determinado no mo- 
vimento integralista pelo 7 de Gutubrq 
em S. faulp, e 0 seu quasi desapareci- 
mento na phase mais aguda da agitaçãoaL 
liancista e dos combates do proletari- 
ado. _ 

Essa phase quasi "inconsciente do 
integralismo ficou encerrada com 0 le- 
vante de 27 de novembro, Ahi se abriu 
um periodo mais brilhante para a psy- 
chologia de reles delatores dõs seus dB 
fes. A maior contribuição de presos in- 
nocentes e de militantes proletários cu 
danocraticos fornecida a ferocidade da 
reacção coube ao apparelho de denuncias 
e .de provocações do integralismo. Ao 
seu odio impotente contra os luetadores 
de verdade que ate ahi os tinham varri- 
do de todos os lados misturaram os ©* 
dios pessoaes dos seus membros a indi- 
viduos muitas vezes inteiramente alteios 
e juntavam tudo isso nos presidios ge- 
tulianos de Rao-Muller, Através da po- 
licia e do policialismo mais repugnan- 
te chegaram as graças cada vez mais os- 
tensivas do governo, convertido por sua 
vez em simples apparelho de policia.Foi 
sd 0 que fizeram durante 0 estado de »v 
guerra, Esse regimen de obtusa reacçaq 
0 mais propicio ao seu desenvolvimento, 
talvez por isso, não correspondeu afi- 
nai as suas esperanças, nem 0 integra- 
lis ino realizou nelle as possibilidades 

■ que as condições lhe offereciam.Apesar' 
de ter crescido, o que era inevitável, 
não conseguiu se transformar em um po- 
deroso movimento de massa, Ficou sem- 
pre no miserável papel de investigador 
da urdem Social, com um olho em cada 
porta, de snntinella em cada esquina 
para ver se occorria alguma oousa que 
pudesse servir de base a uma denuncia. 

^esse estado teve de chegar a si- 
tuação actual. Tendo perdido a sua b> 
ra, quer agora travar a batalha um pou- 
co tarde. Num regimen menos roxo, as 
suas possibilidades minguam. E elle 
contempla com temor a perspectiva de um 
renascimento qualquer do movimento de- 
mocrático e do redespertar do proleta- 
riado, que não deixaria de ajustar con- 
tas com os ajudantes dos seus algozes 
e poderia ate, conforme a marcha dos 
acontecimentos nacionaes e internacio- 
naes, exterminal-o para sempre. 

Dahi 0 seu maior agarramènto ao 
governo, 0 seu servilismo redobrado e 
0 seu hysterico jogo de brovocaçoes e 
ameaças terroristas das ultimas semanas, 
em parte para attender as ordens do seu 



plano de golpe de Estado para se con- 
servar no poder, e em p’arte para per- 
suadir á burguezia cada vez mais dis- 
tante e encaminhada pelos rumos dos dois 
candidatos "democráticos", da necessi- 

dade urgente de se salvar do communis- 
mo barbudo e truculento entregando-lhe 
a rosca do poder ou uma dentada da ros- 
ca. 

Aqui tem o maior interesse exa- 
minar a posição das diversas fraoçoe s 
politicas da burguezia em faco do in- 
tegralismo e os methodos, ou, melhor,a 
ausência de mothodos de combate contra 
elle, empregados pela chamada democra- 
cia alüancista ou "nacíonal-libertadrv 
ra" com o inevitável e hoje inteiraras» 
te secundário appendioe do es-Partido 
Communista. Estes últimos parecem con- 
vencidos de que o combate ao^ integra- 
lismo sera conduzido ate o x im pelo mi- 
nistro Macedo Soares. Esse ministro Ma- 
cedo Soares é o mesmo que enscenou a- 
quella estúpida exploração do supposto 
papel de intermediário do ministro so- 
viético em Montevideo na int enteam no- 
vembrista da I.C. aqui no Brasil. Ape- 

sar disso, por uma combinação poatermr 
de circumstancias politicas,no inicio 
de uma campanha presidencial entre dois 
«rrupos da burguezia, transformou-se no 
instrumento da suspensão do osxado de 

guerra e, em consequência desta suspen- 
são, da liberdade dos presos que nada 
explicava mesmo que continuassem pre- 

sos.. Todos esses factos o arrastaram a 
um conflicto passavelmonte aborrecido 
com o chefe de policia e com o juiz Da- 
mos Barreto, do Tribunal no Segurança, 
aliás, ambos, ate hoja, passando muito 
bem, obrigado, nos seus cargos, sem ra- 
da que os incomode mu.<.to, a nao ser o 
zelo redobrado do combate ao extremis- 
mo vermelho. 

Tanto bastou para os nossos m- 
eubstituivois "nacionaes-libertadores 

0 "oommirniatae" atirarom sobre os hom- 

bros do generoso ministro toda a res- 
ponsabilidade da defeza da democracia. 

0 chefe de policia, alliado dos inte- 
gralistas, ha de ser posto na rua por 

ello. 0 Tribunal de Segurança - ainda 
esperam? - ha de ser fechado por elle. 
E o proprio integralismo ha de ser por 
elle destruído. *'or pouco nao esperam 
também que esse ardoroso dftfetteor da 
liberdade liquide todas as lei-3 mons- 

tros e estabeleça aqu:i aquelle idylli- 

c0 regimen de franquia com. que mal se 
atrevem a sonhar os mais audacipsog"na- 
cionaos-libertadores . / (<l 

Qual não foi. porem, a decepção 

de todos esses leaders quando riram o 
"chefe" Plinio Salgado desmascarar pu- 
blicamente o energico anti-fascista da 

pasta da justiça como o mesmo piedoso 
cidadão que andou de conferências se- 
cretas com elle pelos conventos e ou- 
tros logares, rara ver como poder ia a- 
proveital-o nas luctas futurasl E^com 

tudo isso, as esperanças e as illusne s 
não desappareceram. Eis como racioci- 
na a respeito um bom "nacional-liberta- 
dor" e um legitimo stalinista: 

- Bem, hontem o Macedo negociou 

de facto com ^linin Salgado. Mas hoje 
as circumstancias o arrastaram para o 
outro lado, Se elle não faz mais 6 pa» 
que não pode. Oontra Getulio-Filintoe 
Plinio Salgado devemos fortaleceroMa- 
cedo. 

E como elle não pode fazer mais, 
ninguém faz nada, Emquanto issr o ge- 
neroso ministro vae reunindo uma com- 
missão que se encarrega de preparar no- 
vas e mais terriveis leis contra o com- 
munismo. Depois das leis que ja temos, 
novas leis. Nao se pode saber como se- 
rão. Mas se forem peores^do oue as vi- 
gentes sera imoossivel ate pensar em 
segredo sem ser preso. Porque publica- 
mente ja ninguém mais pensa ha muito 
tempo. 

Maior passividade nunca se viu. 
Derois de rebaixarem a lueta entre o 
communismo e o fascismo a uma lueta en- 
tre a democracia e o fascismo,entregam 
o primeiro posto dessa lueta a um^ mi- 
nistro reaccionario que negoceia as oo- 
cultas com o chefe integralista. 0 in- 
tegralismc poderá chegar ao poder bre- 
vemente ou aproveitar algumas das suas 
beiradas a reboque de um golpe de Es- 
tado de generaes ou do proprio Getulio 
Vargas. rara evitarem esse golpe, con- 
tra o qual se declaram, os politiccsbn> 
guezes mais ligados as duas candidatu- 
ras adoptám aquella tactica ja analy- 
sada por Marx no seu "18 ürumario": "o- 
missão e capitulações successivas". Nem 
de dose Américo, nem de Armando Salles 
se poderá ver o menor gesto decididt e 
efficaz para impedir que Getulio reali- 
zo o seu projecto de perturbar a ordem 
para restabelecer a dictadura. E os de- 
mocratas alliancistas e "comunistas", 
por sua vez, abdicam nas mãos delles de 
toda a responsabilidade da luota pelas 
liberüades democráticas, Á menor ame- 
aça, tratam de fugir e de se esconder, 
Onde se metteu João ^ançabeira? 0 pra- 
zer dos "esquerdistas" e de se metterem ^ 
na illeg?iidade, Ha pouco shhiu um ma- 
nifesto de Risscn, prostermndo-se de- 
ante dos dois candidatos e declarando 
que tude espera delles. 

A lueta anti-fascista é antes de 
tudo uma lueta do proletariado. So com 
a sua audacia este arrastara as outraa 
camadas populares e barrara o caminho 

A. N. 
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ao fasoismfi. E so com a destruição do 
cacitaliM mo, ''ue e a sua fonte, o des- 
truira d&finitivamente. 0 objectivo 
opposto ao fascismo e a revolução pro- 
letária. A reducção dessa batalha a 
uma simples lueta pela democracia como 

_o, 

forma acabada e definitiva conduz ao 
cuadro cue acaba de ser descripto, E a 
obra do stalinismo. 
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0 perigo do fascismo se apresc 
ta hoje muito mais ameaçador aos trai 
balhadores do mundo inteiro do que he 

alguns annos atraz, quando Hitler subiu 
ao poder. 

Aevadâ yor insuperáveis contra- 
dioções do regimen capitalista,uma graa 
de parte da burguezia olha hoje para ce 
bandos militarizados do fascismo como 
um meio de soluedonar violentamente a 
crise a custa da classe trabalhadora. 

Quando o fascismo chegou ao po- 
der na Aliemanha demonstrou concreta.- 
mente a que grau de abjecção e reacoio- 
narismo chegou a burguezia na epocha de 
decadência do regimen capitalista, mas 
ate hoje não soluoiortou - e esta muito 
longe disso - a crise nem supeiou a lu- 
eta dé classe. Conseguiu porem esmagar 
a olasse operaria allemã e terminar bru- 
talmente com os velhos e tradicioia e s 
partidos Operários, o que levou o pro- 
letariado allemao a seguir um rumo dif- 
fepente dos que o levaram a tão espan- 
tosa e vergonhosa derrota, 

Deante da reacção terrivel que 

se seguiu a ascençao de Hitler, o ver- 
dadeiro inferno que vivem os operários 
levou-os a pensar nos motives porque a 
canalha da camisa-parda conseguiu ven- 
cel-os tao facilmente, o quaos os moios 
que devem empregar afim de g s ma gar o fas- 
cismo antes que esto os esmague, Nada 
é mais comp-rehonsivel - diz Max Schachfc 
mann - do que o facto dos trabalhadores 
darem attent-amente ouvidos a cada pla- 
no plausivel que so apresenta como um 
meio do desfechar um golpe efficient© 
unquillo que os amoaça directamente na 
sua própria existência. 

Os pacifistas pequeno-burguezes, 

çs reformistas, socialistas, stalinis- 
tas e etc. deixam-se tomar do mais com- 
pleto terror panio.o, alarmam-se com a 
propagaçao do fascismo de um paiz a ou- 

^tro e collocam a questão como ae o os- 
magamento do fascismo pudesse se pro- 
cessar dentro dos quadros do regimen ca- 
pitalista e a burguezia fosse a mais cor 
pleta defensora da democracia. 

Esta claro que chegaremos aomes- 
resultado estapafúrdio a que chegou 

d stalinismo se desviamos a aprocia- 
ção sociologica, crendo que o grande i- 
nimigo o o fascismo em si e que,derro- 

ynéks 
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tle ja lueta popular,dissolvidas 
as suas^milicias, etc., a humanidade re- 
toma a sua marcha progressiva. Mas não 
devemos nos enganar, a lueta revolucio- 
naria deve se processar em todas asfirav 
tes de batalha contra a reacção capi- 
talista, de que uma das manifestações e 
o fascismo, produeto e não produetord 
reacção. A burguezia se descobriu a si 

.mesma quando, depois do golpe de tousso- 
lini, se refez da angustia tremenda qus 
a assaltara ao começo da tomada das fa- 
bricas pelo proletariado italiano,e conv- 
prehondeu quo com manha e força eraps- 
sivel dominar os rebeldes. As repres- 
sões e a guerra que uma minoria organi- 
zava contra a enorme maioria,estava^mui 
to longo de ser uma solução e mantinha® 
vivo o descontentamento e portanto a lu- 
eta, os choques. Tinham de crear uma 
ficção, uma tapeação que dividisse as 
massas populares e a classe operaria,- 
quo as levasse a lueta interna. A bur- 
guozia italiana e a allemã arrastaram 
os componszes. r>s desoc.cupados,o lumpen 
proletariado, muitos estudantes e em- 
pregados, para a lueta contra "o ter- 
rorismo onarchista e a dictadura mar- 
xista, assim como contra o capitalismo 
egoista e os politicos vorazes". 0 jo- 
go de uma classe era fingir oue supera- 
va a lueta de classes, promettendo uma 
maior felicidade collectiva que seria 
alcançada por um estado todo poderoso, 
acima dos interesses das classes. Esta 
demagogia capitalista levou quasi toda 
a rela do povo allemao e italiano, a- 
quillo que Xrotsky chama de "poeira de 
humanidade", a ser a base do fascismo, 
base de acção apenas, porque a baseef- 
fectiva o a burguezia. Esperar que a 
lueta contra o fascismo se processeda> 
tro dos quadros democráticos e abando- 
nar inteiramente a oxporiencia allemã, 

politica da social-democrac i a 
allemã, o tradicional partido da lueta 
"pratica" contra o fascismo, pela paz 
e pola democracia, é hoje seguida pelo 
stalinismo. Esta politica na Allemã- 
nha resultou na facil -victoria de Hi- 
tler e no osnp.gamento cios restos da de- 

mocracia burgueza, e aggcravou conside- 
ravelmente u perigo de uma nova guerra. 
Hoje esta politica, com JLigeiros reto- 
ques e um colorido novo dado no 7®Con- 

i 



gresso da I.C., 6 lanoada como o çami- 
nho da victoria a obre o fascismo O 
que o stalinismo faz hoje © o que as o- 
cial-democracia fazia na Allemanha, e 
não é uma lucta revolucionaria concre- 
ta contra o fascismo, mas uma lucta to- 
tro dos quadros democráticos e ideali- 
zando a democracia como uma forma de 
gcverno abstracta, 

0 crime do stalinismo e dos so- 
cialistas; da Frente Popular,em summa, 
é o de se apoiarem na democracia capi- 
talista e ajudarem a burguezia a se con- 
solidar no poder,^E claro que se alguém 
partir da concepíjao da danocracia^aci- 
ma das classes esta exposição esta er- 
rada, mas se considerarmos que o fas- 
cismo ê uma forma da dictadura capita- 
lista, assim como a democracia,o raoio 
cinio não pode ser outro. Esta claro 
que cabe ao proletariado, e portanto a 
sua vanguarda, agir intensamente neste 
sentido, - luctar intransigentemeniB pe- 
las liberdades democráticas, mas esta 
lucta nao pode nem deve ser baseada na 
theoria do menor mal. Apresentar e pro- 
pagar a confiança no legalismo,na dem> 
cracia burguesa, quer dizer,no regimen 
capitalista, e nada mais nada menos do 

que abrir caminho ao fascismo e garan- 
tir a sua victoria, 

A política da frente-popular vem 
fracassando systematicamente,como vemos 

na França e principalmente na Espanha. 
0 governo de Hum não poude cumprir a 
menor das promessas feitas aos trabalha- 
dorôs francezes e mesmo assim nao pcu- 
de se manter apoiado na burgueziae foi 
substituido pelo governo mais da direi- 

ta que se podia formar dentro da fren- 
te popular, e este nada mais foz do que 
aplainar o caminho para um golpe fas- 
cista,tal como o gabinete Martins Bar- 
rica abriu o caminho para o golpe dos 
generaes. 

---xx--- 

.Ho Brasil, após o longo periodo 

do estado de guerra om que o integralis* 
mo se desenvolveu e em que as leis so- 
oiaes e as menores garantias democráti- 
cas, inclusive as immunidades parlamen- 
tares, foram reduzidas a trapos,as es- 
peranças da pequena burguezia democrá- 
tica e do stalinismo, dos intellectuaes 
"de esquerda" etc. na lucta contra ofhs- 
cismo se apoiam em Joso Amerioo, Mace- 
do Soares e Armando Salles. Desmorali- 
zados com a derrota do golpe de novem- 
bro de 1935, esperam que a burguezia"de- 
mocratioa", representada principalmente 

pela reincarnaqao de Antonio Conselhei- 
rp - o Sr. Jose Américo, - e Macedo Soa- 

res, barre o oaminho ao fascismo. Am- 
bos jã nos deram uma mostra do seu"an- 
ti-fascismo", Jose' Américo premettendo 
aproveitar o que ha de bom no Sigma e 

Rin, Setembro de 1937. 

o Sr, Macedo Soares tendo encontros com 
Plinio Salgado e suggerindo a este vi- 
sitas a Getulio carrasco, Esta confian- 
ça em Macedo Soares e ,tão grande que a 
um simples boato de sua substituição o 
pânico se apodera destes elementos de- 
mocratas e se esquecem cue a situaçao 

de tóaccdo Soares e menos delle do que 
dos interesses e da corrente que elle 
realmente apresenta. Evidentemente des- 
ta maneira o caminho ao fascismo,longe 
de ser fechado, cada dia apresenta ma- 
iores brechas, principalmente se con- 
siderarmos a experieneia austriaca, em 
que o governo actual, typicamente fas- 
cista, não seguiu o rumo clássico do 
fascismo, a campanha pela tomada do po- 
der, apoiada em um partido ítescista for- 
mado, Ao contrario,os dois partidosfas- 
cistas austríacos, a Heimwehr e os na- 
zistas austríacos, não chegaram ao po- 
der representados por seus chefes. 0 
chanceller austriacq, - Schussnigg,-não 
pertencia a nenhum delles, Foi reformav 
do dentro da democracia burguesa aCons- 
tituição, fundindo ©S 4ôis partidos e 
organizando então a tropa fascista, ja 
no poder, que implantou o fascismo na 
Áustria, ^que njada fica a dever a Alle- 
manha e a ^talia, 

O unioo paiz da America. onde o 
fasoismo - nos moldes olassicos -e fon- 
te realmente e o Chile, onde o Estado 
esta desacreditado pela ignomínia dos 
diotadores, pelos assaltos ao poder e 
pela demagogia liberal, e ahi vemos co- 
mo Alessandri se entrega ao fascismo ctó- 
leuo-allemão, porem oste nao se entre- 
ga a Alessandri, Se nos gutr.os paizes 
os governos ainda se mantem apoiados em 
parlamentares submissos e governadores 
oordatos, com um mecanismo mais ou me- 
nos centralizado e ainda mo totalmenbe 
desfeito pelas contradicçoes,correspon- 
dendo acs interesses do capitalismo em 
bancarrota, não ha inconveniente em ma» 
ter a caricatura de democraoia* 

Assim, o unico meio de garantira 
lucta contra o fascismo e a defeza das 
liberdades democráticas e mobilizando a 
massa trabalhadora na lucta independen- 
te, creando comitês looaes,de bairro e 
d© empreza, grupos de auto-defeza ar- 
mados para a lucta contra o fascismo,- 
combatendo o fascismo como uma parte da 
burguezia o faz, mas não sustentando a 
burguezia nem consolidando a democracia 
burgueza, com o abandono da lucta d^r 
classes. A lucta contra o fascismo de 
processa em duas frentessdiroctamente, 
contra o fascismo, e indireotamente/xn- 
tra a dictadura do capitalismo,numa de 
suas formas,a democracia,que permitte© 

livro^desenvolvimento do fascismo. As- 
sim,nao levando a massa a esperar que 
qualquer burguez luote contra o,fascis- 
mo, devemos crear os seus comitês de 
auto-defeza, , 
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Depois de um periodo de escanda- 
losa protecção ao integralÍ3ino por par- 
te do governo, assistimqs agora a un si- 
mulacro de lucta nfficial contra os. ban- 
dos de Plinio Salgado. Estão bem vívob 
na memória de todos os discursos pro- 
nunciados por Getulio Vargas e Macedo 
Soares, o "salvador da democracia"bra- 
sileira, que acaba de ser homenageado 
pela U.D,E., por occasião da visitados 
chefes do sigma. Tanto Getulio Vargas 
como Macedo Soares fizeram as referen- 
cias mais elogiosas ao sigma, qualifi- 
cando os bandos de assassinos verdes de 
partido genuinamente nacional e de fins 
altámente patrióticos. Estas declaraçces j?; 

de um cynismo incrível referiain - s 
ma organização cujas ligações aberjtá s 
com o nazismo erair. do domínio oublico. / rJ 
Ao lado disso, ja escao completam©nte 
desmascaradas as ligações secretas e os 
entendimentos entre o "camoeao da demo- 
cracia" e o chefe verde. E3tes antece- 
dentes tornam a1bamente suspeitas as va- 
gas declarações anti-integralistas dos 
homens do governo. 

Estas dí/claracoes existem, Tra- 
ta-se de averiguar as causas reaes das 
mesmas, bem como as finalidades mais ou 
menos encobertas que Getulio & Cia.vi- 
sam alcançar. As massas trabalhadoras, 
vitalmente interessadas na lucta con- 
tra o fascismo, nao podem confiar em 
de clara coes vagas e suspeitas, nem dei- 
xar adormecer sua vigilância de classe 
em lace de promessas incoraictetir.es. 
Elias precisam comprehender claramente 
as intenções da camarilha duminanue e 
não deixar escapar de suas mãos a lu- 
cta contra a reacção, por preço algum. 

Durante o anno e meio de estado 
de guerra e dictadura policial o gover- 
no de Vargas amp^icu as relações com- 

meroiaes eom a italia e a Allemanha.As ' 
trocas commerciac3 com a Allemanha, na 
base dos marcos compensados,attingiram 
cifras inéditas, prejudicando muito os 
interesses dos Estados Unidos, 0 impe- 
rialismo yankee, o maior comprador do 
Brasil, viu os seus interesses prejudi- 
cados duplamente, não so o Brasil dei- 
xava de comprar aos Estados Unidos pro- 
duetos que importava actualmente da Al- 
lemanha, mas também vendia a Allemanha 
matéria prima que cila anteriormente 
importava dos Estados Unidos, Em faco 
da pressão do imperialismo yankee, que 
ameaçava com represálias econômicas, a 
burguezia nacional mudou de curso e a- 
correntou-se de novo mais osurictainente 
ao carro americano, Os tratados nego- 
ciados por Souza Costa tiveram por ba- 
se a restricção das negociações com a 
Allemanha, 0 empréstimo de 60 milhões 
de dollares - o dinheiro fica natural- 

mente nas mãos dos banqueiros america- 
nos - è o projecto de arrendameMto dos 
destrqyers, bem como a signif i cativa vin- 
da do Sr. Caffery para a embaixada ame- 
ricana dq brasil, mostram claramente que 
a burguezia nacional nao pretende em- 
barcar em aventuras e esta disposta a 
continuar a dividir com a finança ame- 
ricana a mais valia oue arranca das 
massas trabalhadoras, A cris^ foi ven- 
cida - demonstram as^th.efésL áacionees dc 
P.O.L, - e a burauea|râs.^w‘0Wra tirar a 
m.ior somma, de ltiçres, evitando distra- 
hir ap sua,, gjttènçao da tarefa central ds 

'massas trabalhadoras acorren- 
i/! afim de evitar um poderoso movi- 

mento de luetas econômicas. Essa mudan- 
ça no curso economico tinha que vir al* 
liada a uma atti tude mais discreta pa- 
ra com o integralismo, 

ria uma nutra causa ainda. Esbo- 
ça-se e toma cada vez maior vulto no 
seio das massas trabalhadoras e mesmo 
pequeno-burguezas um vasto movimento de 
repulsa ao integralismo. A desorganiza- 
ção tragica do movimento operário,fru- 
cto da dictadura policial e do oppor- 
tunismo ppdre do r.O.B,, não permittiu 
que este movimento encontrasse uma for- 
ma de organização apropriada, Apezar 
disto o movimento e tão amplo e tão po- 
deroso que explode exporrtaneamente em 
todas as oçcasiões. Amassa applaude db- 
lirantomente, nos comícios eleitoraes, 
os oradores que calculadamente atacam o 
integralismo, Tem-se a impressão que a 
massa so acorre aos comícios rara dar 
vasão ao Ódio de morte aos assassinos 
verdes. Os últimos acontecimentos de X- 
taperuna, S,Paulo, Porto Alegre e Cam- 
pos mostram claramente que a massa com- 
prehendeu a necessidade de responder per 
uma lucta concreta as provocações inte- 
gralistas, Em Campos o odio õa massa 
chegou ao auge, culminando com uma ca- 
ça -aos camisas verdes .rue eram atiradas 
no Parahyba. Os oroprios jornaes bur- 
guezes, cue ate bem pouco elogiavam os 
integralistas, foram obrigados a ren- 
der-se a pressão das massas e assumir 
uma attitude hostil em faoe das provo- 
caçoes do sigma. 0 chefete Plinio,ate» 
rorisado com a reaeoão violentadas mas- 
sas trabalhadoras, prohibe o uso da ca- 
misa verdo e dos Gistinctivos • 

Mas, que^podem os trabalhadores 
esperar da acçao ofíioial contra o si- 
gma V ruaes sao as verdadeiras intenções 
de todos aquell.es que enchem a boca de 
democracia? / v 

Ate agora nao foi tomada nenhuma 
merUua concreta contra os dejunandos dos 
integralistas, que continuam a gozar da 
mesma liberdade de acião que antes* A- 
pezar da portaria baixada pelo chefe de 
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policia, para inglez jrer,naturalmentB, 
os tiras continuam a collaborar com qs 
camisas verdes nos espancamentos e pri- 
sões effectuadas nas immediações da so- 
de central. Os jomaes noticiaram al- 
guns casos s <5 de um ad-cogado, o do pre- 
sidente do Centro Castro Alves ededóis 
vendedores ambulantes. Os tiras foram 
cúmplices e as victimas ainda foram pa- 
rar na policia, revistadas 9 ameaçadas 
pelos Romanos e Serafins. 

A ordem baixada pelo ministro da 
guerra foi pura blague, Nenhuma medida 
concreta contra os çffiplaes integra- 
listas. Mas ollcampeão da demoeraciáW 
xou uma ordem severa que ameaça destruir 
de uma ves para sempre 0 fascismo no 
Brasil: mandou adquirir mappas eoonomi- 
cos do Brasil e collar sobre os sigmas 
desenhados nos alojamentos dos quartéis 
da policial Não resta a menor ducida, 
esta medida sabia e opportuna e 0 gol- 
pe de morte no integralismeí!I 

A luets contra 0 coinmunismo tem, 
entretanto, um aspecto bem diverso. O 
tribunal infame continua funccionando 
em plena "democracia". Nenhum democra- 
ta sincero, segundo a terminologia dos 
stalinistas, das fileiras de Jose Amé- 
rico ou de Armando Salles, se lembraua- 
te agora de protestar contra esta mons- 
truosidade. A policia continua prenòn- 
do operários que fugiram das prisões do 
"democrata" Armando Salles. Os grandes 
defensores da democracia Serafim Braga 
e Romano continuam a exercer 0 terror 
policial nos meios syndicaes com 0 fim 
de cortar os -Justos movimentos de rei- 
vindicações políticas e oconomicas do 
proletariado. E os "democratas"de. U.D. 
E, declaram na manifestação de sclida- 
riedade ao Sr. Macedo Soares; "fimana- 
dos com as forças offiolaes e po.Ufcii-as, 
com toda a nacionalidade que compvahen- 
de 0 sentido exacto da defeza da demo- 
cracia, da Constituição, e por conse- 
guinte do regimen 0 da ordem.,. ( Tomai 
do Brasil, 2/9/37). Não resta a monor 
duvida, as forças officiaes desde Ge- 
tulio Vargas e Macedo Soares ate Sera- 
fim e Romano comprehenderam 0 sentido 
exacto da defeza da democracia,etc. 

E este 0 nanorama da lueta of- 
ficial contra 0 integralismo. 

Vejamos agora qual a funeção so- 
cial da "democracia" em torno da qual 
se fez a santa alliança com a partici- 
pação prompta e jubilosa dos stalinis- 
tas . 

As theses naciçnaes do P. 0. L. 
mostram que estamos nas vésperas de um 
poderoso movimento de massas pro au- 
gmentí de salarios. Durante 0 estado <te 
guerra 0 patronato organizou uma offen- 
siva em grande escala, com 0 fim de ex- 
plorar ainda mais as massas trabalhado- 

ras. Os preços d03 generos de primeira 
necessidade subiram assustadoramente; 
os preoos das passagens de trem aipien- 
taram; os alugueis de casa tornaram-se 
maiores. Em sumwa, não ha nada quenâb 
tenha subido de preço neste tenebroso 
anno e meio de reacção policial, E os 
salarios nao augméntaram, Os patrões não 
concedem nada de mão beijada, A policia 
trabalhou bem e tsmagou toda e qualquer 
tentativa de lueta econômica. As massas 
trabalhadoras recebem hoje salarios ou- 
jo valor real e de 30 a 40/oinferior ao 
de 1935, Em compensação os lucros af- 
fluem aos bolsos da burguezia, Esta si- 
tuação e insustentável, A burguezia 0 
sabe nu.i to bem 9 tudo faz para prolon- 
gal-a^o mais possivel, So 0 stalinismo 
nãü ve ou nao quer ver nada, SÓ lhe in- 
teressa a abstracta "democracia" que já 
vaiou a Kautslcy 0 epiteto de renegado, 
e acorrenta-3 3 ao carro da burguezia,a- 
vacalhendo cynicamente os princípios da 
lueta de classe e um passado glorioso. 

E preciso também evitar que as 
massas trabalhadoras se organizem para 
a lueta contra 0 fascismo, é preciso 0- 
vitar que no decurso da lueta contra 0 
integralismo e pelo augmento dqs sala- 
rios a massa adquira consciência de 
classe, noçao clara da lueta de olasses 
dos interesses inconciliáveis do capi- 
tai e do trabalho, do explorador • do 
explorado, é preciso evitar que a mas- 
sa comprehenda,^no decurso da lueta, 
que 0 fascismo e 0 proprio capitalisiíio 
que lança mao de tod^os \ps recursôs pa- 
ra continuar no poder. É preciso evi- 
tar, em summa, que as massas se capa- 
citem da necessidade de lançar mão do 
único recurso efficaz - a lueta revolu- 

SlzL:/Ltransformaçao da s 0cieda> 
Qg-ytbatista em sociedade socialista. 

E tude^isto, a Ivurguezia bem 0 sabe:,ò'Ô- 
correra fatalmente no decurso de um po- 
deroso movimento de luetas pelas reivi» 
dicaçõea econoraicas e políticas do pro- 
letariado e contra 0 integralismo.Crea- 
se então a formula magica - defeza da 
democracia contra qs extremismõs da dí 
reita e da esquerda:' "lueta 'contra õ 
communismo e c-ontra 0 irttégrftlismo.Eis 
0 eixo central do programma dos dois 
oandidates da burguezia, A "esquerda" 
bate palmas delirantemente e em unisor 
no - desde a ala direita da defunta A, 
N.L, ate ao stalinismo, A formula que ^ 
deve salvar a burguezia e permittir-lhe 
uma exploração redobrada das massas tra- 

balhadoras e recebida com juhilo pelos 
que ainda se chamam communistas,por u- 
ma incoherencia atroz, 

Com essa formula a burguezia pre- 
tende esmagar toda a tentativa de lueta 
dos trabalhadores pelo augmento do sa- 
lario, rela autonomia syndical,pelo di- 
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reito de reunião, de imprensa, de gre- 
ve e nela legalidade dos partidos pro- 
letários, Toda tentativa neste terreno 
sera acoimada de communista e procurar- 
se-a esmagal-a, com 0 apoio de todos ar 
quelles que luetam pela "democracia".A 
lueta contra 0 integralismo se fara com 
phrases ocas, evitando que as massas 
passem a luetar effectivamente, e os 
bandos verdes serão mantidos intactos 
até que um dia a burguezia necessitar 
chamal-os em seu auxilio para reprimir 
uma onda revolucionaria que surgira i- 
ne vi ta ve Imente apezar da santa allían- 
ça em torno do mytho "democracia". 

As massas trabalhadoras e todos 
os anti-fascistas sinceros nao se de- 
vem deixar arrastar para esta partem!- 
ma tragica. Nao lhes interessa sacrifi- 
car os seus interesses vitaes e entre- / , (V 
gar-se a discrição da burguezia em tro- 
ca de uma formula oca - a democracia Qs 
trabalhadores precisam de augmento dos 
salarios, de liberdade e autonomia syxv 
dical, de direito de reunião e greve, 

de partidos políticos legaes que defen- 
dam seus interesses de classe. Nãc e 0 00 
com comitês eleitoraes pro-Jose Améri- 
co ou Armando Salles rue elles obterão 
os direitos acima. As liberdades demo- 
cráticas so serão ooncuistadas em lu- 
eta independente, ror meio de organi- 
zações não atreladas aos carros da bur- 
guesia, Urge desde ja dar inicio a 
formação de um poderoso movimento que 
luete concretamente pelos direitos ele- 
mentares das massas, que continuam es- 
pesinhados com 0 apoio tácito de todos 
os "democratas". 

Em todos os paizes onde 0 prole- 
tariado nao se apercebeu em tempo dn 
perigo fascista e confiava nos "demo - 
oratas" burguezes, o fascismo venceu 
com a connivencia destes mesmos democra* 
tas. A victoria do fascismo tanto na 
Allemanha como na ltalia teve como con- 
sequência o anniquilamento feroz e ba» 
baro de todas as organizações proletá- 
rias e 0 extermínio physico de milhares 
de militantes operários. Na França a 
acçao decidida e prompta dos trabalha- 
dores no dia 6 de Fevereiro e a greve 
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geral subsequente destruiu de um so gol- 
pe todas as velleidades dos bandos de 
De La Rocque, 

Ja vimps qual a finalidade da"de- 
feza da democracia contra os extremis- 
mes da direita e da esquerda". As clas- 
ses dominantes procuram deste modo cen- 
tralizar a lueta concreta das massas cr» 
tra 0 integralismo e continuam a exer- 
cer 0 terror policial contra o moyptâib- 
to operário., v integralismo- ate. a-gojà 
nada soffreu nem scffrera.. Cabe ao pro- 
letariado não ?c cuebrar a.acçao da re- 
acção e desencadear as suas luetas eco- 
nômicas e pfoliítáeas mas também organi- 
zar, por s;^ próprias mãos,a lueta co» 
tra 0 s.ri pec/' inimigo - 0 integralis- 
mo;,,; Os bandos''armados de Plinio Sal- 
gado esperam 0 momento oprortuno para 
uma nol v-« .de 8. LarthoXomeu. E não se 
illuáam os operários; nas suas fileiras 
encontram-se os elementos mais visados 
pela sanha verde. Os dirigentes e mi- 
litantes operários conscientes seràb as 
primeiras victimas da sede de sangue dbs 
integralistas. E ninguém vira em seU 
auxilio se elles não se premrarem pa- 
ra resistir e esmagar'no nasoedouro to- 
da tentativa de aggressão porparte dos 
bandos integralistas. 

A tarefa mais urgente e portanto 
organizar comitês de acção e de vigila» 
cia contra 0 integralismo em todas as 
empresas e em todos os bairros. E _um 
direito do lecp.tima defeza. E uma ta- 
refa urpontfe e jnadiAvel. 0 integra- 
lismo ornoco, se organiza e se arma sob 
os olhares benevolentes da policia e 
dos governantes, Não e com a "democra- 
cia", mas sim com os comitês de acçao 

0 de vigilância e que evitaremos a noi- 
te de S. Bartolomeu, 0 fuzilamento in- 
fame dos operários e as provocações di- 
arias, 

A formação de comitês de acçao e 
vigilância contra 0 integralismo deve 
ser a nossa resposta aos arreganhos dos 
camisas verdes. 

Neves , 
Rio, setembro de 1937. 

LU.CTA SYND1CAL; FORMA CONCRETA DE COMBATE AO FASCISMO 

A lueta contra 0 fascismo sem lu- 
tar também contra o capitalismo nadamás 
e do que pura parolagem, mascarando a» 
traz de phrases de condemnação á fero- 
cidade e ao banditismo fascistas uma po- 
lítica real de collaboraçao e de capi- 
tulaçào deante da burguezia. Por isso 
assume grande importância 0 papel dos 
syndicatos, orgaos pelos quaes a clas- 
se operaria trava luetas directas con- 

tra 0 capitalismo. A importância da lu- 
6ta syndical força 0 exame do caracter 
dos actiie.es syndicatos e do logar que 
elles oocupam na lueta revolucionar! a 
contra 0 fascismo, 

Ineyituudo-se na legislação do 
fascismo italiano, 0 Estado burguez do 
Brasil ore ou os syndicatos ministeria- 
listas, impondo aos syndicatos operários 
uma estruetura organizatoria, e os su- 
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bordinou aos objectivos do capitalismo. 
Com a lei de syndicalização,e uma serie 
de medidas complementares, rode o Esta- 
do capitalista liouidar o movimento syn 
dical operário independente,controlan- 
do inteiramente todas as organizações, 
controle esse que se tornou maior em 
consequência do "estado de guerra"• A- 
pesar de seus desejos, nao poude a bur- 
guezia realizar totalmente a politica 
syndical do fascismo italiano, por lhe 
faltarem condições politicas e matérias® 
mas deu um grande passo nesse sentido, 
principalmente pela constituição de u- 
ma burocracia syndical inteiramente su- 
bordinada ao Ministério do Trabalho, - 
tanto ou mais sórdida do que as buro- 
cracias syndicaes da social-democracia. 
E preciso que se diga também claràme-nte 
que a linha adcptada pela vanguarda re- 
volucionaria representada pelo Partido 
Uommunlsta do ^rasil facilitou os ob- 
joctivos do Estado burguez. 

A legislação syndical levou a 
vanguarda revolucionaria a denominar de 
fascistas os syndicatos ministeriaes.Se 
bem que contenham todos os"principies" 
do fascismo, na pratica os syndicatos 
officializados tornaram-se os maiores 
instrumentos de lueta do proletária d o 
contra o capitalismo e, muitas vezes, 
ergueram-se directamente contra o pro- 
prio Estado burguez. Na maioria das ve- 
zes, por falta duma politica justa por 
parte da vanguarda revolucionar ia, pude- 
ram os burocratas syndicaes sabotar e 
trahir essas luc.tas, entregando as mas- 
sas aos burguezes. 

Apos o putsch de novembro de 35, 
os estados de sitio e de guerra,as per- 
seguições policiaes aos commuristas e 
militantes opçrarios e a passagem defi- 
nitiva do R.C.B. para o campo da colla- 
boraçao de classe e da capitulação de- 
ante do inimigo mortal, cs burocratas 
syndicaes ligados ao Ministério do Tra- 
balho - burocratas que não podem exis- 
tir indo pendentemente do Estado burguee 
- estão com todos os trunfes na ma o pai- 
ra sabotar e trahir mais abortacicnte e 
om maior escala. Agora, esses miseráveis 
trahidoros dofondom e se collocam ao 
lado da democracia burgueza, como de- 
fenderam e se- collocaram ao lado de to- 
das as medidas reaccionarias e da po- 
licia, e como defenderão e se colloca- 
rao ao lado do fascismo, desde quo o 
Estado burguez lhe3 ordene, pois esses 
elementos lhe estão inteiramente subor- 
dinados e so existem em funeção do con- 
trole exercido relo Estado capitalista 
sobre o movimento syndical operário. 

Seis annos desse controle e de 
erioS continuados por parte da vanguar- 
da revolucionaria tornaram extremamen- 
te penosa a lueta revolucionaria dentro 
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dos syndicatos. As fracas forças exis- 
tentes foram destroçadas em consequên- 
cia do aventurisrno de 1935, de modo que 
o reerguimento do movimento syndical,na 
actual situação, cheia de perigos e de 
confusões, exige antes de tudo clareza 
na questão. 

Os militantes revolucionários dis- 
persos e desorientados e os operários 
mais esclarecidos precisam saber apro- 
veitar todos os motivos e todas as opu 
portunidades, proseguindo sua lueta,pa- 
ra reerguer o movimento syndical, para 
leval-o a tomar posição em defeza dos 
interesses operários, para solapar e 
cuebrar o poderio da burocracia syndi- 
cal e para transformar de novo os syn- 
dicatos operários em orgãos de lueta do 
proletariado contra o capitalismo. Vá- 
rios factores objectivos e subjectivos 
e principalmente a previsão de movimen- 
tos de massa pelo augmento dos salarios 
favorecem em grande parte a realizaçao 
das novas tarefas. Tudo depende duma 
politica justa, aproveitando concreta- 
mente esses factpres. 

Sem reerguei' o movimento syndical 
operário, sem collocar as massas no ca- 
minho da lueta contra o capitalismo, a 
lueta contra o fascismo nunca perdera 
seu caracter confusionista, collabora- 
cionista, opportunista e, portanto,seu 
caracter de trahição. 

É certo que os stalinistas,os de- 
mocratas" os "anti-fascistas", os "a- 
migos do proletariado", condemnarão u- 
ma linha de lueta contra o fascismo ba- 
seada na lueta contra o capitalismo,na 
paiticipação dos operários independen- 
temente nessa lueta, argumentando que o 
proletariado não deve luetar para não 
perder o "apoio" de parte da burguezia, 
rue pode ser "utilizado" em beneficio 
dos objectivos políticos da classe o- 
peraria. Mas a posição desseí inimigos 
do proletariado em nada muda a ouestaa 
Caminhar no sentido que querem e faci- 

litar tudo ao fascismo e entregar des- 
de ja as posiçoes mais decisivas. 

Rara se prevenir tanto dos gol- 
pes do fascismo e da democracia burgao- 
za, os militantes revolucionários tem 
de mobilizar as massas trabalhadoras, a- 
grupal-as e dirigil-as contra o capita- 
lismo. Concretamente, essas tarefas tan 
de ser realizadas atravez dos syndica- 
tos.. Reagrupar as forças dispersas,pe- 
netrar de qualquer geito e participar i 
nos syndicatos, luetar contra a buro- 
cracia ministerialista, organizar lu- 
ctas parciaes pelos interesses ecanond- 
cos, explicar pacientemente aos operá- 
rios a necessidade da lueta contra o 
capitalismo gerador do fascismo,são as 
tarefas que se apresentam. Deixar-se 
enleiar pelo "anti-fascismo" abstracto 
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ou pelo mais torpe eleitoralismo, sem 
nenhum conteúdo social e politico,e ca- 
minhar inevitavelmente para os cepos ou 
para as forcas do fascismo,que acabarão 
por se instailar no Brasil, 

So de3se modo e rue se luetara 
concretamente contra o fascismo. 0 Es- 
tado burguez, com sua lei de syndicalir 
zaçao, com a burocracia syndical minis- 
terialista, ja efiectuou com antecedên- 
cia grande parte das tarefas que eabe- 
ria ao fascismo realizar, para esmagar 
o proletariado como classe oi gani?,ada. 
A Constituição de julho de 1534, hoje 
idealizada como uma das mais "democrá- 
ticas" do mundo, tem em seu boje 'codas 
as medidas fascistas applicadas desde 
1931 sobre os syndicatos, 

Nao serão as organizações "anti- 
fascistas1', das quaes participam bur - 
guezes, pequenos -burguezes e operários, 
que se tornarão obstáculos-ao f ás cismo. 
Desappareocrao como castellcs de ca3ias rs» 
e mostrarao toda sua impotência no mo- 
mento decisivo. Os únicos obstáculos sé- 
rios, os únicos orgãos que se manterão 
e terão força.s para luetar contra o fas- 
cismo no momento mais decisivo porão o 
partido revolucionário, cs syndicatos e 
outras organizações da classe operaria. 
Os syndicatos, englobando a maioria dos 
operários e lhes dando consciência de 
classe, sao as forças com. quo os mili- . 
tantes revolucionários conbarao para 33 
oppor ao fascismo. A victoria do fas- 
cismo sera muito mais fácil sobre um 
proletariado disperso do oue sobre uma 
classe operaria organizada e dirigida 
de modo justo e consequente, 

Nao basta grilar contra o fas- 
cismo e‘ fazer agitação, E precise or- 
ganizar e preparar pacicntemeutc as mos- 
sas para a lueta. Novembro de 35 mos- 
trou a incapacidade de se mobilizar as 
massas operarias e trabalhadoras semen- 
te em torno de palavras de ordem demo- 
cráticas. E necessário tirai’ todas -as 
conclusões dessa lição e appü cal-e.s cxn- 
cretamente. A lueta syndical e o terre- 
no mai3 concreto para applicar a oxpe- 
riencia adquirida a custa dos sacrifí- 
cios do putsch de 1935, 

Os militantes revolucionários e 
os operários mais esclarecidos precisam 
voltar as suas vistas para o terreno 
syndical. Aproveitando-se do esmagara*- 
to oceasionado pelo aventurismo de no- 
vembro de 1935, o integralismc eíTectuou 
uina grande infiltração no proprio seio 
do proletariado, não so por intermédio 
da burocracia syndical, como também a- 
cravez das camadas pequáno-aburguszadas 
da classe oneraria e das camadas mais a- 
trazadas politicamente e mais miserá- 
veis economicamente, 0 inimigo mais fe- 
roz do proletariado ja tem suas forcas 
installadas dentro das massas proletá- 

rias. A infiltração inte, ralista no pro- 
letariado augmenta consideravelmente as 
forças da burocracia syndical,do Esta- 
do burguez e difficultara enormemente a 
accão revolucionaria, i*as essa infiltrar 
ção so poderá ser annulada se os mili- 
tantes revolucionários souberem prepa- 
rar de novo as massas para a lueta con- 
tra o capitalismo. 

Todo o perigo consiste em que os 
militantes revolucionários e operários 
mais esclarecidos se deixem arrastar par 
ra o terreno do "anti-fascismo"abttra- 
cto, abandonando ou relegando para pla- 
no secundário os syndicatos. E preciso 
participar nelles e transportar a lu- 
eta para o terreno da lueta de classe, 
Não se trata da lueta entre duas for- 
mas de dominação burgueza - fascismo e 
democracia, A lueta real e entre prole- 
tariado e burguezia. 

^s syndicatos officializados nao 
estão liquidados. Representam ainda a 
maior força do movimento operário e sao 
poderosas armas nas maos do Estado ca- 
pitalista, que os dirige atravez da bu- 
rocracia syndical. 0"anti-fascismo" do 
governo e dos burguezes e puara mystifi- 
caçao. w a o emendarão uma linha da lei 
de eynd.icalização, nao deixarao de usar 
os burocratas syndicaes em seu benefi- 

• ** . - . A ,* - oio e nao vacillarao em por toda a ma- 
china do Ministério do Trabalho em fa- 
vor do fascismo. Farão isso inevitavel- 
mente. Mas para que os syndicatos pos- 
sam desempenhar suas tarefas históricas 
necessi lam os militantes operários li- 
gai-os intimamente aos operários das em- 
prezas, único modo de quebrar as for- 
ças da burocracia syndical ministeria- 
lista. A tarefa nesse sentido deve ser 

»v . / 
a lueta- pala constituição de comitês de 
empreza, bases da lueta contra o fas- 
cismo e a burocracia syndical, 

Nao serão a prohibição de usar 
camisas, o fechamento do integralismo, 

' os. artigod dos jornaes e discursos dos 
politicos burguezes - sejam de Caf e Fi- 
lho,^ João Mangabeira, Armando Salles ou 
Jose Américo, do "Diário da Noite" ou 
do "Radical" - que acabarão com o fas- 
cismOj ou oue impedirão os golpes des- 
te, So a acçao independente da classe o 
peraria contra o capitalismo é que li- 
quidara o fascismo,destruindo ao mesmo 
tempo o capitalismo, Besse sentido é 
que se tem de agir. 

A classe operaria no Brasil está 
em condiçoes inferiores» sem partido e 
com os seus syndicatos controlados pe- 
lo Estado burguez, Isso ç que e preci- 
soMVor. Dontinuar a tarefa de sonstru- 
cçao do novo partido revolucionário fi- 
liado a Quarta --nternacional, formando 
em torno do P.O.L., e libertar os syn- 
dicatos do controle governamental, li- 

(Qonclue na pag, 19 ) 
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0 fascismo nao e uma creaçao me- 

ramente política, não foi inventado um 
bello dia^oor Lussolini como ínethodo de 
governo, E uma resultante da evolu ç ã 0 
capitalista checada a um conto em rue * <v 
as fornás productivas ja nao podem a- 
vançar sem rasgar 0 seu envolucro ca- 
pitalista, Mas 0 marxismo não acredita 
na fatalidade cassiva das forças pura- 
mente ecçnomicas: as forças productivas 
por si sos nao são capazes de rasgar e* 
se envolucro capitalista que as asphy- 
xia» É preciso que venha libertal-as un 
factor extra-economico, um factor dyna- 
mioo e cònsciente, político, • a lucta 
de classe do proletariado, Como esse en- 
volucro não foi rasgado, pela acção re- 

. volucionaria, a contra-revolucão reves- 
tiu 0 envolucro com a couraça fascista. 

Desde^ 0 começo deste século que 
<18 theoricos do marxismo constataram u- 
ma modificação na estruetura do capita- 
lismo qu® passou, de sua phase clássi- 
ca, ascendente, de livre concorrências 
conquista continua de novos mercados,pa- 
ra uma phase em que a concorrência ten- 
de a ser substituída pelo monopolizem 
que 0 mundo todo ja foi repartido em 
mercados e zonas de influencia pelos gran- 
des paizes Capitalistas, ora que 03 gran- 
des trusts internacionaea se constituem 
tentando organizar a producção em esca- 
la mundial, E a epocha de supremo de- 
senvolvimento do capitalis mo,em que 
este amadurece cara a expropriação cot 
lectiva, em que "0 monopolio do capital 
se torna um entrave ao modo de produc- 
çao que cresceu e prosperou com elle e 
sob os seus auspicios, A socialização 
do trabalho e a centralização de seus 
recursos mfceriaes chegam a um ponto em 
que nao podem mais conter-se no seu en- 
veloppe capitalis ta, Este enveloppe 
rasga-se em pedaços"(Marx). É a epocha 
em que pela centraliz ação dos capitaes, 
pela qxpropriação do maior numero dos 
capitalistas por um numero pequeno,pe- 
lo faoto dos poderosos instrumentos pro- 
duetivos so çbderem ser utilizados em 
commum, se da "0 entrelaçamento de to- 
dos os povos na rede do mercado univer- 
sal, resultando dahi 0 caracter inter- 
naoional impresso ao regimen capitalis- 
ta" (toarx). 

E a ultima etapa do capitalismo, 
a etapa imperialista, conforme a defi- 
nição de Lenine. Foi pensando precisa- 
mente neste momento que Marx escreveu a sua 
celebre maximas "A hora da propriedade 
capitalista soou. Os expropriadores são 
expropriados ror sua ve?,". 

Entretanto, assistimos as con- 
vulsões allucinadas da grande guerra;vi 
mos a revolução levantar a cabeça en qua- 
si todos os continentes e,r>ela primeira 

vez na historia, ser victoriosa e ele- 
var 0 proletariado ao poder num paiz,na 
nussia, m&s... 0 capitalismo continuou 
a sobreviver. Feio jo15o das forças pro- 
ductivas, soou realmente a hora da ex- 
propriação mas 0 capitalismo não foi 
expropriado, ialtou para tanto 0 factor 
subjectivo decisivo* a acção revolucio. 
naria do proletariado. Desse atrazqdes- 
sa prolongação demasiada da agonia do 
capitalismo e que nasceu 0 fascismo. 

0 fascismo e a cara enregelhada e 
sapellente do capitalismo na velhice.Cfe 
mercados mundiaes saturados e congela- 
dos, as zonas de monopolizaçao e maté- 
rias primas ja repartidas entre as gran- 
des potências, a divisão internacional 
do trabalho com as molas oaralysadas e 
sem a elasticidade de outrora,o commer- 
cio internacional amarrado dão ao capi- 
talismo imperialista essa forma ossifi- 
cada, rigida, que os suspeitos theori- 
cos da burguezia querem impingir como 
uma transformação, uma renovação orgâ- 
nica do regimen econcmico dominante,do 
proprio caoítalismo, 

Esses theoricos se esquecem,poraji 
do princical: a mola que move 0 capita- 
lismo "renovado", 0 movei de sua acti- 
vidade e ainda e cada vez mais 0 lucro 
individual exactamente como na era dias- 
sica do liberalismo individualista, El- 
les esquecem que 0 que da essa forma 
que não e organica mas rigida*. e pre- 
cisamente a necessidade de adkptar as 
forças productivas,que attingiram a um 
grao que exige imperiosamente a sua so- 
cialização, ao objectivo privado do lu- 
cro individual, dentro do leito de pro- 
custo da propriedade privada e da cami- 
sola de força do Estado nacional» 

Soou a hora da expropriação dos 
expropr iadores mas os expropr iadores Br- 
inda não foram expropriados, E dahi $s- 
ses remendos, essas adaptações que vem 
sendo feitas no apparelhô de producção 
capitalista para que sobreviva e prosi» 
ga na exploração do homem pelo homem,- 
enriquecendo a um pequeno numero 0 cro- 
letarizando e pauperizando a grande ma- 
ioria. 

.. A subordinação uo. produoção já so- 
cial ao objectivo do lucro individual 
implica na conservação da proprieda ü 0 
privada, *»as 0 proprio desenvolvimento ^ 
capitalista por toda a terra, onde não 
ha mais região ímmune da penetraçãoe da 
explora ?ão capitalistas, a concorrência 
tremenda entre os diversos capitalistas 
e trusts na.oionaes a internacionaes, a 
corrida em busca de mercados que .jánão 
se alargam indefinidamente, 0 desenvol- 
vimento da capacidade produetiva que 
cresce numa proporção muito maior <t> que 
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a ampliaçao dos mercados, a fatalidade 
por isso mesmo de um apparelhamento te- 
chnico cada vez mai3 aperfeiçoado e e- 
levado para vencer na deprossão.e bai- 
xar 0 valor contido em cada produeto,- 
tornam a consecução desse lucro e o es- 
coamento num mercado saturado uma tare- 
fa cada vez mais complicada e difficil» 

A rentabilidade das grandes em- 
presas econômicas tende a ser frueto an- 
tes de combinações e medidas extra-eco- 
nomicas e políticas do que frueto ex- 
pontâneo da marcha pura dos negocios e 
das condições do mercado. 

A necessidade de defeza da pró- 
pria industria e producção nacionasscon- 
tra a concorrência da extrangeira,a ne- 
cessidade de guardar para a predueçáo 
nacional os proorios mercados nacionaes 
faz com que a divisão internac* 011a 1 do 
trabalho regulada e craada automatica- 
mente pelas próprias leis econo:nicas se- 
ja entravada em beneficio das economias 
nacionaes isoladas e defendidas contra 
0 exterior. Dahi 0 fechamento doutro de 
determinadas fronteiras políticas do mo- 
do de producção, a tendencia as autar- 
chias e a decadência do commeroio exte- 
rior, Dahi em consequência ossa revi- 
vescencia da ideologia reaccvonaria e 
do Estado nacional. Organizar as forças 
productivas dentro dos estreitos limi- 
tes do Estado nacional não significa a- 
penas prendel-os dentro de uma camiso- 
la de força, mas visa principalmente g* 
rantir maiores possibilidades dc lucro 
0 rentabilidade as empresas capitalis- 
tas nacionaes. 

Ora, e uma lei do desenvolvimen- 
to capitalista 0 crescimento maior do 
capital constante em relaçao ao capital 
variavel; 0 isso provoca, com 0 accres- 
cim,o da producção, uma modificação na 
composição orgar.ica do capital. A con- 
sequência desse accrescimo maior do ca- 

pital constante é uma baixa gradual na 
taxa do lucro. "Á medida que a produc- 
ção capitalista se desenvolve 0 capital 
va riavel perde a importância relativa- 
mente ao capital constante e ao capital 
total posto em movimento". Esta diminui- 
ção relativa e progressiva do eapitalva 
riavel em relaçao ao^capital constante 
e ao capital total "e a expressão do 
desenvolvimento progressivo da produ- 
ctividade social do trabalho e identi- 
fica- se com uma composição cada ver mais 
elevada do capita-l social me'dio'‘(Marx). 
"i)a diminuição do capital varir.vel em 
relação ao capital’constante resulta- 0 
grao de exploração do trabalho permane- 
cendo egual ou augmentando - qu6 a ta- 
xa da mais-valia se exprime por uma ta- 
xa geral de lucro que nao cessa de de- 
crescer"(í.,arx). "Da própria natureza do 

modo de producção capitalista decorre, 

todavia, que, com o desenvolvimento p«> 
^ressivo desta producção, a taxa geral 
media da mais-valia devo exprimir-se ru- 
ma taxa geral de lucro cada vez mencr" 
(Marx). ^ste e 0 mecanismo da lei ten- 
dencial da taxa de lucro no modo capi- 
talista de producção. 

A partir deste momento, dado 0 
crescimento enorme do capital constan- 
te (machinas, meios de producoao,maté- 
rias primas) os grandes industria es mais 
adeantados e mais antigos supprematen- 
dencia á baixa da taxa do lucro pela 
massa absoluta de lucro apropriada pe- 
lo capital social (0 fordismo e uma das 
manifestações mais altas dessa lenFord 
nada inventou quando descobriu a mer- 
cadoria barata standardizada para ven- 
der em massa... Sobre cada uma em par- 
ticular o lucro e menor mas a venda em 
massa e maior). 

uahi também a tendencia de fazer 
0 Estado intervir no mecanismo da pro- 
ducção e assegurar as grandes empresas 
fundamentaes e monopolizadora s um ren- 
dimento compensativo, Eis ahi a que se 
reduz a famosa transformaçao organi ca 
do capitalismo, 0 motivo real e occul- 
to da pomposa economia dirigida,de que 
faliam com tanto orgulho os incensado- 
res do capitalismo. 

^eleva ainda notar que a relaçao 
entre 0 capital constante e 0 capital 
variavel e multo mais elevada na indus- 
tria pesada do que nos outros ramos in- 
dustriaeç, Quem mis soffre com a lei 
tenconcial da baixa da taxa do lucro e 
precisamente a grande industria pesada, 
os barões do ferro e do aço, do carvao 
e dc oetroleo. us limites em que esta *■ / * *v 
industria e lucrativa ainda sao mais esh 
treitos do que para as outras actividar 
des industriaes. As "despezas fixas"nes- 
sa industria de alta composição organi- 
ca do capital sao maiores e menos irre- 
duetiveis. ruando não podem utilizar to- 
do 0 potencial de producção as "despe- 
zas fixas" de amortização das installa- 
çoes tornam-se esmagadoras, Dahi a fú- 
ria organizada, a tenacidade com que os 
metallurgistas e outros grandes capita® 
da industria moderna procuram uma sahi- 
da atravez do Estado, ou de golpes, de 
contra-revoluções phantasiadas de revo- 
luções, e de guerras. A menor parada no 
trabalho sc traduz para elies em pardas 
de milhões, Uma grave tem para elies as 
mesmas consequências (haja visto 0 to- 
tal dos prejuizos, calculados em cente- 
nas de milhões de dollares,causado a u- 
ma parte apenas da industria pesada pe- 
lo movimento grevista dirigido pelo CD 
nos Estados ^nidos). Em momentos de sr> 
se, nao podendo comprimir as "despezas 
fixas" (apparelhamento, installações,e 
etc,), viram-se para a reducção dos sa- 



larios que tem aue ser conseguida do. 
qualquer modo. 

Na Italia e na Allemanha,deppis 
da grande guerra, o formidável descon- 
tentamento das massas obrigou os diri- 
gentes do estado a fazer grandes con- 
cessões ao proletariado em troca da sal- 
vação do proprio regimen capital.ista.Os 
grandes magnatas da industria pesada - 
fusão do capital industrial ccta o ca- 
pital bancario - e os grandes magnatas 
da industria pesada nao se conformaram 
com e'ssas concessões. Elias vinham ag- 
gravar a situação tanto mais quanto os 
dois paizos sahiram. da guerra, um dite- 
ralmente esmagado, cora as colouias pen- 
didas, com o território da metropole oa- 
cupado ou mutilado (a Allemanha) e o cu- 
tro sentindo-se roubado, sem nada ter 
obtido, apesar de ter sahido da guerra 
axgotado. 

Afim do acabar com esta situação 
os magnatas alliados aos grandes pro- 
prietários territorietes, cujo proleta- 
riado agricola se tornou mais oxigento 
e organizado dqpois da guerra, resolve- 
ram enfraquecer a$ organizações prole- 
tárias, quebrar a resistência operaria 
e impedir que o proletariado continuas- 
se a influir sobre os governos democra- 
tas ou social-democratas que subiram ao 
poder no fim da guerra, com o objscti- 
vo principal de detei e tapiar ao mas- 
sas revoltadas. Os magnatas começa ram 
èntão a "organizar bandos armados es- 
pecializados na lueta anti-operaria'1, 

Como diz Uuerin.. "nc correr des- 
ta primeira phase, os magnatas da in- 
dustria pesada so pediam que os bandos 
fascistas fossem miU-cias ar.và -opera - 
rias . Mas no dia em que uma grave cri- 
se economica lhes seccou a fonte de lu- 
cros, elles confiam ao fascismo uma 
missão mais vasta. Suas emprezas nao po- 
dem recobrar rentabilidade senão com o 
soccorro do Estado: que o Estado 03 au- 
xilie a reduzir os salarios; que o Es- 
tado lhes revigore as emprezas pericli- 
tanteA, as sustente a custa de subven- 
ções e exonerações fiscaes, e venha 
substituir-se a clientela privada que 
desapoareceu, dando-lhes vida c lhes 
fazendo as encommcndas", 

J%.s outros interesses capitalis- 

tas se oppõem aos seus interesses. 0 Es- 
tado na Allemanha e na Italia não so 
encontra inteiramente em suas maos: a 
derrota militar no primeiro e a pobro- 
za do segundo, alliadas a radicalização 
crescente das massas ao findar da guer- 
ra, enxotaram do poder justamente a cas- 
ta militar-feudal e 03 grandes magnatas 
da industria pesada. Outros interesses 
oapitalistas, como a industria ligeira, 
enTalliança com a pequena burguezia,pas- 

saram a dirigir a politica dominante.Es- 

ses interesses são ouvidos nos conse- 
lhos governamentaes, graças a machina 
das liberdades democráticas em funedo 
namento: suffragio directo e universal, 
legalidade dos partidos proletários,di- 
reito sindical e de greve, etc. Essas 
concessões impedem oue os magnatas da 
industria resada abocanhem de novo o Es- 
tado e enxotem de cualnuer parce11a de 
influencia os outros interesses contrá- 
rios aos seus .(Guerin). A liberdade de 
manobra dessas castas dominadoras fica 
assim limitada pela acção dos partidos 
das classes medias tradicionaes,parla- 
mentares, e pelo proletariado organiza- 
do em partidos, syndicatos, cooperati- 
vas, clubs, etc., 

A. offensiva contra os salarios es- 

barra na resistência operaria organiza- 
da. iodos os impecilho3 creados as pre- 
tensões dos magnatas sao incluídos in- 
cluídos pela propaganda a soldo desses 
barões como "vicios" e fraquezas do fa- 
moso "estado denocratico" e servem de 
pretexto para pregar a necessidade de 
um "estado forte" capaz de vencer as"op- 
posições anarchicas", "individualista^ 
ate "judaicas", etc.. 

A guerra acabou, os mercados mun- 
diaes ou estão saturados ou monopoliza- 
dos pelos rivaes mais felizes ou victo- 
riosos, o exercito industrial de reser- 
va (o desemprego chronico e permanente) 
desmoraliza pela acção de presença a re- 
sistência do proletariado organizado,fa- 
zendo pressão constante sobre os sala- 
rios, o poder aequisitivo das massas es- 
ta diminuido, a lei tendencial da taxa 
de lucros raralyza as grandes activida- 
des industriaes*. os grandes magnatas do 
capital financeiro são litteralmente a- 
cuados e, apesar dos enormes prejuízos 
que isso acarreta, são forçados a dei- 
xar sem utilização grande parte do po- 
tencial produetivo, e os altos fornos 
se apagam, as minas se fecham.,as gran- 
des .ma chinas param, etc, Onde encontrar 
meios de proseguir no funccionamento do 
formidável apparelho produetivo? Onde 
encontrar meredos, vasão para esse po- 
tencial? Oomo barrar, sustar a tendên- 
cia a baixa da taxa de lucro? 

be um lado, quebrando a resistên- 
cia do proletariado organizado. Que e 
o que permitte ao proletariado fazer e» 
sa resistência as pretenções dos magsa-' 
tas? rrecisamenté os seus syndifíatos/' 
as bolsas de trabalho, os seus comitês 
de empreza, os seus partidos politicos, 
revolucionários ou reformistas,que agem 
no parlamento e fazem agitação na de- 
feza dos interesses proletários,as suas 
cooperativas que os ajudam a defender- 
se contra as difficuldades quotidianas, 
os seus clubs sportivos, os seus thea- 
tros, bibliothecas, etc,, De modo que 
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quebrar a resistência organizada do pro- 
letariado significa precisapente des- 
.troçar todas essas organizações de ca- 
racter de ciasse, que os onerarios orç- 
aram atra vez de annos de lueta, òue os 
operarias mantem e dirigem por conta 
própria para defender-se contra as in- 
vestidas do inimigo de classe., do pa- 
tronato, para attenuar e minorar os ma- 
leficios do regimen^capitalista e para 
preparar o caminho a sua future, emanci- 
pação, Sem esses syndicatos proprios,- 
sem esses partidos proprios, sem essas 
associações próprias, sem uireito de 
reunião, de greve, de palavra, o prole- 
tariado não pode resistir, o proletari- 
ado subjectivamente deixa de existir co- 
mo clase definida, organizada. 0 prole- 
tariado deixa de distinguir-se dos ou- 
tros gruros sociaes collectiyos. 0 pro- 
letariado não pode mais exprimir-se caL- 
lectivamente corço um grupo social arar- 
te, bem distincto dos outros nãc so pe- 
los seus interesses proprios e contrá- 
rios aos das outpas classes proprietá- 
rias como pelos seus objectivos, aspi- 
rações e finalidades políticas. 

De outro lado, fazendo o Estado 
intervir na economia para subvencionar 
a grande industria, para transformar-se 
num í reguez ja que os _ ffeguezes priva- 
dos faltam, e garantir a rentabilidade 
das emprezas. 

rara essas duas tarefas esseuci- 
aes e que os magnatas mandam os seus 
jornaes, os seus politicos, os seus in- 
tellectuaes, os seus sacerdotes fazer a 
apologia do Estado forte; e dahi nasce 
o fascismo, ja não apenas como um ban- 
do de ruffioeã pagos especiaImente pa- 
ra luetar contra os operários, invadir- 
lhes as sedes' dos syndicatos, partidos, 
associações e jornaes, furar as greves, 
dispersando a força os grevistas#(como 
foi o fascismo no começo), mas ja oomo^ 
um movimento mais amplo e mais geral,ja 
come um partido, como movimento politi- 
oo visando" a tomada do poder, 

E3se processo se deu com toda 
clareza tanto no raiz que deu origem ao 
monstro fascista, a italia, como na Al- 
lemanha, onde o phenomeno apresentou as 
mesmos caracteristicos apenas em escala 
ainda maior, com var iantes inherentes ss 
condições locaes próprias. As outras ffo* 
mas fascistas em outros paizes apresen- 
tara'" caracteristicos semelhantes, ape- 
sar lie não tão claros, devido as condi- 
ções locaes especiaes. 

Na Italia, ao findar da guerra, 

o paiz foi inundado por vagas suecessi- 
vas e cada vez maiores de greves que 
não ficaram apenas restrictas as cida- 
des mas se espalharam também pelo cam- 
po, Em 192Q, de uma greve de^salarj^os 

industriaes responderam com 0 "lock-oui!? 
e/a dispensa dos operários em massa,os 
metallurgiyos, em nunlepo de 600.000,pas- 

saram a oc^uoacao das usinas e elegoram 
entre os qà)naradas os "conselhos de u- 
sina" oue se puderam a gerir a produç- 
ão. Os operarias não hesitam em abrir 
os cofre3 fortes dos patrões e desco- 
brir-lhes os segredos intangíveis do 
preço do custo o do lucro. 

u conflicto terminou pela victo- 
ria dos operários cue com. a sua acçao 
ai rançaram do parlamento burguez um di- 
reito novo, o direito de examinar a ad- 
ministração das emprezas, isto e,o"con- 
trole operário" sobre a produeçao, Es- 
sa lei não foi porem applicada,e,na au- 
sência de uri partido revolucionário con- 
sciente, os operários foram capiados e 
continuaram desarmados a espera do par- 
lamento bur.vuez e das garantias dadas, 
em lei, isto e, no papel. Os camponeses 
também mostram cada dia mais o seu des- 
contentamento; os orerarios agrícolas 
se qrganizam pela primeira vez om syn- 
dicatos, Os camponezes que vieram da 
guerra exigem a "distribuição da terreí1 

e em muitos logares occupam a terra,o- 
brigando o parlamento a votar uma lei 
oue lhes da permissão de permanecer nas 
terras occupadas por 4 annos,com a ccn- 
dição delles se organizarem am coopera- 
tivas , 

Grandes proprietários territori- 
aes, na sua grande maioria a Velha a- 
ristocracia e nobreza, &■ grandes magna- 
tas industriaes se a.lliam para retorçar 
as concessões que foram obrigados a fa- 
zer as musas revoltadas, e nesse senti- 
do aug.entam as subvenções dadas acs 
bandos fascistas, e aculam o seu facci- 
nora mais capaz, isto e, Mus.solini,cu- 
jos "fascios" se denominam, então, õr~ 
gãos de "frente unica anti-bolchevista. 

Na Allemanha, os factos e antece- 
dentes não foram muito differentes do 
que so passou na italia. A guerra ter- 
minou nu Allemanha com o levante dos seus 
exercitos que se recusavam a continuar. 
Em algumas horas os comitês e conselhos 
de soldados e de operários surgem por 
toda parte, sob a influencia directa des 
sovietes russos. Esses conselhos e as- 
sembléias locaes dos operários são por 
alguns dias^ as verdadeiras autoridades 
em todo o paiz. i«as a social-demccracia 
logo consegue pegar as redeas das mas- 
sas oue se livraram das peias do mili- 
tarismo, assume o poder que a nobreza e 
a própria grande burguezia lhe entre- 
gam e começa a fazer voltar o proleta- 
riado a antiga posição. A social-demo- 
craeia em vez de continuar a obra prin- 
ciriada pelas massas revoltadas,em vez 
de legalizar o novo poder dos conselhos 
de operários, soldados e campcnozes,subs- 



tituindo as formas do Estado burguez 
pelo Estado operário, sob a forma sovi- 
ética, trata de fazer uma ligeira re- 
forma política superficial no apparelho 
do Estado: isto e, em vez da monarchia 
constitucional com o Kaiser, uma repu- 
blica burgueza parlamentar oom um pre- 
sidente. Estabilizado o novo poder, a 
social-democracia manteve o capitalis- 
mo ailemao intacto e respeitou os in- 
teresses o. os latifúndios dos baiõesfeu- 
daes da ^'russia oriental. 0 proletari- 
ado foi despejado do noder, mas em to- 
do caso muitas das conruistas que ar- 
ranoou foram mantidas: extensão do suf- 
•fragio universal aos dois sexo3, jor- 
nada de 8 horas, generalização dos con- 
tratos collectivos, seguros contra o 
desemprego, e ate "comitês de empresaá1 

eleitos, bs operários agrícolas con- 
seguem também o direito de associação, 
as vantagens da legislação para os ope- 

■ rarios urbanos, e a Federação dos tra- 
balhadores da terra passa de 10.000mem- 
bros em 1918 para 700.000 em 1920, 

Os grandes barões da industria 
pesada, os-grandes trusts, os junkers 
e nobres depois do susto de se verem em- 
fim exrrooriados pelo proletariado,oon- 
duzido pelo velho partido social-demo- 
crata, retomaram animo, è não se con- 
formaram com a nova situação e com as 
concessões arrancadas pela revolta das 
massas. Ja mesmo antes da guerra, com 
medo do avanço crescente da social-de- 
mocracia, grandes metallurpistas e ban- 
queiros reservavam enormes subvenções 
parada "União allemã de lucta coittra a 
social-democracia". 

Em 1919, Stinnes declarava: "Os 
grandes industriaes, todos os chefes da 
vida economica recobrarão um dia a sua 
influencia e seu poder", a mesma men- 
talidade ainda mais exacerbada domin a 
entre os grandes barões feudaes do les- 
te do Elba, pepineira do militarismo át> 
lemao. Estes preparam também a sua re- 
vajbche. Grandes industriaes e grandes 
proprietários se unem e oomeoam a pre- 
parar a lucta contra o proletariado or- 
ganizado no qual vem o principal entra- 
ve a seus desígnios, aos seus desejos 
de voltar a ser senhor absoluto do Es- 
tado, Oomeçam a subvencionar bandos ar- 
mados por toda parte; esses bandos se 
chamam "corpos^franços", "liges de com- 
bate", todos tem uma especialidade de- 
finida - o "anti-boi chevismo". 0 pro- 
fessor Gumbel, autor de um livro sobre 
os crimes políticos na Allemanha,defi- 
niu todos esses corpos e ligas como "o 
corpo de guarda do capital". E1Jes na 
verdade sao trenados na lucta contra o 
proletariado organizado nas cidades e 
nos campos, eto. "Um desses bandos to- 
ma em Muni eh o nome de "partido nacio- 
nal-socialista" e tem por chefe, desde 

1920, Adolpho Hitler" (Guérin), 
Os grandes magnatas transformam 

assim os seus proprios capangas em can- 
didatos a salvadores da patria, e os er- 
guem, como figuras de guignol,a scena 
histórica, e tudo fazem para eleval-os 
ao poder, Com esses homens no poder,os 
grandes barões territoriaes e os mag- 
natas da industria pesada voltam a an- 
tiga posição de commando absoluto na 
direcção do Estado. Mas ha uma troca de 
serviços entre os plebeus, os aventurei- 
ros que o capital financeiro tira do na- 
da e os proprios grandes capitalistas. 
Rn troca do dinheiro, auxilies, propa-' 
ganda, etc. com que os subvencionam e 
gratificam, os aventureiros devem mos- 
trar capacidade demagógica e embocadu- 
fa para arrastar massas. Entre a infi- 
nidade de bandos de aventureiros e ca- 
pangas assalariados e mantidos reles ®~, 
nhores do capital financeiro,alguns pou- 
cos acabam se distinguindo da malta •per 
certas qualidades e aptidões de cynis- 
mo e bestialidade como por certa intel- 
ligencia e sobretudo senso da populari- 
dade^, fóussolitti e hitler são ate hoje 
padrões inegualaveis. 

Entretanto os cobres dos grandes 
capitalistas e o cynismo e as capacida- 
des de seus homens e capangas não che- 
gam a crear o movimento de massa polí- 
tico que e o fascismo, ho começo, os 
bandos fascistas, que não passam de ver- 
dadeiras milícias "anti-operarias",são 
em sua maioria mercenários mobilizados 
pelos magnatas capitalistas. Mas ' me- 
dida que os objectivos se ampliam e os 
seus chefes começam a ter ambições mais 
vastas e transformam o bando num parti- 
do político, "não basta", explica Silo- 
ne, "dizer que essas organizações são 
una mera invenção maligna do capital 
financeiro para comprehender-se a natu- 
reza dessas forças que surgem das pro- 
fundezas da sociedade", 

A capacidade do fascismo em mo- 
bilizar grandes massas explica-se por 
outros #motivoa. E o primeiro desses mo- 
tivos e o estado de insatisfacção edes- 
contentamento de determinadas camadas 
sociaes ieante das incertezas da situa- 
çao^eccnomica e das ameaças de pauperi- 
zaçao sob que vivem, nessa ultima pha- 
se do capitalismo, na maioria do3 pai- 
zes, sobretudo na Europa, 

Essas camadas intermediarias en- ^ 
tre a grande burguez ia e o proletaria- 
do organizado soffrem com a evolução e 
progresso do capitalismo, que accelera 
a tendencia centralizadora e monopoli- 
zadora do grande capital^ e soffrem em 
tempo de crise e depressão econômicas 
porque seus rendimentos baixam, si con- 
currencia das grandes empresas capita- 
listas escorraçam as pequenas, e final- 
mente o desemprego e a paralysação de 
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parte do apparelho de produeçao tornam 
toda essa moderna camada de technicos,. ' 
especialistas e intermediários abunda»-". 

te no mercado de trabalho, a nova di- 
visão do trabalho alliada ao desenvol- 
vimento da technica crsaram novas ca- 
madas de pequenos bu.rguezes o elementos 
das classes medias, cuja característi- 
ca principal e que, como os proletário^ 
não dispõem na sua maioria de instru- 
mentos de trabalho proprios como os pe- 
ouenos burguezes, artesaos,camroneze$ 
tradicionaes e mesmo pequenos commerci- 
antes das cidades. v 

0 recueno artesao e o^pecuenocom 
merciante não sobrevivem senão renun- 
ciando á própria independencia, tornan- 
do-se assalariados indirectos;, o peque- 
no commerciante se transforma no geren- 
te de uma sociedade com múltiplas suc- 
cursaes, o artesão fica reduz3.de ao pa- 
pel de auxiliar, etc^ °uanto as novas 
classes medias, se não vivem propriamen- 
te de salarios, vivem de ordenados, de 
honorários, ou de commissoes (Henri de 
Man), Uma parte das funeções dos chefes 
de empresas modernas se descarrega so- 
bre esses trabalhadores çu8lificados:eiv 
genheiros, desenhistas, technicos, em- 
pregados diversos, médicos e advogados 
ligados a empresa. Esses eif-menteo uao 
se consideram como fazendo parte do pro- 
letariado, consideram-se pelas funoçees 
altamente qualificadas que exercem no 
apparelho da produeçao e na sociedade 
como "acima do proietariado", e como 
mais proximos da classe capitalista... 
(Laurat), 

A guerra accelorou o velho pro- 
cesso de proletarização dos pequenos 
camponezes e artezãos, aggr&vqu a ve- 
lha tendencia a paurerizacao^generali- 
zada, accentuou a tendencia a proleta- 
rização das novas cias sos medias. As 
contradicções ^oriundas da guerra, com 
as difficuldudes financeiras inherentss 
acabaram de solapar as bases econômicas 
sobre que se apoiavam essas camadas in- 
termedias. ha rtalia a desvalorização 
da lira (1919-1920) attingiu em cheio 
os detentores de rendas fixas. Enquan- 
to os novos impostos, a desvalorização 
da moeda, o enoarecimento oonsequen te 
da vida impõem novos sacrifícios a mul- 
tidão de pequenos rendeiros, pensionis- 
tas, aposentados, pequenos ooirmercian- 
tes, technicos, empregados de eseripto- 
tio, etc, essas camadas das ciasses me- 

dias constatam que o proletariado,pela 
acçao organizada dos seus synaicacos e 

partidos, luetam disciplinadamoute e 
em parte conseguem uma readaptaqao par- 

cial dos salarios. Ma A]lemanhasor- 
te dessas classes medias ainda e mais 
tragica. SÓ a inflação proietarizou em 
bloco camadas sociaes inteiras, sobre- 
tudo os portadores de rendimentos fi- 
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o&ixas econômicas, cue ficaram, na miso- 

i ria com a volatilizaçáo do dinheiro çue 
^ ‘íhaviam juntado, 0 coeff iciente da que- 

'da nos ordenados e vencimentos de fun<> 
cionarios ou empregados na Allemanha e 
muito maior do que o dos salarios dos o- 
perarios industriaes. ha Allemanha "um 
professor é mais mal pago do que um pro- 
letário, Depois da inflação,97/ dos al- 
lemães não possuem nenhuma fortun.a’(Gua- 
rin). Depois da tragédia inflacionis- 
ta, a racionalização do apparelho pro- 
duotivo expulsou desse apparelho os pe- 
quenos artesãos e pequenos industriaes. 
Em 1929 Streseman dizia; Se a evolução 
continua ainda por algum tempo,taremos 
apenas, em breve, de um lado apenas os 
trusts, e de outro os milhões de empre- 
gados e operários... Ella (a classe me- 
dia) está hoje quasi completamente pro- 
letarizada", A crise de 1930 acaba es- 
se processo. Empregados e technicos cu- 
jos ordenados e vencimentos baixam a- 
inda mais do que os dos operários qua- 
lificados, que são protegidos pelos con- 
tractos collectivos e pelas contribui- 
ções contra o desemprego, sao jogados 
no olho da rua como authenticqs prole- 
tários (Guerin), 

Acuadas num becco sem sahida,es- 
sas camadas intermediarias desesperam, 
dispostas, quando vem rue a crise nao 
e passageira mas de todo o systema so- 
cial. a tentar todas as medidas mesmo 9 ( <v 
as mais extremas para sahir da situaçao 
em que as lançaram o jogo infernal do 
mercado capitalista» Essa revolta,esse 
desespero das classes medias e a força 
motriz dos movimentos fascistas: sem 
ella seria itápossivel mobilizal-os con- 
tra as organizações proletárias. 

Elias ficam, assim em disponibili- 
dade, promptas a ser arrastadas todas 
as aventuras reaccionarias e ate mesmo 
a seguir o proletariado no caminho da 
revolução socialista. Mas e preciso que 
a acção effectiva do proletariado se 
manifeste de modo a inspirar-lhes mais 
oonfiança. 

Entretanto, o fascismo se utili- 

za de certos preconceitos tradicionaes 
na requeria burguezia contra a classe o- 
peraria. 

üs pequenos burguezes sempre fo- 
ram inimigos da grande burguezia e do 
grande capital, Essa ogeriaa aggravou- 
se mesmo ao fim da guerra, e tornou-se 
mesmo num anti-capitalismo. Mas este a» 
ti-caoitalismo não visa a liruidaçao to- 
tal do capitalismo pela suppre3sao da 
exploração da força de trabalho^e so- 
cialização dos meios de produeçao, Elfe 
lucta sobretudo contra a concorrênciae 
a organização dò credito. Fica adstri- 
cto a circulação e a distribuição. %o 
desce as profundezas da producçao.U pe- 
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queno burguez nao se sente roubado em 
sua mais-tolia, mas prejudicada pela de- 
segualdade na distribuição dos creditcç 
nas vantagens do rival mais poderoso. 
Elle para, horrorizado,, deante da con- 
secuencia lógica final do anti-capita- 
lismo - a suppressão da propriedade pri- 
vada dos meios de producçao. ^uer ape- 
nas que o Estado ponha freio ao descon- 
tentamento das forças productivas e ao 
expansionismo inherente ao proprio re- 
gimen capitalista. Sonha com um capitar 
lismo moderado, emendado, sem os abusos 
da concentração, do credito e da espe- 
culação. 

0 proletariado, ao contrario,nao 

pode luctar sem por em perigo a existe» 
cia da propriedade privada. A grande 
burguezia, '-ue todos os dias expropria 
O pequeno burguez, explora esse apego 
do pequeno burguez cela propriedade pri- 
vada para instigal-o na defeza da pro- 
priedade ameaçada pelo proletariado,El- 
la pinta, assim, o socialismo do pro- 
letariado como o principal inimigo do 
pequeno burguez, o destruidor implava- 
vel da propriedade privada. 

A pequena burguezia foi educada 
no orgulho de suas origens e de sua cas- 
ta. Ella esperneia contra a proletari- 
zação, e tudo faz para differenciar-se 
do proletariado. E acaba, por medo a 
proletarizaçao, com horror ao proleta- 
riado e ao socialismo. 0 capital fi- 
nanceiro, aproveitando-se disso, manda 
seus Mussolini, Hitler & Cia. proclama- 
rem-se salvadores da pequena burguezia 
dos perigos da proletarizaçao. Alem 
dessas preconceitos, certas opposiçoes 
momentâneas de interesses facilitam a 
obra de demagogia fascista. Assim, uma 
alta de salarios conquistada através da 
lueta pelo proletariado organizado mui- 
tas vezes concorre para augmentar o cus- 
to da producçao, e isso vem ferir as 
pec-uenas emrrezas, o reoueno coinraercio, 
etc. Depois de uma habil propaganda dos 
agentes do capital financeiro (jornaes, 
rádios, discursos), o pequeno burguez 
se convence de que "a causa da carestia 
da vida é a alta "exavgerada" dos sa- 
larios e as exigências " insaciaveis"dos 
orerarios organizados que nao hesitam, 
rara defender seus interesses, em re- » «j ,, . o 
correr as ac,coes collectivas,que pre- 
judicam" a todas as classes, e inclusi- 
ve as greves perturbadoras. 

finalmente o peoueno burguez não IV 
comprehende a lueta de classes, ^ao de- 
fende .os seus interesses em nome de to- 
do um grupo social, mas em nome ^indivi- 
dual. 0 pequeno burguez nunca vo apelas- 
se, nem a sua nem as outras. So ve in- 
divíduos que luetam uns contra os ou- 
tros. 

Daloiçando entre a grande bur- 
guezia e o proletariado, condomnaalu- 
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cta de classe rue cara ella nao passa 
de uma invenoão diabo íca de alguns su- 
jeitos rorniciosos. Como se coe ao cen- 
tro de tudo, acredita çue existe un1 in- 
teresse geral’1 acima dos antagonismo selo 
interesses. E esse interesse geral co- 
incide com seu proprio interesse, Enes- 
ta base aspira a um Estado ideal, aci- 
ma das ciasses, protector de todos,juiz 
imparcial entre todos, 

Esse estado de espirito se choca 
abertamente com a attitude do proleta- 
riado que vive em lueta aberta contra 
as classes dominantes, e nao esconde seu 
irreductivel antagonismo de interesses, 
nem seus objectivos proprios de classe, 
emfim, não dissimula que o seu methodo 
de acção e a lueta de classes. A gran- 
de burguezia e também partidaria da lu- 
eta de classes - mas ella tapeia, dis- 
simula, e pratica a lueta de classes 
seb a mascara da "collaboração de clas- 
ses" e desvia assim os pequenos búrgue- 
zes do socialismo, 

Uutros motivos e preconceitos pe 
quenos burguezes sao habilmente endos- 
sados pelo grande capital para para a~ 
fastar a pequena burguezia do proleta- 
riado. E, alias, utilizando-se dessa 
technica de mystificação que RlinioSal- 
gadó inventou a formula sacramental de 
"deus, patria e familia". 

—xx  

Todos esses preconceitos e fontes 

de desaccordo incontestavelmente exis- 
tentes entre o proletariado e a peque- 
na burguezia nao sao sufficientes para 
impodir çue o proletariado conquiste te- 
lo menos grande parte da pequena bur- 
guezia para as suas posições, So ba pa- 
ra isso uma condição* e que a classe o- 
peraria se mostre realmente revolucio- 
naria. A classe operaria, os partidos 
do proletariado não precisam esconder 
os objectivos socialistas For que se ba- 
tem, não precisam tapar a sua bandeira 
de lueta de classes, o seu anti-capita- 
lismo, o seu internacionalismo. Ao con- 
trario, o desenvolvendo rasgadamente,a- 
bertamente, o seu programma e agindo em 
consequência com audacia e firmeza,que 
podem conquistar os pequenos burguezes 
desesperados. 

A possibilidade da pequena bur- 
guezia virar-se para o camro do prole- 
tariado ainda se verifica na França,on- 
de grande parte dos funccionarios pe- 
quenos burguez9S se arregimentam dent;^ 
da Confederação Geral do Trabalho e a- 
bandonair o velho 1 ar tido Radical-Bocia- 
lista para 3e arregimentar nas fileiras 
do tido Socialista e do Jartido Ccm- 
munísta. Verificou-se ainda aqui no 
^ras:l a partir de 1934, quando o pro- 
letariado iniciou seu grande movimento 
de greves, que culminou na formação da 
A.h.L.. Em 1935, grande parte da pe- 
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ouena burguezia seguiu atraz da k.lt .L., 
o que acarretou uma visivel parada,se- 
não depressão, no movimento integralis- 
ta. 

Se na Halia e na Alie manha, as- 
sim como em outros paizes onde o fascis- 
mo com maior ou menor clareza conseguiu 
se implantar, a pequena burguezia se- 
guiu os demagogos e aventureiros cb fas- 
cismo em vez de seguir o proletariado, 
a culpa disso cabe inteiramente aos pro- í \ ( 

prios partidos do proletariado que nao ■ 
demonstraram capacidade revolucionaria 
nem fibra para conduzir o proletariado 
ao poder. 

Na Xtalia, ao terminar a guerra, 
uma parte bastante importante da peque- 
na burguezia marchou para a esquerda e 
votou no partido socialista. 0 partido 
socialista então se mostrou incapaz de 
comerehender a situacao revolucionaria 
e tirar delia todo o partido. 

Foi o proprio ^ussolini que o re- 
conheceu quando, em discurso pronuncia- 
do em julho de 1923, disse*"Elle (o pa» 
tido socialista italiano) não soube a- 
proveitar-se de uma situacao revolucio- 

. « » 
nana como outra nao se reproduzira na 

*inalmente, a partir^e 1930,de- 
ante de tantas fraqueaas^^g^lajiipo pro- 
letário, a pequena buyftui-Aaa começa a 
arregimentar-se atrfazídre ^itler, e os 
dois grandes partidos proletários per- 
manecem inactíwp^, 0 partido social-d> 
mocrata ^aza^politioa do menor mal, e 
procura, 'çyMiteoção contra Hitler•. iatraz 
de Hfndehburg» *9 partido communistafte 

histéricas e inventa a politi- 
do social-fascismo especialmente M- 

ta para paralysar a acção do proletari» 
do’, degundo essa theoria a social-de- 
mocracia e irmã do fascismo, os gover* 
nos burguezes de tíruening, Von Rapen e 
Schleicher ja são fascistas, e neste ca- 
so e preciso primeiro destruir a social- 
democracia para depois liquidar üitler, 
que, chegando ao poder, logo ficara des- 
moralizado perante as massas e cahira 
como os precedentes governos, abrindo 
emfim o caminho ao communismo. ^ resul- 9 
tadoAdessa brilhante estratégia e o que 
se ve hoje na Allemanha. Hitler subiu 
ao poder, destruiu os partidos proletá- 
rios, inclusive o famoso R,ü,A.,sem que 
este fizesse o menor gesto de resistên- 
cia. 

historia". 
Ha Allemanha, tanto em 1929 co- 

mo em 1923, quando se deu a oecupaçao 
do Kuhr pelos francezes,e em massa que 
os pequenos burguezes arruinados não so 
votam nos partidos operários como adhe- 
rem ao communismo. 

H*as em janeiro de 1919, os soci- 
al-democratas no poder afogam em sangus 
o levante spartakista e assassinam os 
chefes do proletariado revolucionário, 
“brl Liebknecht e Rosa Luxemburg. Em 
1923:, tanto a social-democ racia repete 
a trahição de 1919 como o partido com- 
munista que, dirigido por direitistas, 
marca Hrandler & Cia,, e manietado pe- 
los zig-zags da l.C, conduzida por 2i- 
noviev-Staline - que não quizeram ou- 
vir os avisos de Trotsky - deixa pas- 
sar o momento, indo a reboque da social- 
democ racia^ e paralysa a combatividade 
da massa ja om franoo movimento insur- 
recoional, 

Este partido, apesar de todo o seu 
terrível revolucionarismo e seu numero, 
revelou ser apenas um gigante de pape- 
lão, 

A pequena burguezia soffre assim, 
ora a attracção do polo ds grande bur- 
guezia, ora a attracção do rolo esquer- 
do proletário. Tudo depende da políti- 
ca revolucionaria do partido do prole- 
tária ao. 

Rio, setembro de 1937, G o n z a ga 

LUCTA 3YHJ.1CAL: FORivlA CONCRETA DE 
COMBATE AO FASCISMO 

lEim) 
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gundo-os as massas atravez dos comitês 
de empresa, taes são as tarefas dos mi- 
litantes revolucionários. 

h í n o . 
itio, 30 de a6osto de 1937» 
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Ramo3 a seguir um artigo üo camarada irousky, ainda inédi- 
to no brasil, apesar de esoitpto em 193a, a importância do ar- 
tigo esta em que pela primeira vez se faz uma distineção con- 
creta entre bonapartismo e fascismo, que não fica apenas no 
üomini.o da theoria mas que aetermina consequências de ordem po- 
lítica e pratica. 

A grande importância pratica de 
uma orientação theorica justa se mani- 
festa do modo mais claro nos períodos 
de conflícto social agudo, de abalos 
políticos imprevistos,de mudanças brus- 

cas nu situação. Nesses períodos, as 

concepções e generalizações políticas 
se gastam facilmente, exigindo ou uma 
completa substituição( que e mais faci}) 
ou a sua concretização,precisão ou re- 
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quencias praticas que podem advir 
substituição da analyse dialeotica 

ctificação parcial(que é mais difficil). 
É justamente nesses períodos que surge 
necessariamente toda sorte de sitHações 

de transição, intermediarias, que aba- 
lam todas as rotinas e exigem duplamente 
lima abtenção theorioa vigilante .Em sun- 
ma,se no periodo pacifico e "orgânico" 
(antes da guerra) ainda se podia viver 
á custa de algumas abstraeçoes feitas 
de antemão, no nosso^tempo cada acon- 
tecimento novo traz a tona a lei mais 
importante da dialeotica; A verdade e 
sempre concreta» 

A the'õrTa stalinista do fascis- 

mo representa sem duvida alguma um dos 
exemplos mais trágicos das mas conse- 

da 
da 

realidade, em cada uma de suas phases 
concretas,em todas as suas etapas, is- 
to é, nas suas transformações graduaes 
tanto como nas suas vagas revoluciona- 
rias (ou contra-revolucionarias), por 
categorias abstractas formuladas sobre 
a base de Vína experiencia histórica 
parcial e insufficiente(ou de uma con- 
cepção mesquinha, e insufficiente do 
conjuncto). Os stalinistas adoptaram a 
opinião de que na epocha actual a fi- 
nança e o capital não se podem aceomo- 
dar com a democracia parlamentar e sao 
forçados a recorrer ao fascismo. Desta 
opinião, inteiramente justa dentro de 
certos limites, tiram, de uma maneira 
puramente deduetiva, lógica formal, as 
mesmas conclusões para todos 03 paizes 
e para todos os graos de desenvolvi- 
mento. fara elles, ^rlno de Kivera, 
Mussolini, Chiang-Kai-Shok, Massaryk, 
üruening, Dollfuss, ^ilsudoki, o rei 
Alexandre da Servia, Severing. Mao íic- 
nald e etc. foram representantes do 
fascismo. Com isto,esqueciam: a) qne 
também no passado o capitalismo nunca 
se accomodou com uma democraoia"pura", 
ora completando-a cem um regimen de 
repressão aberta, ora substituindo-a 
por estej b) que não existe em parte 
alguma um capitalismo financeiro"puro"j 
c) que, embora occupe uma posição do- 
minante, o capital financeiro não actua 0 ’ 
no vacuo e e forçado a ter em conta as 
outras camadas da burguezia e a resis- 
tência das classes opprimidas; d) que, 
finalmente, entre a democracia parla- 
mentar e o regimen fascista se inter- 
põe uma serie de regimens transitórios, 
um atraz do outro,ora "pacificamente", 
era pela guerra civil.E cada uma des- 
sas formas de transição, se quizermos 
avançar e não ir na cauda dos aconte- 
cimentos, exige uma analyse theorica 
justa e uma política proletária que lhe 
corresponda. 

Na base da experiencia allemã, 
os bolcheviques-leninistas apontarampe- 
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la primeira vez a forma de governo -tran- 
sitório (se bem que ella ja poderiae 
deveria ter sido observada com relaçao 
á ^talia)que chamamos de bonapartista 
(os governos de Bruening, ^apenjSchlpi- 
cher). De maneira mais precisa e mais 
desenvolvida, observamos subsequente- 
mente o regimen bonapartista na Áus- 
tria 0 0 determinismo desta forma de 
transição tornou-se patente, natural- 
ménte não no sentido fatalista, mas no 
sentido dialectisc,isto e,para os pai- 
zes e as phases em que o fascismo ata- 
cou com suocesao crescente, sem encon- 
trar uma resistência vi c to ri os a por par- 
te do proletariado, as posições da de- 
mocracia parlamentar, para depois es- 
trangular o proletariado. 

^urante o periodo de ‘Vuetting- 
Schleicher, “Vzuilsky-Kuusinen procla- 
mavam: "0 f a cismo ja chegou”; a theo- 
ria da etapa intermediaria, bonapar- 
tista, elles declaravam ser uma ten- 
tativa de desíarçar o mascarar o fas- 
cismo, afim de facilitar a social-de- 
mccracia a política do"menor mal". Na- 
quelle tampo os social-democratas eram 
chamados de social-fascistas, e os so- 
cial-democratas "de esquerda" do . typo 

JVjarceau ^ivert e ^ust pas- de Eyrcmcky, 
savam pelos social-fascistas mais peri-- 
gosos, depois dos "trotskystas". Hoje, 
tudo isto mudou. Cem relaçao a França 
de hoje, os stalinistas não ousam re- 
petir1 "0 fascismo ja chegou"- ao con- 
trario, acoeitaram a política da fren- 
te unica, que hontem recusavam, com o 
fim de impedir a vietoria do fasci smo 
na Frerça. Foram forçados a distinguir 
o regimen de Doumergue do regimen fas- 
cista» rVias chegaram a esta distineçao 
empyricamente, e não como marxistas. 
wem. mesmo tentam dar uma definição 
scientifica do regimen de Doumergue. 
Aquelle que age no domínio da theoria 
com categorias abstractas esta condem- 
nado a capitular cegamente deante dos 
factos. E no emtanco e precisamsnte 
na França que a transição do parlamen- 
tarismo ac bonapartismo (ou, mais pre- 
cisamente, a primeira etapa dessa 
transição) assumiu um caracter parti- 
cularmente evidente e de memstrativo. u casta lembrar que o governo Doumergue 
appareceu em scena entre o ensaio de 
guorra civil feito pelos fascistas (6 
de fevereiro) e a greve geral do pro- 
letariado ^.12 de fevereiro), mo- \ 
mento em que os doÍ3 campos oppostos 
maram posição de combate nas duas extre- 
midades da sociedade capitalista, nãò 
tardou a se tornar evidente que a mathi- 
na de scmmar do parlamentarismo tinha 
perdido to dá’ a importância. E verdade 
oue o governo “oumergue, tal como,em seu 
tempo, o governo Bruening-Schleicher, 
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parece a.primeira vista governar com 
o assentimento do parlamento. iUas e 
um parlamento çue abdicou* um parla- 
mento que sabe que no caso de resis- 
tência o governo o dispensaria. Gra- 
ças ao equilíbrio relativo entre o cam- 
po da contra-revolução, que ataca,e o 
campo da revolução,que se defende,gra- 
ças á sua neutralizaçao mutua temporá- 
ria, o eixo do poder foi temporariamente 
elevado acima das . classes e acima de 
sua representação parlamentar. Foi 
preciso procurar o chefe do governo 
fora do parlamento e "fora dos parti- 
dos". Ü chefe do governo chamou em 
sen auxilio dois genera.es, Esta trin- 
dade se apoiou, a direita e a esquer- 
da, em hostes parlamentares symmetri- 
camente arranjadas, 0 governo nao se 
apresenta como um orgão executivo da 
maioria parlamentar, mas como ura juiz- 

arbitro entre os dois campos em lueta. 
Um governo que se eleva -acima 

da nação não fica,entretanto,suspenso 
no ar.O verdadeiro eixo do gç.verno a- 
ctual passa rela poli cia, a burocracia 
e a camarilha militar,E uma dictadura 
militar-polioial arenas desfarçada pe- 
los galões do parlamentarismo, a que 
temos deante dos olhos .iwas um governo 
do sabre como juiz-arbitro da naçao - 
eis justamente o que e o bonapartismo. 

G sabre, por si so,nao tem pro 

gramma independente,È apenas o instru- 
mento da "ordem", E chamado para. sal- 
vaguardar o que existe. Elevando- s e 
politicamente acima das classes,o bo- 
napartismo, como o seu prsdeoessor, o 
cesarismO, neste ponto, representa no 
sentido social, sempre e em tcdo.fi as 
epochãs, o governo da parte mais. forte 
e mais solida dos explorador es ,• conse- 
quentemente, o bonapartismo de hoje 
nada mais pode ser senão o governo do 
capital financeiro que dirigo .inspira 
e corrompe os vertices da burocracia, 
a policia, a casta militar e a impran- 
Sei • 

A "reforma constitucional"de que 
tanto ee falou no decorrer dos ultimes 
mezes tem como tarefa unica a adapta- 
çao das instituições do Estado as exi- 
gências e conveniências do governo b<> 
narartista, 0 capital financeiro esta 
procurando os caminhos legaes^rue lhe 
dariam a possibilidade do impor a na- 
ção, sempre que necessário,o juiz ar- 
bitro mais conveniente,com o assenti- 

■-mento obrigatorio do ouusi-parlamento. 
E evidente que o governo oumerguenao 
e o ideal do um"governo forte".Ha ou- 
tras candidatos mais em condiçoes para 
bonanarte em reserva, iiovus experiên- 
cias e combinações sao possíveis nesse 
terreno,se o curso futuro da lueta de 
classes lhes der o tempo sufficiente. 

« fk -J 

Prognosticando, somos forçados a 

repetir o que os bolcheviques-leninis- 
tas ja disseram sobre a Allemanha• 
as possibilidades políticas do benapar- 
tismo francez actual nao sao grand^j- 
a sua estabilidade e determinad^^pelo 
equilíbrio temporário e 
mente instável entre os cairtõj^s do^pro- 
leburlado e do fascismo^M eelaçao de 
forças destes dois 'çmmos tem de mudar 
rapidamente, r^^te sob a influencia 
da conj’nojfcu/W-oconomica,e principal- 
mente na .d^peAdencia da política jia van- 
ruardaUdfe pr Jj/etariado. Â collisão en- 
^i^fe‘'dois campos é inevitável. ü cal- 
cíjtlo do tempo do processo tem de ser 
feito em mezes e nao em knnes , Um re- 
gimen estável so poderia ser estabele- 

cido depois da collisão, conforme seus 
resultados .„ 

u fhscismo no poder, como o bo- 
napartismo, so pode, ser o governo do 
capital financeiro, “oste sentido _so- 
cial, el.Le nao pode se distinguir nao 
so ao bonapartismo como ate mesino da de- 
mocracia parlamentar, Todas as vezes,- 
os stalinistas fizeram esta descoberta- 
de novo, esquecendo que as questões so- 
ciaes se resolvem no domínio da poliv-i- 
ca força do capital financeiro nao 

es tá na habilidade an estabelecer a quà 
quer momento que queira o gmverno que 
quitem; elle nao tem esta faculdade, A 
sua força reside no facr-o de que qual.- 
ruer governo que não seja proletário e 
forçado a servir ao capital financeiro; 
ou,melhor,oue o capital financeiro tem 
a possibilidade de substituir .cada um de 
seus systemas de dominaçao envelhecidos 
por outro sys tema que oor responda melhor 
us novas condiçoes. iklas a transiçao de 
um.systema para ouuro significa a crise 
nolitica oue, cem o concurso da activi- 
dãde do proletariado revolucionaria pode 
ser transformada num perigo aocial para 
a burguezia, A transiçao da democracia 
parlamentar para o bonapartismo mesmo 
produziu na França uma effervescencia de 
guerra civil. A perspectiva de passagem 
do bonapartismo ao fascxsmo envolve dis- 
túrbios infinitamente mais formidáveis 
e consequentemente maiores possibilida- 
des . revolucionarias também, 

■“■te hontem, os stalinistas oensi- 
d era vam nosso "maior erro" v;r no fas- 
cismo a pequena burguezia,e não c. capi- 
tal financeiro, “este caso,também,elles 
substituem a dialectica das classes por 
categorias abstractas, u fasbismo e um 
meio especifico de mobilizar e organizar 
a pequena burguezia no interesse social 
do capital financeiro, ^urante o regi- 
men democrático, o capital financeiro 
tenta inevitavelmente inocular os traba- 
lhadores com a conf iança na pequena tun> 
guezia pacifista o reformista,A passa- 



gem rara o fascismo,ao contrario, e in- 
concebivel sem se imrregnar preliminar- 
raente a pequena burguezia de odio ao 
proletariado. A dominação de uma unica 
super-classe, o capital financeiro, re- 
pousa, por estos dois systcmas, em rela- 
ções direotamente contrarias entre as 
classes opprimidas. 

A. mobilização política da ^pequena 
burguezia contra o proletariado e incon- 
cebivel, entretanto, sem aquella demago- 
gia social que para a grande burgue- 
sia significa brincar com o fogo. 0 pe- 
rigo que a reacção da pequena burgue zia 
desenfreiada representa para a "ordem " 

4acaba de ser confinr.ado pelos recentes 
acontecimentos na Allemanha. Eis por- 
que, embora sustentando e financiando 
activamente o banditismo reaccionario, 
sob a forma de uma de suas alas, a bur- 
guezia franceza não procura contudo le- 
var as cousas ao ponto de dar a victo- 
ria politica ao fascismo, procurando a- 
penas estabelecer um governo "forte" que 
em ultima analysè deve disciplinar os dois 
campos extremos, 

0 que acaba de ser dito demons- 
tra com bastante clareza a importância 
que ha em se distinguir a forma bona- 
partista do poder da forma fascista, Se- 
ria porem imperdoável cahir no extremo 
opposto, isto e, em converter o bona- 
partismo e o fascismo em duas categorias 
logicamente incompativeis, Assim como o 
bonapartismo começa pela combinação do 
regimen parlamentar com o fascismo, assim 
também o fascismo triumphante e forçado, 
não so a entrar em bloco com os bonapar- 
ti stac como também a se approxímar mais 
internamente do systema bcnapartista. A 
dominação prolongada do capital finan- 
ceiro por meio de uma demagogia social 
reaccionaria e do terror pequeno burguez 
e impossivel. Tendo alcançado o poder,os 
chefes fascistas são forçados a amor da- 
çar as massas que os seguem por meio do 
apparelho do Estado, ^or isso . mesmo, 
perdem o apoio de largas massas da pe- 
ruena burguezia, uma pequena parte des- 
sas massas e assimilada pelo apparelh o 
burocrático, uutra parte cahe na apa- 
thia, Uma terceira parte passa para a 
opposição, sob diversas bandeiras. Mas 
perdendo a sua base social de massa, re- 
pousando no apparelho burocrático e os- 
cillando entre as classes, o fascismo 
vae se transformando em bonapartismo. 
A"~ui também a evolução gradual e entre- 
cortada de episodios vioüentos e san- 
guinários, biversamente do bonapartis- 
mo pre-fascista ou preventivo(Giolitti,- 
^ruen.ing-SchleicherDoumèrgue, etc,),- 
que reflecte um oouilibric extremamente 
instável e passageiro entre os campes 
belligorantes, o bonapartismo da origem 
fascista (Mussolini, ^itier, stcTJT" que 
surge da destruição, da desillusão e da 

desmoralização dos dois campos das mas- 
sas, se distingue pela sua estabilidade 
muito maior, 

A questão "Fascismo ou bonapar- 
tismo?" engendrou certas divergências 
a respeito do regimen de ^ilsudski en- 
tre nossos camaradas polonezes<- A sim- 
ples possibilidade de taes divergên- 
cias e a melhor prova da que nao esta- 
mos lidando com categorias lógicas in- 
flexiveis mas com formaçoea sociass vi- 
vas que apresentam peculiaridades ex- 
tremamente- aocentuadas nos differentes 
paizes e nas diversas etapas, 

^ilsudski chegou ao poder no fim 
de uma insurreição baseada num movimen- 
to de massa da pequena burguezia, vi sal- 
do directamente a dominaçao dos parti- 
dos burguezes tradicionaes, eu nome do 
"Estado forte", isto e um traço fascis- 
ta caracteristico do movimento d do 
regimen. Mas o peso politico especi- 
fico, isto e, a base de massa do fas- 
cismo polonez. era muito mais fraca do 
que a do fascismo italiano em seu tem- 
po e ainda mais do que a do fascism o 
allemão; Filsudski teve que recorrer 
em muito maior escala aos methodos de 
conspiração militar e collocar de uma 
maneira muito mais circunspecta a ques- 
tão das organizações operarias. Dasta 
lembrar que o golpe de Estado de ^il- 
sudski teve o apoio e a sympathia do 
partido stelinista polonez,. ror outro 
lado, a hostilidade crescente da pe^ 
qusna burguezia ukrauiana e judia con- 
tra o regimen de ^ilsudski dif f icultou- 
Ihe o emprehendimento de um ataque ge- 
ral contra a classe operaria. 

Como resultado desta situaçao,a 
oscillaçao entre as classes e entre 
as fracções nacionaes das classes oc- 
cupou o ainda oecupa um logar muito 
maior, e o terror de massa um logar 
muito menor do que nos regimens deMus- 
solini e ^itlor, nas etapas correspon- 
dentes; e este o elemento bonarartista 
do regimen de ^ilsudski. wao obstante, 
seria patentemente falso comparar Pil- 
sudski a Crjolitti ou a Uchleicher e 
esperar que ello seja substituido por 
um iüussolini ou Hitler polonez, É me- 
thodologicamente errado formar uma i~ 
magem de um fascismo "ideal" e oppol-a 
a este regimen fascista real que bro- 
tou, com todas as sua peculiaridades 
e contradicçoes, no solo das relações 
de classes e nacionalidades do Estado.- 
polonez. Já, 

Conseguira ^ilsudski levaJ* ate e 
fira^a acçao de destruição das organi- 
zações proletárias? - e a lógica’, di si- 
tuação o conduz inevitavelmente neste 
caminho. - ,Lsto nao depende da defini- 
ção formal do "fascismo como tal",mas 
das verdadeiras relações de forças>,do 
dynamismo dos processos políticos que 

6IUS 

se operam nas massas, da -éstrategia 
vanguarda proletária,e afinal do curso 
dos acontecimentos na auropa Occidental 
e principalmente na trança. 

A historia pode inscrever o facto 
de que o fascismo foi derrubado e redu* 
zido a pó antes de conseguir encontrar 
uma forma de expressão 'totalitaria , 

^issemos acima^que o bonapartismo 

de origem fascista é inc. orara r a ve imente 
mais estável do que as tentativas de 
•bonapartismo preventivo de que lança 

mão a grande burguezia na esperança de 
evitar os derramamentos de sangue do 
fascismo. E enti’etanto ainda mais impca> 
tante- do ponto de vis ta thecr/ico e do 
pratico — frizar que o faotqmesmo da 
transformaçao de fascismo em.  

tismo~sTg,nifica~õ oomeço do fim daqnel- 
le, Quanto tempo levara o fascismo pa- 
ra chegar ao fim, e em que momento sua 
moléstia dara logar a agonia,deponde de 
muitas causas internas e externas., ^as 
o facto de que a actividade contra-re- 
volucionaria da pequena burguezia se 
estanca, de que ella so desillude e se 

^tres integra, de que o seu ataque confera 

o proletariado esnorece, vJiprossnta no- 
vas possibilidades revolucionarias .Toda 

a historia mestra quà e impossivel man- 
ter o proletariado acorrehtado somente 
com o auxilio do qrparblhc- policial, E 
verdada ouq a experlencia da talia mes- 
tra que a herança psychologica da enor- 
me civtnstrorhe experimentada perdura en- 
tre os trabalhadores por muito mais toa- 
po do que a relaçao de forças que engai- 
drou a catastrophe, %s a inércia psy- 
chologica da derrota e um dique precá- 

rio, que pode desmoronar de um go.L, e, 
sob a pressão de uma forte convulsão, A 
victoria da lueta do proletariado fran- 
cez podería constituir tal convulsão, - 
para a "'"talia, a Allemanha, a Áustria e 
outros paizes, 

A chave revolucionaria da situa- 

ção na ^uropa e em todo o mundo esta o.- 
gora, acima de tudo, na írançai 
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!M#®fooaôaioa* ® com esta 03 grandes faz melros d© café ô os latifundiários paulis- 
!|||i||!âas perdem a hegemonia política que fexeroeram no Brasil republicano. A rçyol- 
I' ™k$m paulista d© 1932 foi a ultima eonvulsfco desse peíàodo. 1: • • 

0 processo de desaggregaçSo/da monocultura qafeelra proaegue © as grandes 
fazendas de café começaram a largar os pedaços# 0#reergui:©ntd das forças pro- 
ductivas que se constata, hojç, riSo se deve ao cafe, que continua em regia© de 
superprodüoçüo. Mas se deve as transf ormaçõas econômicas produzidas tanto pela 
queda da monocultura cafeolra como pela grande crise mundial declarada em 1929» 
Essas transformações oonslstem, d© um lado, na industrialisaç&o crescente do > 

1i Ppaiz, pelo enorme desenvolvimento dos marcados internos e, fie outro '.ado, na 
* evoluçSo accontuada da agricultura extensiva para a intensiva. Essa rroluçfio 

» accarreta uma consequente modificaçSo no regime da propriedade © no caracter 
da producç&o agraria, a qual vem sc assignalando, nos últimos annos, sobretudo, 
por um formidável surto na producç&o do matorias primas om d ©teimou to dos ge- 
neros alimentícios. , 

Emquanto os produotos destinados a alimentação passam em volume pfcysico, 
tomando-se 0 quinquênio 25~29 como 100, d© 11J ©a 1930, chegando a 123 cia 19?®» 
£3 matérias primas sobem de 99 0m 19?® a 179 Gm 193®* mesmo período 0 counjun 

to da producç&o agraria cresce de 19*. \ianto ao valor, a proiucçSLo total n&o 
augmentou senSo de 20$, ao passo que as matérias primas augmentaram cio 
Ar,i relaçSç as substancias alimentícias, o acréscimo foi dosprosivel — de 37»* 

Ã modificação das actividades agrarias reviladas por esses nuraros se 

completa pela tendencia evolutiva nAo menos accentuada que se registro nc regi- 
me da propriedade# E em nenhum outro estado, ou regifio, essa ovolueS.:) foi tõo 
prenunciada como am S# Paulo. 0 processo do parceilamente dar terrda all foi 
accelerado com o prolongamento da crise do cafe# Se ainda em. 19?^» ^ fírundes 
íjroorledades concorriam com uma#percent ageiu úe 51$ da aroA cultivado. do 
pelo recensearaentc de I93Í4» porom, essa proporção baixou a menos de XO*. Con 
Ao,921 oatabeleoinontos ruraes em 1920, S, Paulo contem era 19?4 270*74° proprie- 

dades# Desse total, 177.000 3S0 de menos de dez alqueires, © 30*000 do de;:, a 
vinte e cinco alqueires. Antes da crise, as ultimas estatísticas davam pare. S* 1 
raulo 0 numero totâ de 39*897 fazendas de cafe 5 em 1934, osso namoro sobe a 
83,305, emquanto a aroa total coberta pela lavoura cafeeira paulista, deso 
1930, nSo só estaciona como#regride. Ho ultimo quinquênio à; redueçSc dos 
ros foi de 150*000*000 de pés. # , 

Antes da cri3e havia 8,189 fazendas de cinco a dez mil pes do cafe. 
TQik havia 20#0§7j antes da crise* 13*751 gazendas tinham menos d© 5.000 p 
em 193k 0 seu numero passou a 35,827, 0 numero de grandes propriedat es do 
1#000#000 de pes para cima diminuiu de 21, antes dç crise, par4 15. Deere 
também o numero de fazendas contando de 250#000 pes para cima, que <sntes 
reoenseamento de 19?k ®ra d© 553 ® depois apenas do qOó# 0 jr>cesso de p; 
lamento d© grandes proprleda^®® rü° descontlnuou, 0 o loto emento prcaoguc 
novos terrenos conquistados a malta para a agricultura# Estes numere a rev 
as devastações produzidas na3grandes lavouras latifundiárias pela crise p 0 

'■SU longada âa agricultura do cafo. , 
jp, • «oh os golpes da crise, 0 velho proprietário territorial, vindo do ; 

wAíf, mia colonial, tende a ser dissociado, afinal, do explorador inlustriul dí. 

I ; ra. As valorisacões toMficiaes do cafo foram apenas 0 meio eicontre.do . a 
1 defender o monopolio daquella casta latifundiária no açambarca lento da ron • 

s ; fundiária, de sociedade com 00 banqueiros que controla e f inanciam a prorlnci.-- 
fel&vM Mas se a propriedade se parcclla# ©m 8# raulo,«^os pequenos © medio:. 
' '\r» ^ jjronriotariOB se multiplicam, Í3S0 n&o e razõo para 0 senhor Armando Bailes 

fazer tiradas domagogicas sobre uma pretensa "democracia econômica que ucrx; 
succadido ao velho 8» raulo feudal, latifundiário 0 plufcocraôu* rali.» pro; cx- 
desenvolvimento capitalista, as velhas formulas feudaes d .jropried.ilo t-sr.de: 
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li desapparooer, mas a o^pressao eoonomica, social 0 polit .ca n~o «JI|IM.pP«¥JJ0® 
por esso motivo. Uma desegualdade suocede a outra, uma o jpresaSo e |nhatini- 
da por outra. Se alguns milhares do col nos pudoram ficai' d© P°aa» 
alqueires de terra, attralúdoa pela miragem da pequena propriedade, !*33® X* 
graças a circumstancias econonioas excepcionaes e a eoiersia do com.; °a ’ 
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Deajaembraa grandes propriedades para vendei»as, ou arrendal-ae em lotes, 

lf ,ílasfiC03f de açouiaulaQSo primitiva no primeiro caso e no segundo ci 
#.'?af G re?^J fun^laria as custas do pequeno lavrador. 

™ lí* 15161103 brllha^to do que & pintara o Sy.incens adores pa( . - . luar o idyllio da vida ocuttpafltxie!' ou, na expressSo raenoti parlamentar 

%***$ o oretinismo da vida rural. 

sue i8? aJtente Para is ao* 60.000 fasendolas*/; cUr menor, d© 10 mil pes 
fmC?«ntan2° doli te*ç0° da3 Propriedades cafeeiras de S. Paulo produzem apen um terço#da producçSo total do Estado. Esses cafeè» pela falta do de‘xido tr 
sao ae ma qualidade e os seus proprietários, por falta de recai2*sos, deixam s 

plantações «ao deus daraf, na ^ropria expresslov^do insuspeito ar. JJl*n Sobri 
oe^undo o ex-presidente do D,H*0. para Mo poqúcno sitlarl e a cultrará d© cafu 

e uma industria sutosidiariai cje segunda i^portanoia, que representa na sua , 

^ bl0?’ • 0 caf® dessas Jt£vr adore a pobres e da Mnais baixa qujL 
,e„ aals se parecella a^pg^ópriedade mis baixo nae o nivel da s>S» 

quajtiaade . üao essas as conclusões (,üáquelle representante typloo da nova í^in- 

dade cS‘eeiraa^rar^a ^au^^‘s^a S0^rèí &3 vantagens e bolleaaa tír. pequena proprie- 
A defesa do cafe nSo attinge a ‘'osses egressos da antiga potàcüo de colonos'?, 

conforme a definiçüç ainda de Piza Sobrlnlio, n&o ê feita pare ollw. filo elles 
que produzem, os cafe de mala baixa qualidade* a política do gevemo visa favoro- 
cer oa cafés finos. $0% das safras annuacs sõo entregues ao M.0. a um preço ce 
sacrifício, ültimamente mesmo essa entrega © praticamente gratuita, pcis a tan.í o 
equivale pagar 5^000 por saca, ftfiSaaa.emj|*Pi|pBAetoiitL S&o ossei; pequenos prcirie- 
tarios que fornecem os cafes destinados a quota do sacrifício. Os gr ardes fa- 
zendeiros exportadores compram no interior, aos lavradores pobres, os èeus café 
baixos, pelo preço que impo^m, para entregai-os ao D.B.C. como sua parte de aac 

.iicio. desta forma, os cafes dos pequenos sitiantes sSo, de íeitomSLo, ilxcluidafel 
aas vantagens da defesa dos proços. Mas pagam as taxas e co onus dellc.. EMSo 
o seu cafc de graça para que os grandes fazendeiros vendam o oau por alto preço. 
1.'ísim, o antigo colono quo imaginou, com a acquisiçfio úe um pequeno ti-acto d© 

^ t^rra, ter recobrado á sua independenoia de produetor, voltou a' encontrar, como 
^equeno proprietário, a mesina dependencia econoaiioa, as mesma*» cadeias oppresso- 

., rívs,,os mesmos exploradores detestáveis* o capitalista e o grande senhor territo- 
rial. 
^ E dentro, pois, da cidadella da monocultura, dentro de 3. fàulo, qu se Verifi- 
Ki&i coh cí ifl&íoi? int©nsidôüef o ppocssso d© ‘fcr^nsíorjBSiçS.o d& õíítPuolsiu^Cú fiftrfíytfi Io 
paiz. Ao lado do desmembramento da lavoura cafeeira o da differenclacto que ae 
da dentro dolla, novas forcas productlvas surgem, uma nova agricultura, desta 1 

vez de producçSo intensiva^© ba^es nitidamente capitalistas. 0 surto da cultura 
algo doe ira que ali ae constata o o indice desse processo, lim poucos aanos b 
tou uma çova cultura e uma nová camada de pequenos o médios proprietários. 

• relaçfto a lavoura algodoeira paulista, o numero de seus proôuutores i:ivid 
cresce de anno para anno* s© 19^4 o censo registrava a exíLitenoiá <io 6o? 
lavradores, no anno seguinte ja esse numeroc roscia para 100 nil. A Xi*ea \ 
semeada no Brasil com algodSo era, em 193Í4., d© 89O.OOO hoctares? mas Jl no £ 
seguinte ©S3a area attingia, so em 3. raulo, a I.O89.OOO liectopes. Á ereá mc 
por lavrador seria as3im, em S. raulo, do 10 hectares. Ho am o pasaádo 0 vai 
da safra algodoeira chegou a I.I4.5G.GOO contos, inferior, por tinto, a <a saíV 
proprio cafe apenas em 353,000 contos. Tomando-se 1928 como t> anno ii vleo. ■ ._ 
a 100, o algodSo sobe de óip, em 1930, a 366 no ultimo anno (1< 36). A produ/.uSo 
total do paiz foi, em 1936, ,de 1,718,000 fardos, A paulista ; oi 78k.00ü, ou 1 

lí-5.6^. 3. raulo passa de ÍO.50O leilos, em %, a 177.OOO.OOO no annTflntío. ‘ A 
á%. contribuição do valor do algod&o no commeroio exterior do Brai il ora, <! a 1 opc 

:|i; apenaç de no anno do I936 essa contribulçfto montou a 19^. ^mauaíatí isáo' * 
pD4;,cafe faz o movimento inverso* contribuído oom 72# do valor < a oxporfc*ette nr- 

■»nai: ainda em 1952, desce em 1936 a ip5,52JÍ, 
y cultura algodoeira nRo progride comendo as terras cobertas com 0 < ;fó o>o- 

em parte relativaiaente reduzida, ^ssa lavoura nasce ea zunas nova. , rá orla 
^mattaa ou çm antigas zonas de pasto. Esse facto aggruva: a fome cU braços" 

.se esta consumindo a producyRo agraria paulista, mas 
do um elevaçRo rapida da renda fundiaria. A maior 

tz oroscer automaticament© essa renda, A actural jr 
itituiu como uma producç&o subaidlai^ia á do oafè, c 

>s do algodRo no passado, mas por uma leva enorme 
^s exploradores que invadem novos terrenos. , 

^trangeiron, principalmente americonoa, inglezes) 0 3ip0nei.es, tem / 

0 desenvolvimento da nova lavoura. 0 capital!japonês Visa .oeser 

kma fonte particular dessa importante nsatoria pPlma, destinada 

-ria aaidj-a* pdasi- 

oxtens‘áo dc. ar 3a 
) ducçiio a;rgc do f 1 ra 
:-mo fbi 0' csxto de 
.c novoa iropria- 

05 

Ò 

Q) 

TT 



A 

liííilâl QOÓíjiHà 
l<xóiz$}' â$fia£t 

*$ <*?:4 

vM K-:mx:j.:.n e 
© ■SX£$VBtAi$ í$50 'GlfKS 

fxi&' fe&feC^JiffíSí^ièátófiiSÜ^ , <>0 
Oi i’. i-oxrò a sete;;;; lidai 8 

.i 'übftOít: 

L 

A. ^ 
§ I*. J, -3 

0'ô/3fl 

\ 

alimentar a sua industria têxtil* Nesse sentido ello toa empregado todoa os 
aeiôE yara aumentar a oapaoldade productiva da colonia dedicada a essa 'lavou- 
ru e facilitar o escoamento de seu producto para o Japão, inclusive pela explo- 

ração mala extorslva de seus nacionaos emigrados para o Brasil. Essa nova pe- 
/ quena burguesia agraria de S. raulo tem na situação desses pequenos lavradores 

japonezes o espelho de sua própria situação, Esses pobres pngircim agrloulto- 
res estrangeiros se dividem em pequenos proprietários independentes e arrenda- 
tários. A orea cultivada com algodão pelos japonezes de S* raulo media, entre 

19!>5 0 3-93o* I331379 alqueires, aos quaes 50.000 eram oocupèdos por 10 mil fa- 
} miliaa arrendatarias, 0. razão de 5 alqueires por família. l^ssea arrendafcarios, 

rfljpresentando a metade dos lavradores japoneses de algodSteV iwgnwfl pagitaa de 
y.100^000 a 500f000 de alqueire dé terra arrendada. 9 ©ustoda proâuoçãoi por ar- 

roba# sae para 0 proprietário independente a 6<$000# maspara 0 arrendatário ea© a 
9^000 e 10;000. Ma» aquellas pobres familias ainda de vem, juros por adidntamon- 
toa, fornecimentos# financiamentos# Çe toda sorte, pagos a razão de 3. ei 2f» ao 
mez, com descontos nas vendas de 1 ate 2#000.^por arro ba. Desse modo esses juros 
e taxas se elevam de 50 a 80# ao anno. % euàima# o» empréstimos totaes feitos# 
durante a safra# acarretam um acréscimo dfe. taxa de juros no valor# no ainibac# f 
de 5^000 por arroba. Eis ahi ae vantagens dá- pequena propriedade em toda x suii 

• plenitude, sob 0 regimen capitalista, ,:vA cultura dos lavradores nippcnicoa sobe 
a quasi 60% da producção algodoeira dé S. raulo e a J1JÉ da brasilclriu Nur con* 
greaao de algodão realisado reoentatat© pela colonla japoneza em S. Paulo, foi 

9àoonselhada para os males do que padecem esses pobres lavradores a reatr^cção... 
das areaa de plantio © a polyoultura. Aqui# também# 0 que se aconselha 0 quo 
os pequenos proprietários procurem outros "bicos'’... ou, então, vão alugar atuo 
brados a outçoa, 

Como se ve# 0 mesmo piienomeno aç passa no campo da lavoura algodoeira, en 
florescimento, e 11a cultura do oafc, Cm decadoncia. Assim, a economia nacio- 
nal modifica a sua physionomia © os seus contornos cada vez mai3 se complicam, 
perdido 0 velho schomatismo da monocultura e das grandes plantaçãos rttrae» tro- 

qu© ainda guardavam, em linhas garaes# aspectos da velha colonização 
primitiva. 

0 mesmo processo de transformação na eatruotura agraria# maxa ou menos $vo- 
nimciado, 3© generallsa, ou tende‘a generallsar-s© por todo 0 pais. üCLlo e 
visivel no Rio Orando do Sul# com a sua producção agço-pecuaria conderimada a 
evoluir ou regredir. Os campos de criação gaúchos ja não podem continuar a 
prescer quantitativamente# como outrora. Estão superpovoados. A sua ÍMuatçla- 
iisaçto e forçaâ. A cultura, de extensiva, toa quç se tornar Intensiva. Ale.m 
disso# oa mercados consumidores nacionaes exigem ja uma producção menoa rudi- 
mentar, e os productores riograndenses precisam vencer também a desvantagem áos 1 
fretes pelas longas distancias em que se achata daquolles mercados. 

0 Nordeste# por sua vez# apparelha-se para vencer os obstáculos na barão e, 
sooc^s, etc.# que garroteiam as suas forças produetivas. 0 problema da iri-ila- 
ção e hoje all um problema do dia, • elle não se separa do regime da propriedade 
e da organisaç"o racional da lavoura. Nesse sentido, constata-se que, ao lado 
dos açudes, uma rede d© cooperativas de credito começa a extender-32 por aquel”* 
las regiãoa. As grandes acudagons e 0 syatoma de Irrigação a ellas proso vão r^ 
voluoionar 0 regime dominante da propriedade. As grandes propriedades do ser- 
tão nordestino, at© então desvalorizadas pela aridez do solo © o oataelyxma das 
estlagens periódicas tendem agora a rovalorizar-oe# desde que são as suas aroac 
preclsaiaente as mais beneficiada» cem os novos#açud©s, offerocc ido maiores pos- 
sibilidades para a irrigação, etc.. Mas este © um aystoma que exige í, ^©queria e 
media propriedade ale de ume. cultura lnrensiva. Os grande3 proprietários hão s< 
amoldarão, facilmente, ás novas dondiçães reclamadas pela nocqsoldado de expan- 
são das forças productivas. A exlguidade de terras irrigaveis, Sm relação ao 
total da area d© fraço aproveitamento# vae elevar a rende fundiária. Esse pro- 
esso e essa luta, ja Iniciados, tendem a aggravar-se, aprofundanao as differen- 
Aaçães aooiaea nas populaçães oamponozas do nordesto. va velha cultura assuca- 
Mra, o lavrador pobre, o plantador de canna, tem na usina 0 sau irreductivol 

É‘,lnii;.:*0.,i;. , . 
m a ^dpria lavoura do cacau, oomelhanto, na» suas características# a do Ktaf.ai 

fafê — regime de grandes piantaçãos e graijdea propriodadon., de arcáucção fcypico.| 
lente extensiva — não consegue furtar-se as Íny>osiç8es econômicas da época. Inl 
Jiramente doatinada ao veroado externo, para uma producçjão, em 1935# de 

M16.000 kilos, foram exportadoe lll.825.OOO kilos. Ko !c$iinquerinlo d© 
mal de uroducção foi de 7O.Qi3.O8O kilos. Para duplicar a proximadaiente a 

wroduocâo# a cultura cacauelra precisou de 15 annos. Q aumente da are a 
^Ivadaja começa a ser imperceptível, sendo quo a Bahia d© 54 e 35 produziu 

*a producção total do paia, ma» não conseguiu aiplia.r 
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ponto de saturaçao no desenvolvimento paramento extensivo d« saa produoç^o. 0 
:%>roblema do credito e da elevaçfio do nivel teohnioo do apparelho productivo tor- 
^na-se tambom ali iuaa questtlo premente. 0 regime de propriedade sé> p% ainda oom 
' rodohrada força para a lavoura do fumo, typicamente d© pequenos productores, tra 
balhando a terra de grandes proprietários* Em Minas# no Estado do RÉ»#, polos 

< outros grandes Estados# a agricultura soffre seiras modlficaçSes. 0 Irelho re- 
gime latifundiário do Brasil esta cada vez mais batido era brecha e revela-se 
cada vez mais incapaz de satisfazer as novas necessidades das forcas producti'* 

/Vas* A capacidade >*roductora agraria do paiz nSo cresce na proporçáo das neces- 
| n» idades de seu consumo, tanto interno, o orno externo, 0 muito menos de suas po- 

pulaçBes. 0 rythmo de desenvolviménto da exportaçflo dos .prlncipaos productos 
tem sido xnais rápido, nos últimos annos# do que 0 de^crrescimenfc0 cia producçR©, 
• qual# no emtanto# Rol 0 maior de sua historia no ultimo período* lJp/$lm# por 
exemplo# para uma lavoura das mais bem appareüiadaq db paiz# a alrodO'-ira, se a 
sua exportaç&q augmentou de 100# 0 crasciue.nto de sua producçSo foi a cnas de 
oO^* E esa© e o padrSo entre as culturas florescentes do Brasil. 

Os preços-our© convidativos das matérias piteis, em vigor ultimamente, nos 
■ mercados mundiaes, t endem a aggravar essa d(bâproporç%o* A nXo ser o jj&fe, nenhum 

outro producto agricola comporta um augm^nt© mais considerável na sua exporta- 
, çao. A capacidade productiva do paiz nap/^v\pemltte, a falta do reeunsos finan- 

ceiros#e ©conomicos entrava essa posaifellidáde. 0 apparelho .da proctu içllo, ada- 
ptado a agricultura extensiva, chcgou ao máximo $ú smx rendimento. A alta con- 
juntural dos preços das matérias prirto-s, devido a corrida ármamontlstla, a facto- 
res cosmicos ultimajnente ocoorridoá (seccas# enchentes# etc*) e a oaoíoulaçSes 
monetárias (baixa do franco), de um lado, e 0 cambio baixo# de outro, provocam 
um crescimento extraordinário da exportação das matérias primas, oom .,;raves pre- 
juízos para 0 desenvolvimento doo meroados interno3, • progresso ria iidustria- 
lizaçto e a necessária proporcionalidade entre os diversos ramos da pcoducção* 

X desenvolvimentos da producção agraria, do comercio externe e do interno 

mx-Êtif*0 S^^dam entre si nenhuma relação, nenhuma proporção; isso é ox •rg.sso, em 
K números Índices, dessa maneiras Em volume physicoj tomando-se 0 -u:i ..ftuennio c.e 
f I925-29, egual a 100, vemos que a produoção agraria passa de 111 , em 1Q30; 

a I5O em 193b. Com relação ao coim.iercio de cabotagem, o volume ••bvoico perocr»- 
re^« no mesmo periodo, esta escala: Partindo de 87, em I93O, síír. V)2 em 
193«* ° que ha de caracteristico nesse cresoimento e a aua ascenção jontimn# 
sem interrupção, de anno para anno. Quanto ao comercio export\:íor, 
de sou volurao assim se expressou, em egual periodo: De 115, m 195Q, va« «. ,L 

‘ 9m £95®* Quanto ao valor, se a cabotagem aumentou 0 seu# entre l930-*3é# dè 
1 o??' a exportação foi augmentada de 53^, ao passo que a produoção ao crcooeí de 20j5. A alta dos preços-ouro das matérias primas tende a attrahir, av.; oS 0r- 

, cados externos, todo 0 cresoimento verificado na produoção agraria no'' uítimoa 
tempos, em detrimento do consumo industrial interno# acarretando, por svr ves, 
o consequente enc ar ©cimento dos generos dentro do paiz, qUç cs tom affs?rs.vado n 

, ultiiixjs tempos* 0 phenomono de desproporção já e evidente e ameaça Rm ^alisar- 
se por todo 0 apparelho de produoção. As fbrças prodüctivas do pa-z^na-rõhaa Da- 
ra um novo Impasse* ^ 

XXX 
A multiplicação da pequena propriedade trouxe a differencíação social nos can 

poa* Em S« Paulo# uma nova pequena burguez ia agraria se co^stitu.iu som un im-~ 
peto e motivos sufficientes para dar que faliar de si. A figura do jequono pro- 
prietário ^çural apparece, emflm, bem delimitada economicamente 3 sua Kllhueta 
pçlitica ja oomeça a projectar-se, com çitídez, sobre 0 scorario politico# não 
so de ü. Paulo, 00^0 do paiz. E ella ja surge sob 0 signo do demo mtamentck-> 
coa inquietações ja cíiro'nica3# presentlndo ja a instabilidade de sua josinão. 
«ive ja entre os Ímpetos de revolta contra aa forças anonymas do ca,..-:.cal, que 0 
opprime e explora, e oa sustos e preconceitos reaccionarlos na £ofr Ia de sua 
pecaria propriedade* 

!<saa pequena burguez ia rural mal sao da infancia e as preoccupt obso^von- 
; tcc. cl© a ou novo estado de proprietário ja tão attribulado não lhe .xa marrem 

: pai1- traduzir essas decepçães na linguagem da política* Mas esse ipo vira 
Ktuito breve* Por ora presento-se acenas o seu desasocego pela pr,' .,a oontra- 

1 dança des politicos burgueses, tradioionaes,representantes do ve11 ãtado de 
coisas. Os representantes mala em dia, porem, das camadas burpucriarj .dominantes» 
de menialidade puromente çapitalista — a nova burguezia agraria, índistriaes e 
capitauiatae urbanos — ja perceberam a existência dessas novas c& c.das ruraes 
plebeias, nh sua origem# irrequietas, pela aua situação. Aram.do de Í0all©s 
representante typico da grande burguezia, faliando, com a arrogancia peculiar 

a sua classe, em um dos seus discursos, sonoros e reacctynarloa, j' demo que 

tirou . oonoluoSo teM dlff8r.nola,So sooia, ao constatar quo •& :i70a0 fj 
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Bate* do facto, é o panorama politico da actuali 

l enorme proletariado rural, constituindo ainda a 
mas acima delle, se orystallizà uma nova camada 

íias que logo sq dissiparam. 
,i.aàe. 

Agora, no campo, alem do 
maioria da população campeei 
de arrendatarios ®, sobretud .. _ , , 
tee, dos quaes uma parte nâo aBaalaria mão de obra, ou so o fa» temporariamente 
(ao tempo da colheita). Essa camada,com interesses próprias, toem d ef Inicio s, e 
a parte, é intermediaria entre a grande massa rural assalariada o a grande lavou- 

iSa capitalista, os grandes proprietários, o baronato rural en deoadencla, maa, 
por isso mesmo, cada vez mais atrelado a seus privilégios. ;v 

USo se pode, hoje, oomprehender as lutas politicas no pala-®' seu desenvo -vim©ü, 
1 to se não se levar em conta essçs faotores novos. Esse pheiyáÉnfjio de differ©ncia- 

ca© social que acabamos de ver e de uma importância transc^r^nta^. Como dois 
smaptomas politicoa, ainda mal caracterizados, e prima rtoaLfltaas ja ponderáveis, 
desse ^recesso, vimos, em 8. Paulo, appareoer o separaUâmb paulista, procurando 
ia uma forma organisada de luta e, pelo interior, n2b somente de S. Paulo, ma3 
àe muitas regiões do pale (em geral nas zonas de colonização a pequena proprieda- 
de sulinas) a proliferação bastante acoentufda, fn&jaèio de peque» a burguesia, do 
bacilló integralista. Essa dlfferenciaç&o e euàrvêxplica também resistência, 
no ostracismo, demonstrada por velhas organisfeçães policieas tradicioLaes, gene- 
ro p.R.p. — não que o F.R.P. fosse mama a,*e^réès&o de seus interesses, mas por- 
que a fommaçtlo daquellos camadas permittii^k sobrevivência do velho partido lati- 
fundiário paulista. . , . „ , 

As divergências politicas que tendesTfe aprofundar-se, separando cada vez mais , 
os diversos grupos tour guezes do S. Faulo e outros Ratados não tem outro funda- 
mento* Os agrupamentos politioos burgeuzes, de ogora por* deante, em vez de se 
diluirem como era a norma antigamente, pela simples acção do tampo, o imprevisto 

.* dos acontecimentos © o proprio fregolismo corrupto dos figurantes poli cicos, beh- 
dem a persistir. A tendonoia a dlfferenciação política generaliza-ac por todo 

Wko pois, como o reflexo ainda hesitante e impreciso da differenciação social t 
É oconoiçloa, ^rincipalment©^naquelles estados e regiões, onde as forças produoti-, 

vas, ja attingiram a um gráo roaior de desenvolvimento © os contornos das contra» 
dicfi es de classes já se desenhem e delimitam, com maior precisão. 

IX 
* A grande lavoura latifundiaria no Brasil, construída a eusta da mão u© obra. 

escrava, toda ella importada, e depois, na pfaaee republicana, a custa do braço 
do coàono immigrado, por iniciativa do Estado, manteve-se em progreasto ©nu ante 

’ foi possível alaatrar-ae, indefin damente, por novos terrenos ate enttio inc ítoa 

g para lá transportar, como um jacto continuo, novas forças do trabalho aonual- 
mente importadas. Dava-se, assim, acenas uma transplantação do modo de rtaoçfi.c 
escravagi3ta para o regime capitalista, Mas horas de crise, o bovernn intcrvitôu 
para defender"oa preços, e o mechanisa© economico rudimentar retomava o seu fune- 

« «ionamonto. Mas ®n Í93Õ estalou não riais uma orlae cyclica, ou de crescí•.uuto, 
maa de estruetura. 0 desabamento das valorisaçõea artiviciaes, pela retenção 
dos stocka, a concorrência estrangeira, a superproduoção instaliada en pemanen» 
olfe — e tudo iaso aggravado pela derrocada da economia mundial — levaram a 
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Xj/. « 
viaento no Brasil todo que estanca, quasi de súbito, a sua xaaior foi.te ü© ri- 
quegaj força de trabalho do colono estrangeiro, “iqueza essa tanto i&ía apro- 

lir JIitaV?1 Sf1?0 °J
á0no âella, 0 immigrante, entrava no^paiz já em pleno vigor 

"k ua.1
efí:t‘ciencia n'áo tendo, pois, custado a sociedade byaaileira, 

ir P&rf crlal-a ©_ preparai-a, nom esforço, neta tempo, nem dinheiro* 
orçft ? traoalho e hoje ho mercado paulista a mercadoria mala cara e mais preciosa* Basta dizer-so qxe as necessidades immediatas Áò, produooüo 

Am nV1©A A A*«M«Ma rnmmm. *%       43^ __n. M A.. —^. ''■  ." , _ T ^ * 

\\ 

;v 

Àm Vm j. ;    T.      *.aiiMMiavaa ^*wuu,wy»'ii| >/&UliSta* ©m traço, fora» annç passado calculadas em 200 mil tr^alhadorcs, eraquantv a v 
immigraçao para la, ate Move^bro do anuo passado, se^tinha limitado a 52.725 
iminigrantes nortistas* xífio e de admirar se a concorrência para a conquista áe % 

| ®raço» entre lavradores de al&od&o e fazendeirçs às cafl torna-se dia a dia mala 
encarniçada, tanto mais que essa concorrência e £ihda aguçada pola attraoto nr- ; 

bana que a industrialisaçfio crescente exerce sobre ó trabalhador rural, *0 pjocc' 
1 so de parcellamento da propriedade, qu© observ?mo3 acirtia, é outro fafctor que &.>“ 

grava a raridade da mão de obra* 0 resultat/t) dessa concorrência é o ou© mais 
causa pavor aos grandes fazendeiros t 0. enfeÜrocimenfco do salario e, com este, o 
da ..roducçfio* A situação doc afe so .pddó' i^oiorar e o surto algodoeivo pode vir 
ft ficar seriamonte ameaçado, dado. queVa grande parte da capacidade do escoamento 
noexterior do algodão nacional sê '4^tre precisa onte ao seu baixo pro< o de cus- 
to, em visível inferioridade aô dêyproduoto americano © de outros pa:^z©s. 0 ori* 
vilegio dç penetração no mercado externo, que conheceu o producto brosilelro,' 
provem, ja 0 reconhecem todos, do miserável nivel ^le vida dos nossos trabalhado- 
res ruraeo. E assim o que horrorisa 0 fazendeiro e a eventualidade cesse «mo- 
desto indice de vida”, como a respeito se expressou com tão grande rccatamento 
0 ar* iriza Sobrinho, vir a melhorar* Aos olhos da burguezia agraria do paiz. 
0 trabalhador rural, ou 0 colono, ueve, a oem do progresso, continuai' na miso- 
ria, a çurtir#fome« ou, en*ão, sera preciso paralysar a activídade proiaetora* 

este o, alias, o dilomma, posto por aquelle j)ollticoi ou impedir a alta do 

Saiari0# ou t'Qraly3ar a produoção ao nivel actual. Ja na safra algocioeira pas- 
,:m, sada foram abandonados nos campos, por falta de braços para a colheita, cerov. 

' ■ de 30*000 contos daquell© producto# 
liada tem, pois, de espantoso, que a actual burguesia agraria, que uretenie sei 

SFogresaiata, e ainda por cima deraocrata, d©ante da ameaça de ver 'a sua fonte 
principal de riqueza escassear, se lembre irresistivelmente dos tempos idos da 
escravidão e va buscar no velho reoeituario dos antepassados 0 aesme remédio 
usadoi pelos velhos barães escravocratas do Império. A historia se re >ete# Co- 
mo ao expirar da escravidão, 0 problema da provisão em força de trabalho se -or- 
na, para a burguezia agraria de S. raulo o do Brasil, inclusive a do 'IDrdest. . / 
que ve com maos oltioe a emigração d® seus trabalhadores para as região do eul, 
a cata de melhores salarlos, uma preoccupação dominante/ 0 gesto his :o*>ieo 0 
velho senador Vergueiro procurando por todos os meios, inclusive pela acção da 
policia, obtejf assalariados, resurge agora. Corre actualmente 11a'Camira um 
projecto regulamentando a disposição constitucional que restringe a Jjamirracão 
e no qual ha um artigo determinando que os iamigrantes admittidos,"em virtude 
da lei para jjrabalhar na agricultura, não poderão exercer actlvidades differen- 
tea da estabelecida na sua admissão durante o período de 5 annoa, a contar dr 
data da sua entrada no território nacional." Ésse projecto, de inspiração go- 

vernamental, congrega a unanimidade das forças políticas burguezas representadas 
no parlamento. Grandes fazendeiros © i/rupr^etarioe nãc tem sentimentMismos, na 
esta® para subterfúgios 1 0 p.p que precisam 0 de instrumentos de trabalho e não 
de homens oom exigências... humanas. A proverbial hospitalidade brasileira v 
com esse preço que se paga. 

A reaistencla da velha burguezia latifundiarla á transformação do íystema de 
trabalho 0 do regime da prqprie^ade não se esconde# rara 0 grande prc/ríetário 
territorial a lição do oafe ja e bastantes o desmembra mento da grande pro qrlec.adf 1 
çolapa-lho a autoridade, faz perigar o seu aonopollo. B elle reaiate quaiito . ode 
a invasão da uoquôna. Oonfirma-se, mais una vez, 0 velho aphorlsma de Marx so- 
bre a"theoria da oolonisação systeioatioa", segundo 0 qual ssta consiste em "fu- 

Jgp&oar.assalariados"# Ha aurora daquella oolonisação, 0 rwlo encontr«do para 
llpautiidzar a "gangrona anti-capitalista" do novo mundo consistia em elevar arti- 
Cficialmente 0 proço da terra, vasta o barata, afim d© dií\, icultar a sua aequi- 

dição pelo colono qu© preferia, naturaimente, ser produetor independente a ven- 
| der a sua força d© trabalho. íío Brasil do aoculo XX, rep.blioano, democrata e 

"livre"| vota-se uiaa lei, não para elevar#ai'tiÇioialment© 0 preço da itionsuaç. ijoria 

, terra ja economicamente exploravel, que já esta monopoliaada, de factc ou do 
reito, ou flotioismente, pelas grandes emprezas oonceasioiarias eatrui 
pxdhadas pelo interior a dentro, pelas grandes companhias espocialisat 
lo" e outros processos de acciuaulação primitiva, mas para impedir que 

possa deixar a condição de assalariado © 0© transforme mm pequeno pre 
A fonte de braços tende a ests^oa*. 
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o<<®0° •«MttfeW.oaaw^Wía» er vencidastmx ainda assim a America 

i fC 
a TerJa ^i^iaissflo* Om movimento emigrat-jrio» om sentido Inverso, 

^ f ^on^a para a niãe-patria tem-se accentnado ultlmmente, Os proprlos grandos 
! í«o ^*fl^Ír!»Lf?rnBc^dor63 d® immigrantea procurai embaraçar l. evasXo do execes- 

* iw^rf s us súbditos: e que ejiles precisam de soldados,.* • de uma reserva de 
te!,S ex»edl«°ea ® nqulstadoMS. Velhos Faiaes tio solo, pobre. 

. ea a taS^o’ , a^perpovoaaos, aocretaio. pronlos jjra oa cuMi de prole numoro- 
vooíir verdaíiniran^ífí.1 ‘x* p,olitloa “^BbhioàelJíambon os grsndee estados a gro 
óômõ .« t» S “ ®íf?8aa ata >*«> «antro de ssu proprlo.terrltorlo, 

“ *11«maalla mtiata. A Italla raussolinesoa* orefera dirigir o 
Á1/B&&vopulaçSo para as suas terras africanas e bíj» a Ethiopla suh,iu- 4 gaaa. ror outro ladot 0 enorme Incremento da aarieultuTaihS^isleea amranmut J 

Imosmc undustrlallsadoe, que se verificou í^^gSSjCSSKrtSí S%- 
iireteç em casa maiores sobras bumonae dispostas a anifírar. cor todos óssea moti- 
ps e que se vem constatando no ^Vimentò immlgratoloW b3*í lSnSéSSJST-ã, 
entradas de colonos no pais. Kntre 1910 e l92fe SaHi^bSsÍI^ iS^oS^ 
lmmlgrantea, ao passo que d© l<)2k a 35 ent^ápeZ oem d5 7% OOO5* 

Os mercados mu diaea nSo tem mais a ela.sSado de ouSra! 7^t^rentes 

I t^fse°deeenSaS \ ******"*' i Ifgtófáíiaaçao progride. 0 mercadfín- clesenvftlvo. A superyroducq% tafrk-a© permanente m principal lavoura 
vdo pais. À monocultura entra era decadência irroaediavo 1 ■ arrant^nrin ^ 

- . V decadência da velha agricultura eJSiva. TKK&jíSlSS ES*# 
prosogue o processo de parcellamento da grande propriedade* Todos esses factorae 

ca30a^^dSS/l ^fST ?6 lVai°B ? “rcaa°' * * ™«to X““£nt 
se, foste^ ™. Zíí;. ír«aE.íí^^lvac precisara de aiapllar- 
do _ 
trar 

r * ” w üugiawitc uo capicau variavel na w 

£ÍS?Ü£iíí'e21í para \rejt>roducça° Na disputa desse o 1 mento repiCef 
M tm 0il0§u0o?0m outras# lavouras florescentes roubam aa forcas 

d Sn r1 Mn outraa nSo n°r0SG9nteo* rja ancia de resolver os impe crabot^ im- ediatos. Mas essa concorrência ercarniçada, dentro do proprio cmm ^«l 
cenue a extravasar delle o tomar a forma mais radical e pooítiva de nnw r.ii-q * 

urganisada q íiommum da grande lavoura contra a industria, que monopolíaa e at- 

vrae grande parte da for*a de trabalho existente oa diapínW no oaicl Qm tim» 

1 ÍL ÍSÍtóSSS 0 fJP^ietariçsWdetentoros da grande lavoura e'Kteí»lvÍ, de,ti- 
a 8,03 iuervados externos, ja visa^i encaminíior a luta aeese sentido. E 

°nÓS^>^tTiufr0 Ma^°-de TOaoer 0 lmpaase 89na° reto\4aolr^ Lf" . ue d<? prcietariado que dexxou o campo pela industria. Não I do ? accaao mw m 
^rajidea lavrac*or©8 e proprietários veem cada ves raals na lndust^l&lis&cSo 
croocôiite do paia o principal inimigo a combater. A seus o’í:tob'a indi^tr»ía 
medra artificialmente a sombra de altas tarifas e do proLíioSlsmo íhííemba 
centenas de milhares de bra*o9 que do justiça lhes oabori*^xSoSS' 

a 30lução/que resta e baixar o custo da prdducção pelo auamento tía nvn- 
üuctxviuude, n&o so do trabal^o,^aai sobretudo technioa, § valor individual do 

íu^ano noifft ÍÍ?-síaSÍ^e °aro âe iais P®la parto excessiva do trabalho humano J^il© contida. Ja burguesses atilados o disseram: "0 Brasil orfci3a fer- 

2£!VVi P^Pjiedade latifundiária, a agricultura exbiinsiva "Io ^ 

raSomíiS. aÇ ° d° niVCl tecimico da i^ducçfio e da oulturaV terra 

tvt° ^can*ideravel da burguesia nacional ligada â induotria urbana a- geraçícs novas ae ^Oirietàrios territoriaes, educados na ora dn decadencie da 
monocultura o da criae oafeoira, coapreuen^endo o inelutável, querem L-or-se i 

fí'??í+-í IÜVa afc'riCultura capitalista. Ja vSjo esperam mais túílo da awrepacSo 

n^ShtoUmuiía.^IaS ír2af 0 da ®?trada contir-ua d® novos colonoB. aqui em jogo novos elementos do supera^Tda^ri^' 
a machina para supprir em parte a mingua do braços © uma nova lii Qorfln rin nmr^íí^ 

«-»SitS! íoraa “ia tpanso9“aent°» *.Wt«»St^sarJ5.3!!!3" 

fí iintr9t..mto a altuaçSo em que se encuntram as principies Lavouras do uaiy tâa 
muito fuvora-el a novos investimentos do capitaes. 0 cafl Sreglí atíudÍ- 

p. uouoçíto ohronlea, com suas fazondaç om grande maioria hypotheoadaD. onerfidas 
o em processo de paroellament*. não I un %>nyo espeoial^nento propicií T „ 

íífflí difíere?Jial* ^Por outro lad-c> oa pequenos proi?ietarioa aSo? ijor sue natureza, automatica»:ente privados desaos recursos» Arcando sot c \>q~ 

0 juros a 8ari8fww, úe adeantamentos e fornecimentos a sal- 
d^i_40 i^f??^cas G fíí*avames de toda sorto, o pequeno proprietário não vê fácil- 

, doS cícditoa ae ábriJ’ para elle. Sobretudo quando se sabe que quasl üü* das propriedades ruraeo paulistas oatfio oneradas por hypothecaae 

demais gravaiaes. As cooperativas d© créditos ou de prooucção t<[m um raio de 
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estanca, quasi de snbito, a sua xaaior for.te ü© ri- 
tr;balh0 d? colono estrangeiro. «Iqueza essa tanto tàXs apro- 

ífo. u^eS??^ °-don? d?ila5 ; i^srante, entrava no^paiz já em pleno vigor 

ir «ara «vini o0ÍenCÍa i>ilJsi6a# riáo fcendo, pois, custado a sociedade brasileira, 
!®r para o^loi-a e preparal-a, nem eaíorço, nem tempo, nem dinheiro. V 

Drecioaaia e u0*^e no ínercado paulista a mercadoria mais car-a e .mia 
KtSÍSS* - b dizer-se que as necessidades ir-mediatas 4a Froducçao paulista, ' 

Smit^n8rt
f(?üf ?! aní9 gassado calculadas em 200 mil trabalhadores, cmquant© a 

SÍfr«StmflP™MR4l &te ã0 anno passado, se^tin^limitado a 52,725 
bTflPftn^fl nortistas, iifto e de admirar se a concorrência para a conquista de tí 

> /\enournleeda IfvSfíí?! d® a^S^fio 0 ^azendeirçs cb café torna-se dia a dia mais 

^r!f ni “ - janto mais que essa concorrência e aihda aguçada pela attrae&o ur- 
undustrialisaçAo crescente exerce só.bre ò trabalhador rurdl. 0 procej 

trSíiwo dJ propriedade, que observamos aoinia, é outro faetor que &i> grava a raridade da mão de obra* 0 resuitadb dessa concorrência e 0 que mais 

ÍLU SaSÍÍI0* a°3 fazendeiros: 0 Cnpàrecimento do salario e, com este, o 
• ** A situação doc afe 30 pddé piorar e o surto algodoeíro pode vir 

seriamorifce amea9ado, dado quM grande parte da capacidade d., escoamento 
, noexterior do algodão nacional a$ ,4^re precisa onte ao seu baixo pre< 0 de cus- 

to, em visivel inferioridade ao d^produoto americano e de outros paizes. 0 pri 

1 peno tração no mercado externo, que conheceu o prodacto brasileiro, 
£f°V0m* Ía 0 reconhecem todos, do miserável nivel d© vida dos nossos trabalhado- 

* as0:inll
0 Q-uc borroriaa 0 faaendeiro e a eventualidade c.easd ”mo- aesto inaice de vida", como a respeito se expressou com tão grande r«estamento 

Ü f«*KrnSa^°0Í)riI311?* vir a ra®lborar* Aos oUjos da burguezia agraria .úo paiz, 0 trabalhador rural, ou 0 colono, $eve, a bem do progreáso, continuar na miae- 

l7,a 9^-tir fomos ou, então, sora prociso parfilysar a actividade pro iuctora. 
~ ?at0 °* allas*,° dlloiama» posto por aquelle |)ollticot ou impedir a alta do 
salario, ou paralysar a produoção ao nivel actual. Ja na aafra algoóoeira pas- 

2fd|n nSP abflàofiü3
1«os campos, por falta de braços para a colheita, cerca 

y%*' d® 30.000 contos daquello produoto. ’ 
Mada tem, pois, de espantoso, que a actual burguesia agraria, que retende ser 

progressista, s ainda por cima democrata, tíeante da ameaça d© ver a sua fonte 
principa.. de riqueza escassear, se l©mbre irresistiveliaento dos tempo;1 idos cia 
escravidão e va buscar no velho reoeituario do3 antepassados 0 meame fômedlo 
usado pelos velhos barSes escravocratas do Império. A historia se rebote. Co- 
dio ao expirar da escravidão, 0 problema da ^rovisão em força de trabalho se tor- 
na, para a b^guezia agraria de S. raulo 0 do Brasil, inclusive a do ordost., í 

‘ I I® caamaos olhos a emigração de seus trabalhadores para as regici ?, do sal, a cata de melnores salarios, uma preoccupação dominante. 0 gesto hia orico (0 

velho senador Vergueiro procurando por todos os meios, inclusive pela acção 5a 
policia, obtej* assalariados, r©surge agora. Corre actualmonte na,' Camira um 

projecto regulamentando a disposição constitucional oue restrin,' e a inmi raçfo 
e no qual ha um artigo determinando que os immigrantes admittidos,"era vir tude 
da lei para ferabalhar na agricultura, não poderão exercer actividades différen- 
tes da estaoeleolda na sua admissão durante o periodo de 5 annos, a contar da 
data da sua entrada no território nacional." Esse projecto, de inspiração no- 

veruament&l, congrega a unanimidade das forças políticas burguesas rararesent;'das 
no parlamento. Grandes fazeiidelros e proprietários nãc tem sentimentí.liamos, na 
©stab para subterfúgios i o hh que precisam e de instrumentos de trabalho e nlo 

, de nomens oom exigências... humanas. A proverbial hosoitalldade brasileira • 
com esse preço que se paga. 

^ resistencLa da velha burguezia latifundiaria a transfcKnação do í vstema e 
trabalho 0 do regime da prqprieçjade não se esconde, rara o grande yiv prietar^o 
territorial a lição do cafe ja e baetantei 0 dcsmeiabraniento da grande proprieúadr 
|0iapa-ln© a autoridade, faz perigar 0 seu monopolio. S elle resiste quanto potí< 
a a,avaa“'0 da pQQhônâ* Confirma-se, mais uma vez, 0 velho apliorisma de Marx so- 
bre 0. theoria da colonisação systoraatica", segundo 0 qual esta consisto ©m "fa~ 

^rlow asfudarlaâos", Ha aurora daquella colonisação, 0 molo encontrado para 
^l^sãut<%azar a gangrena anti-capitalista" do novo mundo consistia em elevar artl- 

.^ficlalmoíite 0 preço da terra, va3ta e barata, afim do diff icultar a sua aequi- 
aição pelo colono qu© proferia, naturalmcnte, ser produetor independente a ven- 

| ©or a sua força d© trabalho. Mo Brasil do século XX, republicano, dezíocrata © 
livre"| vota-se uma lei, não para ©levatr artiÇicialmente 0 preço do. 

, ten*a Ja economicamente exploravel, quo já esta monopoliaada, de factc ou de di- 
reito, ou fiotioiamente, pelas grandes emprezas ooncossionarias estraii^eiras es- 
palhadas pelo interior a dentro, polas grandes companhias especialisac as no "gri 
lo e outros ^rooessos de a acumulação primitiva, mas para impedir que 0 colono 

possa deixar a condição de assalariado © oc transforme num pequeno -roOTlctorio. 
A fonte de braços tende a es tanoar. i * 
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As restricyíSeo oonstltoclomes^^wms ©r vencidas,mx ainda assim a America 
já nSo ó maic a Torra darromissüo* Um movimento omlgratorlo, cai sentido inverso, 
da colonia para a Bi&e-patria tem-se accentuado ultimara ente. Os proprlos gr anãos 

‘,aia6s outrora fornecedores de immigrantes procuram embaraçar t ovaafio do oxeces- 
00 de seus súbditos: é que oiles precisam de soldados. " 1 “ ^ • m: 1 de :uaa reserva de 

Jbpaços para as suas expedlçSes a nquistadoras. Velhos países c.s.solo pobre, 
tradicionaliiente superpovoados, decretam prêmios tfôra oa casaet de prole num 
sa e taxam o celibato*.« A política ant^stth&oàelorlambem os graidos satados a pro 
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vocar verdadeiras migrares buiaanas, ate mesmo dentro de seu proprio terrltorlo, 
como s & tem dado na Allemanha nazista. A Italia imiasolinesca" ^refero dirigir o 
toeu excedente de uopulaçRo para aa suas terras africanas e BéapXa Etbiopia subju- 

A gada. ror outro lado, o enorme incremento da agrieultura j aizes europeus, 
% rnoarno xndustrlalisados, que s© verificou depois da guôr^at*concorreu t?mbcm para 
4reter em casa maiores sobras humanais dispostas a emigrar. <or todos ossos moti- 

vos e que se vem constatando no movimento imigratório uma baixa ininterrupta nas 
entradas de colonos no paiz. Entre 1910 e I92L entraram no Brasil IJ425.OOO 
immigrantea, oo passo que de 1921*. a 55 entrarãat: Apenas cerca de 75Q.GOO, 

Os mercados mu diaes nRo tem mais a olasti^i^ado de outrora. Ao oorrrentss 
immigratoriat3 oome^as a escassear. A ind^^t^i^Jlizaqao progride. 0 mercado in- 
terno se clc3onvfklv«. a superproducç!|p í^orna-ae permanento na principal lavoura 

. do paiz. A monocultura entra em decadência irremediável, arrastando comigo 
>a decadenoia da velha agricultura extensiva. 0 regime de propriedade evolue, 
prosogue 0 processo de varcellaraento da grande propriedade. Todos esses factores 
associados aggravam a procura de braços no mercado dot rabalho e tornam chroni- 
ca a Bua dofficioncia. Entretanto, as forças productivac precisam de ar-ipliar» 
se, ftuste 9 que custar, e procuram voncer os obstáculos. A producçfco agraria 
do paiz esta ameaçada de parar ou retroceder, pela imyooaibiliiade do encon- 
trar o ele ento principal da accumulaçRo: 0 augmente do capital variavel na pro- 
porçfio precisa para a reproducçSo ampliada. Ha disputa dess© elmento regiScs 
agrícolas entram era choque com outras, lavouras florescentes roubam as forcas 
'de trabalho de outras hao florescentes, ria ancia de resolver os impecilhop/im- 
«ediatos. Mas essa concorrência encarniçada, dentro do proprio campo agrario, 
tende a extravasar delle o tomar a forma mais radical e positiva de una luta 
>rganisada e ísonraum da grande lavoura contra a industria, que monopoliza e at- 
vrae grande parte dn força de trabalho existente ou disponível ,po paiz. Os grar:-* 
des fazendeiros 0 proprietários,údetentoroc da grande 1 avouré eKtenaiVR, desti- 
nada aoa mercados externos, ja visam encaminnar a luta nesse sentido. E iíRo 
enxergam mesmo outro meio de vencer 0 impasse sari&o rehaven^io aj raeno» urmi por- 
te do proletariado que deixou 0 campo pela industria. Hao e por acesso quo oq 
grandes lavradores e proprietários veem cada ves ra&is na industi^ialiseçüo 
crescente do paiz 0 principal inimigo a combater. A seus olhos a industria,que 
medra artificialmente a sombra de altas tarifas e do protocclonlsmo, lhes rouba 
centenas de milhares de braço^ que do Justiça lhes eaberla explorar. 

A outra 3oluçRonque resta e baixar 0 custo da prdducçRo pelo augmento tía pro~ 
duetividade, nRo so do trabalho,^as sobretudo technica, $ valo;1 individual do 
produeto agrioola brasileiro e Ja caro de .ais pela parto excessiva do trabalho 
humano nolle contida. Ja bui"guQBes atilados 0 disseram: ”0 Brasil precisa fer- 
rar-se.” 4 grande propriedade latifundiária, a agricultura extensiva, sH© ini- 
migos, porem, da elevaçSo do nível technico da producçRo © da cultura da terra 
racionaliaadai 

/ |arto Vconsiderável da burguozia nacional ligada á industria urbana, as 
gerações novas d© proprietários territoriacs, educados na era da decadenoia dn 
monocultura 0 da crise oafècira, coopreijen^endo o inelutável, querem por-se á '■ 
frente da nova agricultura capitalista. Ja nüo esperam mais tudo da aggregaçSo 
illimitada de novas terras © da entrada continua de novos colonos. fitoanjUMpisi 
Taynrnnyhitna-irmm.TijmganyvrmTrmw ^ntraia aqui era jogo novos olomontos de íiuperaçSo da críae; 

a raachina para suyprir em parte a mingua de braços © uma nova In^ecçSo de napimaoi 
capitães, soo sua forma mis transcendente, mas simultaneamente, mais raanejuvol 

0 crodito. 
M Entretanto a situação em que so encontrara as prinalpees lavouras do paiz não 
‘H muito favoravel a novos investimentos de capitaos. 0 café era regime da super- 
iiroducção ohronioa, com suas fazondaç om grande maioria hypothecsadaa, ona radas 
e em proceaso do parcellomento, não e um canpo especialnento propicio para a e- 
levação da xonda differencial* ior outro lado, os pequenos proprietários são, 

' por sua natureza» automaticamente ^rivados desses recursos* Arcando sob a pe- 
1 30 de empréstimos e Juroa a sarisfazer, de adeantamentoa e fomecbiontoa a sal- 

dar, do hypotheeaa e gravames de toda sorto, 0 pequeno proprietário não ve facil- 
mente a porta dos créditos se abrir pare elle. üobrettxlo quando se sabe que 
quasi BQji das propriedades ruraeo paulistas oatfio oneradas x>or iiypotheoau e 

demais gravames. As cooperativas d© créditos ou de procioção téra um raio de 
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IÍ. ^-.vvL ív:,v OITi*ra?,^TX<Ká ■vms Icíüt-i ;non t eJ^áaa «/. 
... a;í..U; ■* -íi; d-^-íX ííO í í;:>.íiXI'.';. oIXttvsíí Wií o;y^i %$Í&x-Â 

: wiQi-i-cx£"' tàilkáz lm- ã%.. .Xm&st-t íórJé. o.y oZpct.íbo^i; a 
k-:t .K .-:0,slí,<3 * «OÔÂ5KÍ Õt £íX»'Í «Xis.. * uébê»« SW « 
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Pifi »«uw 

<*<* Iri» 

> 
lòò 

m 
As íestrioyS^s çonsliltttoloíiae^ís^Ma or venoldas,»»® ainda aaalm a Ame ri na 

3a n8o í^iàls a Torra darronissüo* üm movimento emlsratorio, u sentido inversa 

\ f1" cfonlf ~üarV ^-patna tem-ae acoentuado ultWmte. óe Í^s ^ 

! í ao 1deS«S if?rnec?dor63 de Immlgrantea procurajT embaraçar « evaafio do oxeces- 
' 1 IjiLÜ S0US aubditoa: e ôües precisam de soldados... « dc* mia re?jerva de 

fÇÍKJíKT? as auaa expediçttea cc nqui st adoras. Velhos ptoes de. solo pobre. 
Hfl « í o™1''i6? super povoado e, decretam preraioa ^ara 03 casaes de prole numero- 

vaonv 2*í celibato. ..A politica aa t^»Miâoie|»^lamb em os gr sidos estados a üto 

oomo^I SídiSn rals^3aa 5UXBaaa8» afc0 mBm ãmtv0 ã& 3«u próprio territorlo, 
fcen ?â ^ Allemanlm mzista. A Italia muasolinea^ >r©fero diririr c 

À /'ada ror níi-Sn T>nSílaça° pa2>a auas tepras africanas © a Ethiopia subjv- ^ ^aaa. ior outro lado, 0 enorme incremento da aOTleultura, hòí^i aizea enrrm«u« J 

\%& 2»®S2íá^tàí»5r?. <*?o^ lS^2SSS a*“x ..retoç m oaaa aalore. sobra, teaanas è«S|Br ^Sto» ST£ 

30 vam constatando no movimento imigratório ume balsa Ininterrupta n 

irmiffvsntaa ü®lonos m yai^* ®itre I9IO © I92E. entraram no Brasil 1.^5,000 
ot passo que de 192lx a 35 entrar^ apenas cerca de 750.000? Os mercados mu diaes nSo tem mais a ela;a5ciàado de outrora. ‘ás oorrrent^r 

f temor3e°dJaÍLSaivAaS f Q3caüüoap* ^ ind^tóáiizaçao progride. 0 mercado in- 

do hai» deaonvftlva. a superyroducçt^ t^na-ae permanente m ^rlnoipal lavoura 
.A monocultura ©ntra em decadência irremediável, arrastando oonsiro 

t a decadência da velna agricultura extensiva. 0 regime de propriedade evoluo 

a^oSL° Processo de ^arceilamento da grande propriedade. Todos esses f ao tora associados aggrayam a procura de braços no mercado do trabalho e tornam cliror.?-" 

Éb^+«a0fíXCÍencía# ^tretanto, as forças produetivas precisam de ampliar- 
dft*no?^Síe4.f qUG cus*ar» 9 Procuram vencer os obstáculos. A produecto agraria 

tei^eíSSntoíífJSf í? rrar °U r^coder, pela impoosihilidade^do emon- o ele erito principal da accumulaçSos 0 augraento do capital varlavel ra t -pn» 

ííí^iAfl6^1^ para a reproduoçSo ampliada. Na disputa desse ©lamento regiScs 
ã^íSSiíiht S ““ S °ho§uo.,?om outras* lavouras florescentes roubam as for?as 

I iJdiatoB1110 mt outras n^° florescenteo, na anela de resolver os impeoiUios^ia- 4caiatos. Mas essa concorrência ene amicada. dentro do nronrlo Píimnn 001ié*j- 
tende^a extravasar' délle 0 tomar a forma mais radical e positiva de uim fut<i * 

'••STlÍ?aC^° íi0™3a“ df, lavoura contra a industria, qu© rionopoliae e at- 
inl%ES1'l2S*paz,te ÚCL Í01Xja de traüalbo existente ou disponível m oais. Os Vrar- 
-ÍS/ a2S ideiro^ 0 proprietariçgpddetôntoros da grande lavoura esteímlTr» -da aos mercados externos, ja visam encaminhar a luta nesse sentido F nHj 

°Ho Sf0 m^°.de VenC8r 0 im^se 3013210 
d<? proletariado qu© deixou 0 campo pela Industria. Na© I po p acca'io nu/Mi 

cMBM!tíSad!!,e9 8 p?°9fi#ta3?lofl V00Bi cada ves mais na lndust:’ialiseçÜlo 
"oõrT'^tifirSíwr»S<-*2ln0ÍpfL 1?ljaiR a combater* A 3Cus olhos a industria,que meara artificlalmont© a sombra de altas tarifas e d© oroteocioniamn iv.na 
centenas de milhares de bragof que d© Justiça lhes tSSSS^SS^Sl 

áucti?iútde3°íaf^qd? r8Sí&iS ÍJaÍXar ? cuato da Ppâducç?lo pSo augmento da pn). 
d°* -nS? s? do trabal^o,«âs sobretudo technica, Q valor individual do 

hímfnnt?r!ifa:LOOl^SraaiT^Íí0 e jacaro de; saia pola parto excessiva do trabalho hum no no.Lle contida. Ja burgueses atilados 0 disseram; "C Brajjil cisa f’p-p« 
rar-ae. ^ grande propriedade latlfundlaria, a agricultura extensiva ' ^c ini« 

SÇSaSuSfei'* ^ ° d° nÍVGl t0CÍmi°° da 

r*»ÁlÜ*te ^0ím®id6ravel da burguesia nacional ligada á industria urbana, as gerarei novas de proprietários territorlaes, educadoa na ora da lecXn^h d«, 
monocultura a da crise caféeira, oomprebe^eido o inelutável! q eresi !or-se f 1 

írente da nova agricultura capitalista. Ja «8o esperam mU t£S?S Crer a!fi0 

™ÍÜfÍ^G ôe- nQVas ?rüaf 0 da entpada continua de novos Colonos. 

naiggKa 

H^creSit©? 8Ua l°ma mX* t3?£msCQudentG# wa« simuitane^ente/laaL 
Entretanto a altuaçfio em qu© se encontram aa principrea lavouraa do ui±z nRo ' 

fhSÍÍ0»!^7?1 a nüV0S de capitaoo. 0 oafl em rogto SfíuSS- 1-ociuoçSo onpoíj i.ca, oom suas tazendas om grande maioria hvpothoradaa' onQT»«4a« 

? •» P^ceo.c de paroel 1 emento, nSo I um ^ especiaíS p^picií S L 

•7orUw» da /onda. differenôial. Por outro lado, os pequenos proprietários são. poi sua. naturesaj automaticamento privados desaos recursos. Arcando s^b c pe- 

loY.dexímv!I>8Síí1B0e 9 3uros a sarisfazer, de adeantamentos e fomeolnentoa a aal- uar, do hypotheoaa 0 gravaraes de toda sorto, 0 pequeno proprietírio não vê iacil- 

ment® 5ngopta dos creditoa se abrir para ©lie. aobretucio quando s© sabe que 
quaai oO^ das proprlGlade3 ruraeo paulistas catão oneradas por hypotheoas e 

clemale gravamos, As cooperativas d© créditos ou de prooucçãc ^ m raio de 

" > 

K?-■ •'■í a 

\0.•/!■■' 
P 
Pi|;; 

ã ép 

Ju*. 

Ç) 
'u. 
O 

I- LU 
fD 
Q S 

TT 



'mm^mmil| ■! 
W**** i«<m #&&& J& ;> 

-1J.V; >? 

0&m&$ sibstâm »%'*m&Tiw MWti 

W* , ípt Wíí: .fciípa 
jüí^ «tô #*mü:fc * «?» 4*$## - 
tt|É ate ÍW» 

Ip&M 

PELA QUARTA INTERNACIONAL i 
«t 

PELO PARTIDO ©PERARI0 LENINISTA DO BRASIL t 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES 

Informações naoionaes e extrangeiras. 

NS 1. 

Prsoo! 500 rols. JULHO DE 1957 



Iniciando a publicação do BOLETIM DE JNFORMA- 
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A IV Internacional c a Revolução Espanhole. 

t< ■ '! •! 

(Resolução do Burcau Internacional pela IV Intcrnacionyx* 
era 13 de Janeiro de 1937») 

X' A Revolução^ Permanente 

Levantando-se expontaneamente contra FrancoA/B operários 
em armas fizeram acompanhar,cada vitoria muL^ar contra o ihi 
migo fascista,de medidas de expropriaçao dct^capitalismo^e de 

- . realizações revolucionarias.de carater idamente proletário. 
A iniciativa expontânea das ma8 3a.lL-tAune toda a experiencia 

histórica do leninisiao,a realização \9aslAtarefas democráticas 
e^impossivel sem a revolução proldjj&r-iaTÀ luta de armas na - 
mao contra 0 inimigo fascistai^ç^e ser acompanhada da luta 
contra a burguezia inteira#comfo*‘clq.sse. 

0 capitalismo em decomposiçãojião pode dar reformas demo- 
cráticas e sim somente inssureiçoes sangrentas contra os ope- 
rários. 

Por isso-mesmo fica reduzido a põ a teoria menchevique da 
revolução democrática,nao confirmada pela Revolução Russa9e 
repétidn^agòra^pelos stalinistas por conta da canalha do ca- 
pitalismo.0 único meio de terminar com 0 fascismo,produto di- 
reto do sistema capitalis.ta é derrubar c p.roprio sistema ca- 
pitalista* isto e fazer a revolução- soeialista.Para poder haver 
uma vitoria, completa dos operários no terreno econoinico e roili 
tar,e necessário a revolução socialista. 

0 Estado soviético 

«H 

A realizçiçao da revolução socialista^supoe a destruição co 
completa do Estado burguez e'a realização da dominação da ciae 
se operaria',sob a. forma da ditadura do proletariado^isto e 
0 Esta.do sbvietico. 

, 0 impeto das massas na Espanha para a revolução socialis- 
ta,a existência do regimon da dualidade do poder numa cria-- 
çao,paralela ao Estado oficial../reduzindo-o a Estado de facha- 
da,de comitês de usinas,do vilias,de milicianosfcdc comitê cèn- 
tral das milícias anti-fascistas na Cat<.J.unhfcpnao tem sido 
utilizado por nenhum • partido na Espanha,para realizar 0 Esta- 
do Operário. 

Os partidos 'stalinista e reformista ficaram á reboque da 
burguesia democrático para a manutenção da republica parlameh- 
tar. 

0 POUM c a CNT-EAI,depois de terem preconisado e mesmo par- 
ticipado na, crcação dos elementos do poder operário (os comi- 
tê^ de combatentes operários c camponozes)pela colaboração 
governamentál com os republicanos burgueses.,participaram em 
3ua: liquidação e na res&auraçao do -velho* es fcado burguez mau 
grado algumas modificações acessórias.A tarefa dos marxistas 
revoluçionarios,de milicianos,elementos do poder operário,pa- 
ra opo-los e depois substituir 0 Estado oficial. * 

Quebrar a velha maquina,e substituir a forma estática des 
•coberta pela Comuna de Paris,tal e a lição de Marx,aplicada 
por Lenin e Trotsky,ma3 absolutamente aprendida e aplicada 
com consequência por nenhum dos partidos existentes na Espanha 

0 programa de açao do Estado operário <2 a expropriaçao 
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do grande capital,a socialisaçao dos bancos,das grandes ^in- 
dustrias,do transporte c do solo.Alem disso a instituição 
dolmonopolio do comercio exterior. 

Neste caminho sc atirou,desde o começo,o inpcto dos com- 
batentes operarios,cspecialmente na Catalunha,onde as gran- 
des capitalistas industriais a proprietários de terras foram 
expropriados. 

Mas o velho Estado continuou sob o controle dos republi- 
canos que diante das forças revolucionarias tiveram de abei- 
tai g■ expropriaçao de fato,das usinas e das propriedades,,nus 
torpedearam a socialisaçao do Capital financeiro e o nionòpo- 
li(i do comercio exterior,por meio de um pretenso cpntrole 
e s1 cit i c o • • 

A coletivisaçao da industria e das propriedades, territo- 
riais,sem a posse completa pelo Estado Cperarí o,d,o capital _ 
financeiro e sem o monopolio do cemer-ci o .exterior que permi- 
tindo planificar a economia na escala n^cdoual1;protegendo-a 
contra as crises interiores c os ataques exteriores,rodaziu- 
se a um sistema hibrido„nao viável;,novq.ua3. cada- uma das em- 
prézas ligadas unas as outras po 
toriosgfunciona sobre a 

puranenté 'orgaii iza- 
base de seu proprio rendimento. 

idos Os recursos financeiros de cada empresa uma vez 
e ijtecessario apelar para o capital financeiro do exterior e 
do interior. 

tí esse o momento que esperam os inimigos da revolução s 
socialista (stalinistas,reformistas 'e, republicanos "leaes") 
para aproveitar do estado de pan-ivo financeiro e economico 
a favor do capital financeiro e da consolidação do statu-quo 
democrático burgucz.O novo governo catalão em que colaboram 
osfanarquistas,mas cuja política dominante, e republicana e 
stàlinista,prepara a volta ao sistema capitalista,tal como 
funcionava antes de 19 de Julho,sob/o . pr.etpxtò de assegurar 
a fitoria militar.Mas o governo precedente do qual partici- 
pava o POUM tinha facilitado isnorrfament.c essa tarefa. 

4A lição 6 aseguinte:oem o posse^tctal do poder politico 
pefo proletariado e sem a aprr.prtuçao total dos meios prin- 

Dais de produção ^do comercio ■?. do transporte gelo Estado 
ditadura do .proletariado«,nao hei nenhuma, gestão socialista 

durável da economiaS 
Nem a C.NoT.„neni o PC nhx 

tG principio marxista elementar, 

r • 
A questão agraria 

-eram em conta a realidade des- 

Os stalinistas pretendem se opor d revolução” socialista, 
para defender a republica democrática-,mas na realidade,sabo- 
to Lan c. realização da tcirefa^^dmbcrqtica por cxcclencia:a ter 
ra para os camponezcs.Esta medida na o c mesmo encarada pelo 
governo republicano-socialista-stalinista-anarquiata de Va- 
lencia. 

i Mas em toda parte os camponezcs se apoderaram das terras, 
principalmente na Catalunha,onde as grandes propriedades fo- 
ram coletivisadas por um decreto ratificando esse fato já 
ulpimado.Isto tanto na coletivisaçao das terras como na cor 

—.çao •í”'3"'--*--'"'' 

nao podera 
coa,-; ’-inCie ms conciiçacs ..e produção per- 

tirem,a eoletiviz-açcm. nao poderá " ' ' 

lctb-iv iaaçao industrial. V 3 

0 usufruto 
medio e,por 

ur, do ao .•w 
nciiç oc s 

camponc-z jpobrç 
ao 

ser real iza Ui com su- 
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íjs*-»j-,ia.- ui. 0 unui. ruv.o 
e medio v.,pcr 
peit.l 1 C i r 
çesso 
tiver 
e insta. 
reto dos camponozes o apanhoeu e,poi§v 
rlado. 

ponez' co^he 
y* u«'!uçt.ç- 

coa su- 
CL.mpünez que 

o coa lucro.sinao polo SbWo Opa r o nc o 
nacionalleado a terrstoxpropn cio o 'htthoof di 
aurc.do o aono olio do coaercio cXtôrior.Omtcrt. o U 

ditadur 

a questão colonial r*. 

va povo qac opriuc uu.oufcro povo não e«^ar„Í^íut*ônt« 
o republico, doc e ; j t.çcnU 

rõaper "cblo siõtean de opressão coionitMÇba poli ti ca oo 
caracterísa pela recusa em conceder a ln,borcL.du c. --rroco^ 
o que permite a Eranco a demgogic bahàto. de c0nceaer um... 
tonomia de fachada aos grandes cheM naCionaiistas^o ae ^ 
rar,assimios trabalhadores naltf QaX&hos contra os operário. 

■■ 
dC fpoUtica revolucionarlkeKmesno a única medida democrá- 
tica consequente,á a.lib^^e|imc 

inclusive o seu direi^Oa$€ se sepo.rar d... - 9 > 
particularmente para^rrocos. • Hr,c,nn„n1- 

Os revolucionários'’ espanhoes devem desde ...gora, doscnvol U3 rovoiuciünm u L foreas b movimento do po- 
ver e sustenta.r coa toa«..o c.s n 

vo uarroquino pare oc libGrtc.r..ap joSo mporuaiote.c_.. lu 
ta de.s classes opriuides üarroquinao opntlíi .03 foudacs c.o..- 
pitalistas indigona.s#cunpliç;òP ^ inperielis^ revolução 
espanhola ganhará assim yn■ possante aliado na rotagu,..rdao ooo 
seus iriimigos fascistas.- ■ . . 

ás Nacionalidades . 
. N 

ácontece o mesmo coa as nacionalidades oprimidas no in- . 
terior da península,e que,aliás se libertaram elas nçemas- n.o 
momento da insurreição o(vascos,cata-laes) .Entretanto,o go- 
verno central multi.glica as opressões •eyorganiza. o boycot 
financeiro em relação á Catalunha,onde odregme burguez foi 

Desta forma os protagonistas- da manutenção do statu quo 
burguez,sob d projexto de unidade de luta.a.centuau a fossa 
entre as óussas catalãs -q o povo iberroo.isto e,sor.ieiati a ■ 
divisão no campo das massas combatentes. 

SobreSessc plano.igualmente,a política '-dcmocraticaMos 
srs.burguezeo^reformistas e stalinistas,e uma plitica fun - 
danêntalnente antl-donocratlca.Somente a. revolução socialis- 

ta-dará ás nacionalidades a liberdade de drspor.elas-aesnas, 
ntá inclusive do direito de separação;a aspiraçac finatl- c 
entretanto, a instauração dn União das Republicas Soviéticas 
Socialistas. Ibéricas. 

a# 
A militarizaçao. 

A necessidade da luta militar impoz a ailicia popular ôm 
lugar do exercito regular passado nas sur.s. tres quartas par- 

t°80°caninholdai'vitoria S pois o do reforçaoionto dç unidade 
o da oohosío da ailicia popular,tal coao foi constituída lo- 
go nos prineiros dias coa suas regras proletárias sob o con- 

trole operário,cem delegados eleitos e oficiais subordinados 

cos delegados políticos.O decreto de mili.tarizaçao,ar?©J**el. 
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;;itos c oiici.-is euboríUnr.- 
•trole opcrurio^cn"-: O.cle. 
dos aos Jclegados pol1 ti cus ^ * v, 

0 decreto cie ;:illiti-risaçaoyque marca c. v” 

’ nlie se serve o capitalismo pare assassinar a vt.ügu..rcu; re 

vo 1 ucionaria.Coordenação e diciplina rias “{Í£?I55íPSbCf iei- 
té Central,delegados políticos eleitos controlando os ofi 
ais técnicosnecessário preparar na luta os quadros 
exercito vermelho. 

Os partidos 

Deve-se constar que não ha na Espanha nenhum partido re- 
volucionário que,baseado num programa marxista,seja cap^z 
de levar o proletariado e os camponezes a tomada do pode 
Era circunstancias singulanaonte favcraveis,de decomposição 
completa do sistema capitalista e de iniciativas operaiias 
gigantescas (a dualidade do poder com vantagem para os ope- 
rários até o fim de Setembro)como na Catalunha,assiste-se 
não á tomada do poder pelos operários mas a reconquista pro- 
gressiva pelos democratas das posiçoes perdidas. 

Campiães da ordem e da propriedade burguesa, os democra- 
tas e os stalinistas,revelaram o seu carter contra-revolu- 
cionario particularmente na Catalunha,para f^zeret-ri-do6** 
cer as medidas revolucionarias tonadas pelo proletariado. 

As teorias anarquistas,conforme confissão dos seus diri- 
gentes, iam ser posta á prova era condiçoes extremamente fa- 
vor ave is,na Catalunha com uma classe operaria pertencente 

em sua enorme maioria a CNT e a PAI. 
1 Os chefes anarquistas começaram por.fazer uma serie de 
compromissos com os republicanos catalaes e dai nasceram o 

^Conselho Economico pare. organizar "a colctiv isaçao na Cata- 
lunha" (sic )assitn como o amalgama com o Conselho ao Governo^ 
dos serviços creados pelos operários (couite centre.1 dus mi- 
lícias,serviços públicos,etc.'[ 

Poi em seguida a colaboraçao no governo Torradella,depois 
no de Madrid,enfim no segundo governo catalao,pela qual os 
chefes anarquistas sancionaram todas as medidas anti-revo- 
lucionarias desses governos. . . 

A característica dos partidos anarquistas feita por Lenin 
se verificou inteiromente.No momento decisivo,os negadores 
de toda especie de Estado,diante da necessidade do Estado 
proletário,preferem conservar o Estado burguez,isto e,se 

■transformam em reformistas excitr.do3.Est;. característico, po- 
lítica em nada contradiz o grande heroísmo das massas anar- 
quistas. / 

Ela explica porque a direção política dominante da CNT e 
' da PAI não poude utilisar este heroísmo para assegurar o po- 
der operário na Catalunha logo,e em seguida em toda a Espa- 
nha. 

0 POUM continuou a ser um partido contrista por sua3 ca- 
racterísticas fundamentais:política internacional do Bureau 
de Londres,divorcio entre a frase e a política real no domí- 
nio interior .Enquanto preconizava um governo operário e se 
cobria com a bandeira do bolcheviqmo,o CC.do POUM tentava 
colaborar com o governo que devia liquidar os soviets e fazer 
desaparefier a dualidade do poder em provei.tjo do velho Estado. 
ir.Yrmi qn do~ffov6rno Delos stalinistas que nao toleram se faie 
enPrevolução°socialTsta porque as íraães revolucionarias sao 

levadas muito a serio por milhares de operários firmes e alv 
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Expulso do governo pelos kt.>.liní st..a que nao vüieram üc tmo 
• que ns fclcyim revolução sociali&t. porque as fraucs ^revolu- 
cionarias sao levadas a serio pur iii.Ih.arcs dc op--r.Ti.oa ar- 
mados,a direção do POUM nao fòfe nenhuma auto-critica topla** 
deveeus errob passados. , _ . . . 

Ora unicamente a auto-çritica implacável no fogo da luta 
pode permitir uma correção bolclievique.Q partido bolchcvique 
está para se crcar na Espahha.Nao e sinao pela critica dos 
erros,pela confrontação do capital politico representado pe- 
lo programa bolcheviquc e fcela expõricncia ja rica da revo- 
lução espanhola*pela scloça©»nq ltíta.doq melhores militantes 
do POUM e da CNT que sc formara a direção revolucionaria♦ga- 
rantia da vitoria das massas*. 

A revolução espanhola e ifikffèvolucao 

j\ rcvolqção eopanho 1 a,como,4$ seu tempo|ft^revolução ruoB&t 

nao é sinao uma parte »a mais g r a nd y o s a, d a/,^r evolução mundial 
em sua etapa atuaiUSedo inimigos sao oa/diversos imperial^s- 
nçs quer sejaij fascistas ou dcmocrati^A tragi-comedia da 
nao intervenção qufelcfjj^ a vontadefp^ra o a3sassiqc.to dos ope- 
rários pelas naçoes ditas democrarv|ca3 mas que nao entrava 
absolutamente o abastecimento d$/3 Èranco pelos paizes fasoi©" 
tas,prova a solidariedade compJLòtardos imperialistas para Jijjr 
pedir o desenvolvimento da rdVoluqao espanhola. _. 

A segunda tentativa do^proibiçao de voluntários e dc media 
ção doe imperialismo democráticos aos aos quaes a URSS se 
sociou,corresponde á vontade de quebrar o novo surto da revcí*! 
lução criado pela resistenciq de Madrid.., g|,- 

Conclusaoia luta contra nno-intervençao significa para o 
proletariado a luta contra o seu pfcoprio imperialismo,Preten- 
dendo lutar contra a nãq-intervençao.süstcntando seus capita- 
lismos,08 stalinistas nao conseguem sinao reforçar o "^loqueio. 

A solidariedade dos imporialismos contraia revolução podo 
ser substituida.no caso de revuo d;, revolução,pela rivalidade 
dos imperialismo pela partilha da Espanha,onde pode surgir 
una nova carnificina ntndial. 

0 partido revolucionário que se forja na#luta. doswopcrar.ios 
da Espanha não poderá proteger qficazmente a revolução contra 
o bloqueio e contra a intervenção sinao por meie do interha- 
cionalismo revolucionário. , n i 

Quer sc trate dc lutas contra o bloqueio ou de luta contra 
a guerra imperialista*o unico meio re3ide rjá açao revoluciona- 
ria do proletariado contra sua própria burguezia,oob a dire- 
ção de uma nova Internacional. 

Esta,edifiçada sobre as r.uirias e taabçm sobre os ensinamen- 

tos positivos da Segunda c da Terceira^hao pode ser um conglo- 
merado de grupos hcterogenô.os e sem prbgrana„como a organiza- 
ção do Burcaü de Londres,mas un partido mundial levando uma 
luta intransigente sobre* a. bc.se de uma mesma plataforma.. 

Na via de Outubro russo vitorioso;no fogo, 4a heróica revo- 
lução ospanhola.nao peripécias da luta de elásses em França, 
Bélgica,Holanda o em todos 0 mundo*a Internacional so dosonvol- 

vera o vencerá. 

Ainda ma processo* de feitiçaria 
•' extratos') por ÍTederico. Adler . 
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• Ao -tomar conteciijjtóo dd nurcha- dos acontecimentos na Es- 

panha, ò C«C‘Jft do.. Partí ao. Operarid‘,l»$nimsta resolve: 

'• Em fac© dás' medijdas cada vsz mis reaccionarias que vem ( 

tomando o actual governo de Valencia# cujo caracter de classe, 

burguez e capitalista, se toma dia a dia mais claro? 

# considerando que a única garantia real contra o fascismo 

e a viotoria das massas e a instauração de um governo soviético 

espanhol5 

considerando qüè o-.fact.or mais Ím$P£tarí$e, na etapa actual 

'de guerra civil4 dessa víotoriavresido tíò.;.armamento do povo, dos 

partidos e sindicatos Operariçsl 4 ' v ,r v** 

considerando que o áátual gòverho de Valencia ^em desar- 

mando’ si s temat icamente. <0 • povo, lreòorrend0 para tanto a violência 

. aberta e a.o, poder dâs afmás .'contra as propalas massas; 

•considerando. que: n§ò contente em desarmar,;esse governo 

ainda dissolveu, :toáof‘os Órgãos de iiassa,,criados, espontaneamen- 

te, pel(a própria lütâi; taés como os comitês de milicia, comitês 

de jnassár.de frente popular, comitês dejfabrícas, etc; 

; 1'.:; considerando que esses orgãos- são os-germens do futuro 

podei proletário que se vinham formando como ..çonsóquencia da 

vontade rõál dás massas em substituir 0 regime buuguez capitalis- 

ta pelo regime socialista proletário, e que dissolvel-os eqiváfe 

a esmagar no ovo-a poya Espanha Soviética nascente, era beneficio 

exclusivo dos capitalistas, readcionarios,.de grandes proprieta- 

rios latifundiários e do: çlefo; '• 

considerando qte não' contente com çssa obra criminosa de 
■ reação' for-am confiscados pelo governo todos os meios e orgãos de 

propaganda .como; estações,,de radio, edificios públicos e dornaes 

que se encontravam* em poder dos par ti db s e organizações proletas» 

ri-independentesi' notadamente das organizações anarquistas, do 

P.OiU.M. e da esquerda socialista; 

considerando que, nessas círcunstanciasi as garantias pa-< 
ra 0 funccionamento áeafcidedemocracia real desapareceram como 

desapareceram as condições favoráveis a um desenvolvimento polí- 

tico e organizatorio livre das imssas; , 

considerando que 0 povo trabalhador ia perdeu a maior 
parte das conquistas que 0 seu heroísmo e 0 seu sacrificio arran- 

caram tanto das forças capitalistas mais reaccionarias como do 

proprio governo da Frertre Popular, salvo por esse mesmo povo, 

quando se viu impotente, desarmado e apaleimado diante do golpe 

dos generaes contra-revoluciora rios; • 

considerando amparada pelos partidos reformistas, 

stalinista e socialista, a burguezda republicana que ao estalar 

da guerra civil havia perdido praticamente 0 poder, voltou a 

exercer a sua hegemonia-tanto em Valencia como na Catalunha; 

considerando que, ao mesmo tempo, os partidos e organiza- 

ções proletárias revolucionarias são cada vez mais arrolhhdos e 

perseguidos por esse mesmo governo; 

5;V 
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on* • W om face dessa obra de traição aos. interes- 

• seu de Vaien6ia P^de, dia a 

dP-r « perdido esse apoio, elle procura escon« ' 
£ ® pqlitica -com frases sobre a necessidade do- defendei ' 
democracia á. combater n faaAiam* ™ 

a  , * * a. aajiu.cu.ie 

fasôl?noj •Jaan<to* «a realttMe se moatea 

f para pelas anraa/pando Infame 
1SSp 119SrJOf sua ™loa na ajnda da 

' , consí^oranáo quo em troca fiess&,-hipotético anoio ela sí 

pltãõõe s- sc^ailtta^rtn«°nt,I?0riaJ13RdlRflGZ> combatend° as as- 

0 ^ietarfed°e 6-s 

,.operaria, liquidando asÀliterdade 

poyo^trabalhador toda posçiMl,' ' "í 

perseguindo a vanguarda 
, praticas, arrebatando ao -, 

e org?'°Q 6 de PrPPag^a;eUS mei°^ 

denuncia sp proíoterladotja 

nnoConnriaíi-SOlÍdarIzan<lc'r®f °om os camaradas de P.O.U.M'. que enquanto morrem nas trincheiras ém defesa, tesseèma» fro- 
vernçs e combatendo os bandidos fascistas vem òô,*seus- chefes e 

dirigentes mais devotados e fieis serem porsoguidos e-pí-esos par 

esses mesmos governos'} 6 ■ wuíius 

o Comitê Central Provisorio do Partido .Oc-eraMo Aeniniáta ' 

denuncia^,ao proletariado essa política criminosa e reacolonarta ••• 

Valencia reduzido hoje a um Instrumento dos inç>e- 

000,0 Franco 6 tostramento do ÍbçSííwi, 

l .. - ferotesía vohementemente contra-as infamas'acusacões de irí_ 

°?m o-tom* íascista liadas -sotoe oO cSlifs d? P.O.U.M, -e elementos revolucionários da PU.r, e da C.N,Ti,* 

um. A‘4!W85*8SSfSitRgr 

sffes saEííír-19íi 

A propositó lèâbra o Comitê Centráí Provisorio do Part-Mn 

íperorio Leninista que também por ocasiao da revolução russa Le- 

S espi& de Ouilhemo lí e m£rm 

Estado Maio^alomlof provando,. quo. <ttnheirTdo 

'; Por todos esses motivos, o G,C*P. do P.O-L1 rumnro anâMa» 

't0da' a solida» riedade ao cam,. -Aidres Nin e seu^vbpmp; do P.O.U.M:.: assim' ccrno^’ 

^os melhores combát^tes anarqúisfes, viotimas de sua fidelidade 

a revolução proletária'. f ’’ . - - ^lueiiaaae 

Ellesvconstituem os melhores combatentes do proletariado1' 
a vanguarda revolucionaria da classe operaria; sua derrota e seú 

esmagamento. constituem a maior derrota pára ás massas e m txmàe 

triunfo para a burguez ia capitalista^ c fascismo! ^ 

A victoria sobre o faseismo oo poderá ser conseguida com a 
mais ampla iniciativa das massas, polo desenvolvimento e aplica- 

A 
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rfvoluoionario e socialista, pela instauração do , 
poder soviético e de um-govemo de soldados, marinheiros oners/Vr,« 
e camponezos; pela crlaçao de um-Bxercito ffarmelho popufelr son 

neraes proflssionaes, pela extinção do capitalismo !f 

a esse preço e possível ainda a victoria sobra Francos se . 

bShador ír»^0108 6 0 «®niravel heroismo do póvòtev Damaaor da Espanha podem ser pagosj 

durante mitos^sl^ ‘Kil0:lt0’ “ Espanha’ a Sorte da W**» 

f^erra civil continua sem alternativas 

no de Azana nad^mo^fp^f11^ ®ste.lone° Período de luta o gerar- nu ae Azana naaa mais fez que demonstrar a sua dolorosa 

e absoluta incapacidade em soluciomr as auestSeVvitepV™ 

%J?JfarJ PTi° ®SPahhol £ vicCte sobre a ccrlfdl gencra-'" 
fascistas. Nao fora a extrema combatividade dos trabalhalnroa ,ÍX. 

fcor'ci^a fêir* a COntra 03 

Espanha estaria sob°(Tinir?3* ? 

mng°dpMddSp?1?0í wsta na maIs ^soluta impotência pra-a dar um 

werari fasolsmo» ^oiaflo-w gtiãoít* 

capitalista;* a° obstante> 0 governo de Azana um governo burguês 1 

„ A. Frente Popular ate ho;)é so tem servido para sustentar no 

«IfcB^wssssfcí»»*»**&> SS&” 

tao solidamente quanto oc^veíe aeon ITTtzii JQ
prGnGen??:?.. i 

nesta^tarefa em■ nome da defesa da "democracia burguezan?S.^ 

^t icdlmente v^se.na historia do movimento) ooerarln um ^ 

«SSS3ÊS,'1?rí- ■ 

atJuãSHviSíSM# «sfc ‘ 
zia. A extinção do ComitfcentoadafM?i?M»r nas maosd? burSué_ 

SesseCsentOido;0XOrOÍt° C°m com™do 1,11100 f°iVpSSo palo° 

MÈÊ* 

;t)” 

«»§M 

Quando rebontou o golpe fascista, o governo foi incapaz 

de se defender> e o proletariado tomou de assalto;os quartéis ae 
Madrid e Barcelona^ amaando#ae e esmagando, oassim, o Xqtoante. uet;• 

sas cidades®: Naquele momento tos anarqj Í6tas>; que 4snt ol -'oi^ 

ram fechadas e postana ilegalidade §;C!*N*T;;; a grande central 
, sindicai;.pelo m&smç governo de Azana,rtivera^ pari® s& i&t>- A ■" 

luta 

feita 

soubessem agir .tparxtst-icamente teriamolôvado o pr^dfárfaao ao po- 

der; tomando• todoo aa medidas de cai^ter :Uma 
luta revolucionaria contra o fascismo* irdiyisgp das terras teria 

levantado: es 

a insurreição 

a libertação- de \ 

los generaes; Mas .......   . 
fere* na peoriMpotesej. um acordo cm Franco e seus nacionalista^ 

ltalo-germanicos a v.lc tosta ^dosVtwalhador es * E os seus lacaios 

stàlinistas e socialistas não vení issov 1 . ’ 
‘ A Oimk-m gABINETE LÀRGO CABALLEHO 

f Esta qufxia'Toi~*("m passo a direita na política^da ®r*ente 

populâr* E»a precifjo m gabinete menos, operário, que nao hesitor> 

semom Baprlmir violent-aménte os movimen tos operários como se deu 

na Catalunha e Tan-agona; 0 levante ar-arqu.leta de Barcelona 
§ um sinal da insai;:U:í aç.ie úo- prrvo 'espumo) •VUnte cta politioa du« 

bià e vacilante kda ?r/;.vi;-9 Popular* u 

. Megrln; 0 ac'uai pi-fmelr::w*5Ínisi;ro? .;Jê se recusa a cnaiar 

os fascistas* de fanc-totas- oác apanu.r.ebsiacliz o^subsbituto 

de Caballeroc ‘ '  ‘ 

do que lutar contra 

OH-s! mal i 
• 7'i‘Ar “ \f V. .'.W ;•* • V f • 

&afar os mov:lmentos de massa; 

,w.       „   ;das--.prontas’*tomadas con- 

tra^os operários de Parcel6)ua.., dom. rapidez c decisão, náo foram 

aplicadas pelo governo de Valerem para defender Bilbao* ■ 
v A Kl8fOR:C.i-^ ;Rí?ETE'f 

Vemcs -ho^e nã"'íspãiihá a reoéblçàe das iomadas de uUlho 

de 1917 na Rússia; O proletariado ja comeqa a. demonstrar a sua 

falta dé confiança na política de seus liberes• gBÍBfeRlffü D$a®ite 

da queda de Bilbao 0 do fracasso do Comito de-Nao-Intervenoac, no 
qual á Frente Popular deposita tantas esperanças e que foi incapaz 

de impedit o acto do vandalismo indescritivol do bombardeio de 

merla pela Alemanha e a*intervenção descarada de Hitler e Bíussoli» 

ni ao.lado dos generaes, a insatisfação e falta do confiança dos 
trabalhadores no-governo deve tor aumentado* 

‘•*'Q0mo KerensSd. o os mencheviques^i em 1917, acusavam Lenin 

ô Os bolcheviques dá agentes da' Alemanha J c governo espanhol e cs 
seús servidores td.allristac 0 socialistas-: acusam' os militantes 

marcistas e anafQir" stas»» le fascis^s er,.jc etc* Os anarquistas que 

no primeifo momento sal.wan .0"governo .e que. foram 03 orimelros* a* 

detiSr Franco diante o.e í-iladr^d oncio -perciou a vida 0 lidei’ dtrC*N*T* 
loortos sirnariamente pela 

... t •.» 4» ■ (t mm ** » íTcOguioor„ Durruti; sao pe 

poliçia de Azar 

que e posto na .  -   Hr - 

Franco'* Como na Rússia de Kerenski, Martov, etc, na Espanha de 

pollciã^dê Azara; Agcra e 0 Parado. Ob;ero de Ihificaoíon Jteista 

que e posto na ilegalidade 0 mis chefes ■prci30s;como_agenr.es_de 
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Azanai Prleto e Uribe, nao existo crime maior do quo chamar o pro- , 

letariado a lutar pela implantação dos sovietsi único meio de der- 

rubar a burguezia e consequentemente esmagar o-fascismo* 

As condições necessárias para a implantação dá ditádura do 

proletariado existem* A luta do campesinato contra os grandes pro- 

prietários* contra o semi-f eudalismoJ (principalmento no terrltorio 
ocupado pelos fascistas)^ a luta dos óamponezes pobreô#v dos semi- 

proletarlos e dos operários dos ceitTOs industriaes contra o capi- 
tal# aliada ao sonso político agud®* a enorme combatividade e a ex~ 

pdrieneia politica adquirida pelo proletariado e os camponeses po- 

bres neste;;longo processo revolucionário quo vem durando na Espanha 

desde 1931 $ oom derrotas o victori^s, são as oondições objetivas pa 

ra a luta pelo poder’* O que falta o um partido revolucionário coeso 

o conoiente, com ideologia marxista solidamente feriada* “ 

Más o reagrupamento de forças-concrotisação da doseonfi anoa 
do çroletariad© no governo da Frente Popular ainda esta atraSadcã 

Porem, diante dos últimos acontecimentos, a diferenciação dentro 

do Partido Socialista e a expeçlencia politica adquirida nestes úl - 

timos tempos pelos anarquistas, assim como a reaçao contra o POüM 

(a parte dos operários da Catalunha) até então oentrista^ 

lerará, inevitavelmente, o processo da formação1 da direção reveã 

cionaria capaz de levar o proletariado ao poder* Este processo r 

tem muito tempo a desenvolver-se, deve xristalizar-so no proprio' 

processo de luta contra o fascismoj' contra Franco e seus aliados 

alem es e italianos$ contando- como Lenino em 1917- com o proleta» 

riado internacional, e não como Azanai Uribe e Frietoi com a bur- 

guezia dos paizes "demcoratjcos"* 

"lutar pelos Soviets e dividir neste momento as forças demo- 

cráticas " objetam os chefes socialistas e stalínistas* E impossí- 

vel levar mais longe o servilismo* para com a burguezia que os atuaes 

plagiarios do Plekenov na Espanha* Quando em 19171 KorniloV ,'archou 
sobro Petrogrado para derrubar o goverho provisorío do Kerensl<yi #( 

sendo;que vários ministros do governo estavam acumpliclados com Kovf 

nilov, os bolçhoviques lutaram contra Kronilov Junto ás tropas do 

Xerensky, porem sem abandonar um eo instante a luta contra este® 
Muito ao contrario, demonstraram-a todo momento a impossibilidade 

de Korenski satisfazer as aspirações revolucionarias da massa;o 

[Lutaremos contra Komllov como as tropas de Kerenski, mas não &b* 

centareiijoèiaKenefhski, não abandonaremos nem um momento a nossa lut 

contra ele"-Lenino (Horcàminho da insurreição)* - 

A actual situação espanhola e uma demonstração* concreta dá 

bancarrota total da politica de "Frente’Popular" e 6, ao mesmo tem™ 
;po, o atestado de obito passado pela historia aos dois* tradioionaes 

partidos do proletariado-*a 2a', o a 3a'* Internaciornes* 

Como dissemos acima, a salvação do proletariado espanhol está 

no reagrupamento da ^guarda revolucionaria sob a bandeira dá' IV 

Internacional, Este e o caminho para a Revolução Internacional* 

Rio, Junho do 1937* 

UCC 
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"Embora isso seja insensato,ha entretanto nisso algo 
dc lógico".' (Honlet) 

A 

lpós o processo dc Zinoviev escrevemos:"Taes processes 
não deveu jornais se reproduzir:e necessário que os governan- 
tes de Moscou compreendam iüso."llao o compreencerou.Conduzi- 
ran o processo contra Piofcakov ,,RcVdelc,e tc...exfájsuente do nes- 
na maneira que os precedentes e anuncif.jn qA^se'deve esperar 
breve novos processos contra Bufcamine,Ri’l;oy$lakovsky e outros. 
Moscou e verdn.deiminente incapaz de compreender que prejuízo 
imenso causo c.JJRSS taon métodos de processo juridico?Ifao 
compreende então que dessa maneiro ninguém serárninguen pode- 
rá ficar convencido da culpabilidade doo acusados?/» exceção 
daqueles aos quais seu partida impões aprovar tudo que faz 

ouv inoa,,v inelas dc i!oscouPas pco- 
'onfessou que,durante anos,tinha da- 

ra de actos de sabotagem nas enprezas 
de que tinha o controle e,o que o verdadeiranenfe notável, - 
esses atos dc sabotagem realizaram-so sempre sem que seu su- 
perior Ordjonikd.ee se apercebesse...Screbrianov confessou que 
tinha organizado desecrrilumortos de trens do ferro.•«Radek, 
que publicuu,infatigavcimente#artigos á serviço da politica 
de Stalin,e Soicolniicov * . r-confessurtiu ter conspifado com o ar 
representantes da àlennnha e do Japão,afim de preparar na URSS 
a intervenção de potências extrange iras e a derreta no curso 
de uma guerra.E tudo isso se fez»,como todos o "confussarara 
por instruções expressas o diretas dc Leon Trotsky„tendo com 
fira principal o restabelecimento do capital!smo_na URSS. 

Stnlin. 
Durante 

res 
do oraens 

una semana 
acuoaçoei .Piatai 

para. 

Tudo o os declararam...parece tao monstruoso. 

vez^cxatamencc 
saçoes e n 
nao alguns 

mesma repetição de papéis,ha seis 
noo.es diferentes ..Aquilo que hoje 

tao incompreensível,que o europeu normal desespera ae nao cora 
praender nado. Risso.Tudo o quo se passou no tribunal cie Mos- 
cou,nas ultimas semanas cie sancirOfjá havia se desenrolado uma 

3 da mesma mane ira.exataaente com as mesmas acu- 
anos.Nao ha si- 

so imputa ao !l trot 

skisDO”era„naquelã qpoc;. -o ;lae:achevisao:fque era culpado... 
Contcntar-nos-emos cm reproduzir uma citação da "Pravda",áe 
37 de fevereiro^úe 1931*dando um resumo da anta da acusação 
do processo então em curso: 

"Os depoimentos doa 1 heulpados,membros dirigentes••• durantes 
anos,de partide monenoviouuvdhar,Ikov,Ginsbourg,atc.demonstram 
que o partido nenchevique se transformou,em sua luta contra 
a classe operaria.cm uma agencia paga pelo imperialismo fran- 
cez,en um aliaclo direto-dos fabric antes,especuladores,kulaks 
g guardas orar,c os emigrados .Esses depoimentos constatam que 
o trabalho de intervenção e sabotagem dos nencheviques na URSS, 
tinha o apoio da XX Internacional e.-cm primeira lugar,da so- 
cial-dcaocracia alcma.9 objetivo dos nencheviques c da TI In- 
ternacional o.o eomagamento da revolução proletária na URSB ar- 
ruinando o fundamento da economia socialista.Seu fim e a ocu- 
parão da URSS,nua nnrtilha-entre os bandidos internacionais,a 
volta dos capitalistas a proprietários rurais©décadas de ter- 
ror branco contra os operários e trabalhadores da URSS,a tor- 

tura e o massacro dos comunistas e dos combatentes da vangu- 

arda da classe operaria,a imagem de Ludzlc'- .Nessa epoca,en°19yi 

nos, os representantes dc. I.O.S.e entre nnn;r i n;mnm>rr,TFiorimia ‘ 
n 



os bandidos imperialistas, a 

prcprisf ar 1os territoriaes , Conhecemos a ü-i.-e-. 

cã~r:penh.a~de calunias que.- durante esse ^pi OvescO.-. ^ 

atirada contra hos, e compreende-se pciuouaxij,..ub a 

estejamos chhio de cepticismo, o mais prox.ncio, qj^ao 

presentemente Moscou latiq^ contra Trotslqy* P°ua;-r a P 1 

palavra a mesma acusada*'xi,* 

Aos organizadores dsssss processes ici.^w_ u.ui 

velmente originalidade, Caia um dos sotainas ac iso. 

se repete ®m 1937» Naquela época 3 tiureaa aa .n.mo d x . .  ju ^ ^ nr, .'i ■ 

tos de sabotagem e intervenção* ^ 

essa ter recebido de Trotai ''ama carta con^ecco Qj.« 

■etivas"; Naquela época o Tribunal -nao teve ocas..ao^ 

*er a carta contendo diretivas, que permaneceu cSb^.- 

iída, .-da i$$çma maneira que cesta wz em que Rao.e.v ,r 

;inhet queimado" dois anes antes» Mas desta vez, coíuv 

a 

'.adeek* Ho.je, como ontem, ^ -- < 

ibusaçóes sem nenhuma relaçao entre_ sí .* liocomo 
;em, 6 fira essencial consista em oalunlsr S/cesa^uii- 1 .   .   /i O T\‘>1 fx ,'r*1 ■' y' 3 .V w . i r 

&■? 4 l • conr.ao 
* *j/» r ^-1;VCV. 

L’ / O i, O í 

Ex*** 

o" 
ar $3 • ause.it os» Tratava-.-*» « — _ — 

•rangeiro dos Menoheviques eu Berlim e da 

e se trata de Trotsky em seu asile mexicanc-c . 

nempreendemos bem que a URSS se desenda co-i to* . ' J ,   .• J.,/a r +».*V"! f\rs AO 

ueiu 01U.U eAeouL«civj.ub» . , 

• Um advogado ingiez, Dudley Collard, enviou,^e 

, ao "Daily Herald" um artigo que foi pumLieaoO )scou, ao "Daily Herald" um artigo que foi ^puoncaao 

de Janeiro, onde ele defende com energia e soo to- 

is os pontos de vista c processe jurídico em. uso em 

íscoUí Dudloy Collard apreseit a-se como um observador y 

mpletamente imparcial e declara especialmonto: 

tv»Ç .» P/^Í,p!' a,- i i ' Sv; 

*-13- *1 

MSigo(o processo) com toda a independencia e o es- 

tudo colocando-me ntim p"onto de vista mais jurídico 

que político. Possuindo um conhecimento geral das leis 

soviéticas processuais, e embora tenha ^frequenteinante 

visitado os tribunais populares, este e o prime^ 

processo 'oué 'assisto. i 

Temos e^eelentbá.ráz6^b ptra duvidar- 0pr impar- 
cial idadedo sr. Collard, A' I;0.Si e a F.Srtt/freceoe- 
ram a 25 de Agosto, de Moscou, telegramas^édísinados 

pelo sr. Collard e contendo apreciaç5es[terminantes 

sobre o- processo intentado no niez d$J$osto a Zinoviey 

Kamen|Vi..t * ' : . 

"tios, abaixo assinados, Bembrq$°d| -tribunais ,ingle- 

zes e americanos, presentes-emArscou,bsegn?mosrccit 

.^unde, teterossg atencao^'^•• .^«r» b,o 'Keúe.^ 

riev avnlti'úàT e pfotestá»tiòs,fcomrgfaiide InHgnaoaoV" 

contra oè '.telegrajíims- dò- presidente, e secietari o da 

II IoOcSk è da F*S.I* 0 sr; Collard assegura ao 

mundo inteiro que no-processo ele náajcga \u papel 

comicooo. ■ -• 

Depois de suas declaracoes^do niez. de Agosto, e 

de suas declarações âctaaes, nós-mão temos nehuma du- 

vida sobre o-papel que ele representa», * 

0 sr, Collard declara que o "processo." judiciá- 

rio soviético■assemelha-se,: por' sua forma , aos da maio- 

difere, prcfundamente, 

Q.uaesquer que sejam-as de- 
ficiências do processo- judl-ciarío do ^continente, for- 

çoso nos ê■defonde1-o desta comparação com o processo 

soviético rasso em matéria de processo,politico• . 

contradição essencial de que-se trata,e a que.opõe os 

métodos escolástíoos de cU-aufãp que predominaram du- * 

raute toda a idade Meciia"aos’áietodoír’ de indução, pon- 

to de partida da ciência moderna. Em toda a"parte o- ■' 

inquérito judiciário pr.ocnra descobrir os fatos verda- 

deiros' enquanto que na DTiSS se. dispõe a inventar tam- 

bém fatos que pareçam adequados» Enquanto se trata <le' 

"fatos" acontecidos na .URSS, sua existência, por iiive-d 

rosimil que possa aparecer na maioria, dos casos,- não ■ 
pode geralmente ser nem provada nem contraditada» Mas» 

ao contrario, os raros casos de "fatos" acontecidos 

no extrangè-iro, resultam sempre não ser sinao-puras 

invenções,o,Em cada um desses processos e necessário 

que intervenha como prova essencial uma "viagem". No 
processo dos menchôviques- em 1931 f.oi a viagem de Abra- 

movteh de Berlim a Moscou, No processo .üTínoviev, em 

Agosto de 1936, foi- a .viagem do filho ds -Tr-otslcy.de 

Berlim a Obpehhsguev No ultimo proçesso foi a viagem 

de Piataitov de Berlim -a Oslo., Ora é extraordinário que- 

ria dos paizes continentaes más 

do da Gra BretanhaQ.ua 
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n&ttlíuma dessas viagens tenha sido ef e tu ada » Era cada 

uma dessas tres adaga®® casos trata-se de pmras inven- 

ções da Guepeú, mas invenções estúpidas pois Que se^ 

pode jserfe.itamente demonstrar sempre que sao puras in- 

venções. ! 

Enquanto se induz os acusados a fazer certas 

definições teóricas do fascismo, etc...tudo sai em re- 

gra. Mas logo que se. entra no^domínio dos fatos, quan- 

do se trata de hoteís, de aviões e de realidades ana- 

Iogas, as cousas ‘ficai #uins. 

Enquanto ós governantes de Moscou permanecerem 

nesses métodos de procedimento judiciário, e não pas- 

sarem a sistema de procura da verdade, a desconfian- 

ça que eles suscitam tornar-se-a Invencível. 

A URSS não poderá sinão ganhar em conduzir 

seus processos politicos de conformidade com os prin- 

cipio s de segurança política. Esperados que em Moscou 

acabe -se por compreender isso. 

1 e 2 de Fevereiro de 1937. 

(a) Frederick Adler 

-x-x-x~x~ 

OSSIEfmY E 0 TERROR gPALINISTA 

Carl von Ossietsky, a quem foi atribuído o 

Prêmio Nobel da paz, sabe bem o que significam .os pro- 

vessos politicos. A 24 de Janeiro de!933, um mez apos 

deixar a prisão que o meteu Bruning e 5 mezes antes^ 

de iniciar sua pena no campo de concentração hitleris- 

ta, escreveu em sua revista "Veltbuhne" a seguinte in- 

trodução a uma carta de Trotsky arrespeito do suicídio 

em Berlim de sua filha Zenaidia: 

"Publicamos esta carta de Trotsky, íntegralmen- 

te- escreve Ossietsky, para oue ser passa conhecer o 

que os moscovitas, em seu odio cego tem feito ao seu 

maior heroe vivo. Nenhum homem de .senso contestara o 

direito-de Stalin se.defender do gcnio politico de 

Trotsky. Mas os meios de luta devem corresponder ao es- 

pirito da Revolução Proletária, em vez de se valer do 

peor arsenal do regimen policial-burguez. Os incontá- 

veis defensores não-comunistas da URSS atravez do mun- 

do, que durante anos tem lutado para arrancar os pri- 

sioneiros vermelhos, um apos outro das mãos dos goveii* 

nos, tem o direito de obter urna resposta a esta pergun- 

ta: porque lutar ainda si a própria Moscou não se com- 

porta diferentemente de Chiappe ou da Scotland Yard ?. 

processo 

haver vi 

rift ele, pro- 

Todos os russo tem, antes de entrar no pais, de possuir um 

visto" que e • rigorosamente controlado« Si Piatakov tivesse um pas 

laporte falso, .nao haveria, .evidentementenenhum inconveniente 

-15- 

& gTMrCTTTfltt Minam DE PIATAKOV A OSLO. 

Segundo os telegramas-de Moscou, sobre o novo 

"trotskista", um dos acusados,•Piatakov,. teria confera 

sitado Trotsky em Dezembro de 1935,• a ocnferencíacioj• 

ximo a vi 11 a noniogueza de Honefess. Piatakov verruflji r, 

declarado que ali chegara,de- avião, do • campe de $oaçao cie Tampe- 
lliof (proximo a Berlim) tendo se ut.Disado cie iraypas-^aporte x&lso» 

Teria vindo a Noruega sob o pretexto de uma cjoriierencia com um des 

dirigentes da Cooperação Noriiegueza, 

ja o extrqrJAo fato desta, vMslbmatwr sido feita emoaviao uo 

mez de Dezembro, época em que o trafínl^^irec regular e.soa iAter-^ 

rompido, levu-n.es a uma atitude ceptApTa Tespei&o ,de sua. com i 
* - -• — ^  - um tal aparelho so • ále afirma que o aparelho era um  . , 
podería aterrissar no campo de av*rçac de iCjeller. dvias H ai, et ir~ 

mames, nenhuma visita houve de qualquer avião particuiar em. bezoju- 

bro, Esta declaração nos foi feita também no aéro-porto de nyd.ro- 

aviões de Gressholmem* 

i L>"-J 

saporte falso, nao havería, .evidentemenoe,' nenaura 

que Piatakov aí estivesse estado, mas o sr> Kionstad, chefe do 

reau Gentral de passaportes,, considera isso impossiyelr ^ Tivemos 
também uma entrevista com uiãmonbrc do Parlamento, o redaoxor Ko- 

ranct Khudsen, que, naquela época, ora. quem hospedava^TrotÊ;Ky\> _A 
confissão de Piatakov, dísoe-nos eJ.e, deve sei puta invenção* mi 

todo caso e inteírameiite fora de duvida oue Trotsky tivesse indo, 
nessa epcca. qaalouer entrevista com ele. Trotsky chegou en fins 

de Outubro de 35, de UI levai (hospital; e não deixou minha casa se- 

não na ultima• semana antes do Natal. Estava sempre doente e _nao re- 

cebia visitas., da - mesma forma que não atendia a chamados telefôni- 

cos. Era eu mesmo? ou membros de minha familia, que a tendia o tele- 

fone; perguntei aétodas as pessoas de nh.rJ.ia casa si se recordavam 

de algum chamado telefônico que pudeste estar ligado ao caso, mas 
todos me afirmaram que não houve nad•* 

dcixcviomi.olia casa após sua estadia uo hospital foi, como Ja nisso, 

na ultima semana antes do Na tal d Viajou comigo para minha casinha 

de Oyemigen, proximo de Ringkcllem, endeuse demorou alguns dias# 

Vivia completamente isolado do mundo e nao creio que fosse possí- 

vel a Piatakov nem a ringuom encontral-o. 
- (De "Aftenposten", edição vespertina, 25 de Janeiro 

de 1937. Oslo.) 
-x-x~x-x- 

TELEQRAMA PASSADO A. VYNQBJISKY 

"Oslo, 29 de Janeiro de 1937i 
e semhor procurado Vínohinsky- Tribunal Militar- Moscou. 

Communico—vos que esta liojo coni trmado oi ioíalmente que em Dozem— 

bro de*1936 nenhum avião extrehgeiro ou particular aterrissou no> 

ooaro de aviação proximo a OsloJ Como hospedeiro de Trotsky coríir- 

mo Nimbem que “em Dumeibro de 1935, nenhuma entrevista teria podido 

haver entre Trotsky "0 Piatakov. ; . n 

Konrad Knudsen, deputado 
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DECLARACÃO DO SECRETARIO DE TROTSKY 

"A afirmação de que -Piatakov tería vTsftado Trotslcy em De- 

zembro de 1935 é pura invenção» Neste mez não abandonei Trotslcy 
sinão metade de m dia que ocupei em fazer umas compras em Oslo e 

um dia que passei em excursão de ski pelos arredores. Entretanto \ 

durante esse tempo Trotslqr esteve acompanhado pela familia de Krraa- 

sen, no apartamento da qual ele ocupava um gabinete e um quarto de 

dormir» Está completamente fora de duvida que nenhum., extraugeiro 

poder ia visitar Trotslry sem entrar antes em entendimento comigo» 

Eu* da mesma forma que a familia Knudsen, -posso afirmar irrefutr 

OajJ.UUliOÜ CAUlUlUaj JJUJLD UUa'Ui^’ nua '.auuuwv v.u^ ^ 

te dos menores passos de Trotslq/', simplesmente pela razao dé que 

temíamos um atentado contra, ele» 
Erwin Wolf 

•-X-X-X- 

CONTRA-PROCESSO DE PRAGA 

Leon Trotslcy decidiu apreserttar queixa contra os jomaes . 

stalinistas da Tcheco-Slovaquia por difamação, afcravez da imprenso. 1 

de Praga,' assim como em outras partes do paiz, quando do processe 

de Moscou». ' ' V 

,A queixa-crime devia* ser, primt|ivamente, apresentada pe« 

1c advogado Dr# Friedrich 3111» Pára este fim Trotslcy enviou ao Br» 

Bill-uma procuração e informações detalhadas, sobre o processo de 

Moscou, escritas ivJo;proprio punho'õ 

Esses documentos desapareceram qiuando o dr» 3111 viajava 

elo -extrangeSo.» 'ApO‘i oTitrlíõ detalhado do material sobre o pro- 

Blio, em vista da situação externa da Tc:?®« t 
*7. . .. .. I - .T ^ ^ A ^ 4-« j*. /-n é • *r i»? /*■- 1- *í t» i 1 f > /**,■ * ' 

pe._ 

cesso de Moscou, 

eo«8íovaquia, isto e sclroto.de do pacto tcheco-soviético, recusou 

andamento» 

-x«x-x- 

CQNTRA-PRCCE3S0 NA SUISSA 

munsmmi» procurMI!'de 8i$lift-_confessa'a FAirr :daie do PRdfeso 

*•  WEMaf 

■ 0 cam» Leon Trotííf“'apreoentou queixa-crim® çofdbfe o Tri- 

bunal clc Caritáo de Balle-Ville (Suíssa) das c aluniasrontas e 

insultos lançados contra eis - durante efê processado Moscou de Agos- 

to àé 1936, Janeiro cie 1937 , indiretamente contra Staiin e direta- 
contra Dimitroí- na qualidade de funcionário supremo inter- menta 

« 

O 

*'0.1' 

r 

nacional de Staiin, e autor de artigos ofensivos, bem assim contra 

os autor os de artigo s calumniádores-í Humbert-Droz e Bcrâenmenn, li- 

deres do p.c. aa Suissa e gerentes dos orgãos dã ímpm^á stalinis- 

ta, publicados em Baile, 8 sabéri * QÜft, ' 

1) - "Die Kommunistische Internacional", revista ávwE* da 1*0» pu- 

blicada em russoi francez, iriglez, chinez, espanharf italiano e 

alemão; • '<$*' 

2) - "Rundschau", orgão central da imprensa staliá|sta em lingua 

alemã; * * * • 1 O' 

3) - "Worwarst", orgão central do P*C.,de Baà$ ; è "Fréiheit* que 

o substituiu depois* V* X , 

A queixa deu entrada no Tribunal* Miot de Bale a 8 de Feve- 

reiro de 1937* Leon Trotslcy autorizou ojfcam* Walter Nèlz, represen- 

tante da "Ação Marxista"-agrupament©«isso pela IV Internacional- 

a organizar- e conduzir o processo dexxándo-lhe o encargo do escolha 

de advogado. 

Q Jornal que nossos amigos suissos*editam "Trotzallem"(mal- 

gre tout...)^ qual çeBíhemos estas notasJ explica que tendo sido 

as organizações operarias impedidas de fornar uma comissão de in- 
quérito internacional que pudesse destruir o edifício de mentiras 
fnr •? •> CJ riAV 0+*r» ’1 -f VI «nwn nnrnnrMi»» ÜWtAf n T3/-<»PlST línoft TJr’ C' 1 d +: O l ’ “! Cl 

tono Bòndenmoim- chefe comunista-fôi fortemert © «criticado pelo seu 
•proprio -partido por ter expulsado violentamente'J de um meeting co- 

munista. os "trotskistas^ agentes da Gestapo"., / 

WíI.Ly jMunzemberg, personalidade • tida um pouco a parte do 

P*C«i alemão, contou, confidencialmente, em Paris,' ao conhecido me- 

dico de Zuríoli, Frltz Brupbacher, que nem ele, Munzemberg, nem os 

dois leaderes atuaes do p0C0 suisso Bodenmann e Humbert^DíOZ, crem 

no que eles proprios dizem aos operários contra Trotsky’. Mas Mus em- 
berg, acrescentou por precaução, que si Brupbacher. se servisse pu» 

blicaiamite ;do suas palavras, ele as contestaria energicamente!õ 

Brupbacher J como se VeJ contou a conversa aos nossos amigos suie- 

sos; cabo agora a Munzemberg vir a pubjico desmentil-a'* Os que co- 

nhecem as duas personalidades‘em questão^ pessoalmente^ou através 

de suas atividades literariasj saberão dulgar quem esta com a ver- 

dade» * ^ 

Nossos amigos suissos lamentam, vivamente^ não poderem citar 

Staiin perante o Tribunal,’ o que4© {Juridicamente- impossivel uma vez 

to de todas essas execuções não disse uma palavra publica durante 

todo o processot 

^ Serão citados como testemunhas Leon Sedov, Victcsr Serge e 

Friedrich Adi Gr» Nossos camaradas querem provar- suas afirmações 

bouços stalinistas'. 

-x-x-x-x- 
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ACTOS REALI2ADB3 EM FRANCA ÉM TORNO DO PROCESSO DE MOSCOU 

por Ini^lati^a. do Coinité de inquérito sobre o Processo de 

Moscou realizou-se J erirparis, um meeting, na sala Magdc-City, a v 

26 de janeiro deste ano,1 ao qual assistiram mais de 3;ooOppessoasv 

Presidiu c? meetingÍMonatte| dà Revolução Proletária", falando, en- 

__ exal- 

;"do P0üM,!‘respondeu aos stalinistas 

e atacou os democratas bufgúezôs* 4 . ' ■ • ■ l 

tfctyi0Q Fevereiro• roalizou-so^ em Paris». outro meeting* na 
sala Wagran, ''per^e2í600 trabalhadores, convocados pelo Partido 

Operário Internacionali-St&o Falaram pela Comissão de Inquéritoj Fe- 

licien.Challáyo que lembrã o processo dos mencheristas de 1932, 

Fred Zollor pelas Juventudes Socialistas Revolucionarias; Satódn- ; 

pela Internacional^ faz-o. historíco do proees&p;; N&ville, <b p*0oIIK, 

fala denunciando'a união ,sagrada dp FoCvfrenceZa Seguiu-se um camV 

du tetrltadtíroKorte Africana”, organização dos trabalhadores colo- 

niaes, dissolvida por Slum; Doptreau pela União Anarquista, aproxi- 
mando-se politicamente dosafirma sua solidariedade contraáa 

reação; Roussot, do P«o;|;*.íala da Espanha; Em seguida foi lidoV > 

artigo recente de- Trot.sky'0 

Em Lyon teve lugar i^meeting de 1*200 pessoas sob o patro- •„ 

cinto da Comissão de Inquérito; Falaram CUPosonfrial, advogado de 

TrotskyJ Savarol,. da União AiarquistaJ Galliarcu Andres Phillip, 

deputado do Rheno...ao- qual o embaixador soviético negou um passapor- 

te para a URSS, Ehierry da Liga dos Direitos dç Housm; 

jjm ordem do tlia íci votada requerendo a orgamizaçao de uma 
comissão de inquérito; rJ ■ 

v Ha ainda a assinalar uma serie de reuniões; o* meetlngs loca** 

esj sobre o- processo de Moscou, organizados pelo p;o.I#, em toda a 
França; ,,.... ,,, .. 

No dia 21 de Janeiro de 1937 uma delegaçao do P.O.I* apre- 
sen.tou-se a embaixada soviética em paris,- pedindo um passaporte 

perra dois de seus camaradas * 0 - g or te ir o fez vir a policia que re- 

cusou intervir sem uma requisição escrita do embaixador; Vieram 

então os agentes da GiP.u; que ameaçaram de morte os nossos camara- 

das; Como a delegação, apesar didso* negasse a partir, os respon- 

sáveis pela* embaixada comunicaram finalmeato a recusa de visar os 

passaportes* - 

) 

't 

% 
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ESPLENDIDA MANIFESTAÇÃO DE MASCA PRO-IRQTSKY' ÉM N.YORK 

A 18 de Dezembro de 1936, o Comitê de Defesa 
de Le-on Trotsky-organizou, em Nova York, um meeting 

afim de exigir o direito de asilo para- o nosso camarada 
■Tretslçy e a constituição de uma Comissão Internacional 

de Inquérito sobre o processo de Moscou. Compareceram 

<■ -,)-.)u- pessoas e 2.000, aproximadamente, não GÕnéá^irain 
lugar* Suzana^La Foliette, escritora o publicista, *.pre- ‘ 

ü.mlíu a reunião. Falaram no comicio: Norman,Tjfemas,. se-' 

,0?; etário geral do partido Socialista dos Estados Unidos, 

úY.vFarrell, MaxxShachtman, Marx Eastman, Jíqrtert SOlow e 

outros, Herbert Solow, que editou um lívfo sobre o es~ 

.. c-ritor Ossietsky (premio Nobel da PafOyJuLembroú uma ci- 

•'i;d:çào deste sobre os atos anterior®s\í5 gangsterismo 

staiinista. 0 discurso de Eastman «Luirradiaáò para to- 
das as partes do mundo. Um grupomarinheiros em-gre- 

ve-, trouxe um telegrama dos ;es de greve dos marí- 
timos do solidariedade ao ConSíe de Defesa de Trotsky 

0 orgão do partido soeialista-”Socialist Çall“ 
o.iscordou^vigorosamente das opiniões emitidas por Eást- 

man que, identificando a URSS com- a burocracia sovièti» 
ca nega o seu caracter proletário. 

* 
• ‘ .... V ■ . _ '■ i ' 

-X-X-X-X- • ■ 

OS STALINISTAS MEXICANOS E TRQTSKY 

; A Oprime ir a victoria do grande -e sê orou domo- 
vinento bolchevique-leninista do México, marifestada em 

Jifrfos meetings e manifestações com a participação ’dáv. 
m‘.ílnar'és e milhares de trabalhadores, e de r.,o resultou 
a- decisão do governo-mexicano de aceitar a vinda de Leon 

UtQtsky, os-stalinistas dobraram de vigor ém sia campa- 
nha de. mentiras e calunias, e passaram á contra-ofensi- 

va. Assim, no-dia seguinte ao meeting ”trotskista"-dev 

18.de Outubro, meeting que 'marca, ciar amente,-uma recru- 

descendia do movimento operário mexicano, o P.C. organi- 

.zou iim comicio anti-trotski st a de composição social os- 

sencialmente pequena-burgue^a, destinado á paralisar* a 
influencia crescente dos trotskistas no movimento sindi- 

cal,; juventudes socialistas e, deste modo, frear a ccm- 
natividade proletária. 

Desde a noticia da viagem de 'Iretsky para o Me- 
xí co, a imprensa staiinista desencadeou uma verdadeira 

campanha de LINCH contra nosso camarada Trctsky, inci- 

tando- os dockers de Vera-Cruz a liquidai-o; isto é a- 

ÜkP,U* preparava um atentado e os portuários de Vera 

Cruz aguentariam a responsabilidade. Incapazes de faze- 

rem uma luta seria-contra os fascistas, os stalini-stas 

anunciaram a formação de milícias anti-trotskistas. Ao 

mesmo tempo seus dignos aliados- os fascistas mexica- 
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nos, na pessoa de quatros pistoleiros do Secretariado da* 

Agricultura, atacam e ferem, dentro de um restaurant, no 

centro da cidade do México, o nosso camarada Diego Rivera 

pintbr e militante revolucionar i o ♦Unicamente a intervença$ 

oportuna do cam, Calho impediu que Rívera fo sse assassi- 

nado, E a imprensa stalinista de todo o mundo glorifica- 

ria "á cólera do'povo” contra os trotskistas. 

Os "comunistas" contam, sobretudo, com o apoio 

de -Lombardo Toledano, licehciado ; secretario da Confêdè- ^ 

raçao do Trabalho do México, que, depois'de sua recente 

viagem á URSS e o répreseij; ante óficioso dos Soviets no 

'México, Entretanto, não 30 organizações- como 0 Sindicato 

Unico do Navio, ou os sindicatos revolucionários filiados 

á Central Operaria dás Casas do Povo; 0 partido e as Ju- 

ventudes Socialistas, os anarquistas,^ os trotskístas, co- 

mo também organizações f iliadas a C.T.M.- como 0 potente - 

sindicato dos opearíos em petroleo e-o das Artes graficas 

& outros, rebelaram-se- contra a posição tomada pelo Se- , 

cretario nacional da CVT.M., e aderiram* ao Comitê Mexica- 

no pelo direito de asilo'a Trotsky. A C.T.M, foi, desta 

forma, obrigada a recusar as propostas de Toledano que 

apresentava uma moção ao Executivo da C.T.M. uma moçao 

atacando Trotsky como "agert e dá GGstapo,etc",- e se opon- 

do á sua entrada no paiz, 0 Jexeçutivo.da C.T.M.'reafirmou 

seu apoio ao principio democrático de asilo e- se limitou 

a definir as divergências ppliticas entre a 

Trotsky numa decláração; ■ "g£ Trotsky*quer,pelo unico fa- 

to de sua presençajiò México,incitar seus partidários a 

propor a insurreição armada'imediata e 0 estabelecimento 
da ditadura do proletariado, sem levar em consideração o* 

estado historico atual (a frente popular), então a C.T.M, 

n|o- considera como desejável a presença de Trotsky entre* 

nos,” ’ ‘ 
^•er 0 p,C( tentou .fazei' denunciar Trotsky pela C,T. 

M* como um contra-revolúcionario• Ela responde denuncian- 

do-o como.,, um revolucionário i Nem uma-palavra em sua 

resolução sobre “terrorista","assassino”, ou ”Gestápo"U 

Após esta derrota lamentável, os stalinistas 

não tem‘medido esforços para realizar suas ameaças. En- 

colhem-se completamente ate 0 3° dia depois de sua chega- 

da. s6 então conseguem organizar uma pequena- manifesta- 

ção com algumas centenas de Jovens* Foi tudo, A G.P.U. 

teih de imaginar outros meio-s para conseguir 0 seu fim 

supremo: assassinar Trotsky. 
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PELO ARTIDO OPERÁRIO LHÜlllISTA. DO BRASIL t 

* 7 ■ ( ‘ M 
Publicação mensal <ía Copaissao de Agi- 
tação e Propaganda>0 PARTIDO OPERÁRIO 
LENINISTA, visando oolloòar a vanguar- 
da do Brasil em condições de acompa- 

. nhar a marcha dos aoefttecinentos mun- 
diaes e facilitar o egíopamento dos 
revolucionários mafxlstas do Brasil 

sob a bandeira da IV fflTBHNACIOHAL, 

N* 3. 
Setembro de 1937. 
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Sobre a Quarta Internaoional (Entrerlita dada á Associated-Press , 
por L. Trotsky)    1 

COMO SB ORGANIZA A CONTRA-REVOLU^ÍO HA ESPANHA 

1, Carta de Barcelona     W* * 

* 2, A posição dos boloheviquas-leninistas espanhoes .  * * 
r 

OS PROCESSOS DE MOSCOU . ‘ ' 
' y , 

1, Os trabalhos da comais são americaa* de inquérito sobre Qfi fro- ^ 
cessos da Moscou  ••••••    

2, Accusoi (Por L. Trotsky)      " 7 

t. . doe. (. *t m. i 
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A QITARIA I N mjíAj 

(Entrevista dada a' ^orciabed^res* por L. JXrttfkyO 

_ * pargunta: Desde s erganlaa- cado'peJ03 lornae» fascistas sll 
«.e^i» -.arte Int^acicl Gsnsbn, tjHT alguma. .«renas, domo tive ocoasii 
por-onde s. estendeu . sus «etiridedej J*di l.r „. drenas húngara, 25 msmbr, 

Resposta: A mars d. JO peises. > d. c„.rta Jnt.rnacional fo^am Pr.s 

t 2a. p.: Ett cifras redondMlSj»* - h 

s o numero de seus membros aetualmenta 
R.: Hypotheticamente, posso diT 

xer algumas dez onas de milhares. 
3ft4 p*• Ve a Quarta^JnterBadio* 

nal como uma necessidade pôr fim ao sy». 
tema burocrático actual da Rússia so- 
viética e fazer voltar este paiz aos 
principias do socialismo marxista? 

Re: Sim, certamente. 

•m Budapest^ Muitos adherentes do mo- 
vimento estão nas prisões de Mussoiini 
assim como na Áustria. Na Noruega,onde 
a Quarta InternacienaT não tinha aihe- 
pentes, as repressões contra mim tífzer ; 
ram effeito de crear alli uma secça),quc 
edita um/jornal - a "Quarta Internacjo- 
nal"- alem de outras publicações, 

7a. p,’ e a posição do Sr. 

’este caso, quas s 
pr3V3 

sao os 
para 

‘•'•'rotslrjí 
R. 

v. 

í 

jnethodos práticos quo ella 
alcançar este objectivo? 

H.: Somente importantes triuKjhos 
da olasse operaria mundial podem devpl- 
ver a ícaifiança aos operários russos, 
No caso db um tal successo,as massas 
trabalhadoras da U.R.S.S. saberão achar 
os methodos capazes de libertal-as da 
burocracia bonapartista. Não esquecei 
jque 0 proletariado russo tem atraz de 
si uma tradição de tres revoluções. 

5a. p.:Defende a Quarta Interna- 
cionxl os principios da revolução mun- 
dial? Que meios emprega para fazer tii- 
umphar «ata concepção? 

R«: Sim. A Quarta Internacional 
se baseia no principio da revolução in» 
teraacional, A primeira condição de e- 
xito nesse caminho e libertar a van- 
guarda do proletariado xntc>riiaoi oral db 
commando da burocracia sovi^tioi.,,inclu- 
sive da Guepeu. 0 mcvixáico gidado p»»- 
los principios internacioanHi; *1ovô ser 
enraizado no sGlu nacioxial o não suo- 
mettido a um controle extrangeiro me- 
oanioo. 

6a. p.s^Soffre a Quarta Inten»- 
eional repressão em outros uaizes alem 
da União soviética, ou a repressão nes- 
se sentido se tem feito mais contra o 
Sr. Trotsky e os seus defensores ceno 
indivíduos? 

R. * Sm todbs es paizes faseistu 
s raacolenarios as organizações da Qma 
tá Internacional Vfo perseguidas cm 
ertrwao rigor. Dezenas de chamados bete 
Mistá i sãs encarcerados nas prisões d# 
Hitler tSMtamente esmo o são nas prt- 
seea Ae Staline. Sessenta membros da 
Quarta Xntemeelonel foram presos «a 
Osats lg m dezembro dj 103S$ 10 outree, 
som e !hr« Jakubevaky a frente,foram cem 
dsewados m janeiro deste anno a longas 
penas de prisee. foram aocusados do ter 
agido «n fávor da União soviética a cas- 
tra os Interesses militares da dilema* 
■ba. d relatorio do processa foi publi» 

neniiuma 
* 

posição ofr^ 

no '■ ivv?.4-: 
: ÍTu? oor-ufC   

ficial noí-ü iu^\?-.v.euto, üirvo-o com os 
mau? lÍ7/*w« fi hrt:£03 publicados em di- 
versas íingr.tat1. >osjo d.Lçer nom safis- 
facçao que muitos partidários da Quar-^ 
t» Intoír.riB.cir>i'G 'i (muitos, mas certsnwfti 

te não todos) attii.buem alguma importai- 
cia as minhas opiniõas, mas om nenhum 
caso os meus pontos d& vista theoricos 
tem caraéter official, 

8a. p.: Tem tido o Sr,,des de q*e 
se encontra no ^exico, inteira liberej- 
de de corresponder com os seus amigfls, 

associados e defensores, e tem podido 
escrever^ como quer, para as diversi a 
publicações, sempre naturalmente cm- 
dicionado a sua promessa de não inter- 
vir nos negocios internos do México? 

R.: Náo soffri nenhuata reetricção 
em minha aotividade por parte das a\> 
toridadçp, mexicanas. Nenhum controlef 

estacsieciac sobre a minha correspc 
eia, Dyr0 aliás observar que durante»*j 
de viuno amos de minha exj.stencia 
;itiuH owK-o exilado, minha actividad 
-O foi aubKf,ttida a um oontrole esp« 
ciai durante quatro mezes - sob o gif- 
verno d5.ro socialista da ^oruega, tn 
fins de 1350, *■ ; . 

Durante ;a minha estadia no Moxict, 
a minha enorme aerrespondencia foi ia 
continua a sér consagrada oxolvaleam^- 
te aos^protíessos de *o*e0u e a stu *.«a- 
me, %o « preciso dizer que em tftdw 
as occasioes tenho semppè o cuidado i« 
nada fazer rue possa croar a menor di- 
ficuldade ao governo d«sse 6enero#á'£. 
it na sua política extrangeira ou it- 

bs afflrn»çoes em ooá%m> 
rio sao dieta das pela Qimpcv a âesa 
agentes litterarios, Esse» senhores# 
firmam que de um lado eu defende áfdi- 
cisme contra o sooiaiisno «e» qm d* 
outra fomento levantes reveluelonarld» 

nos^diversos paisee, A prime ire »oou- 
»»çao e dedicada aos Operário* f AOná*» 
orates, a segunda »e deotio* aflg^r* 
no« oensorvadoree, A| évms n«|a«|), 
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2 
9a. p,: Como concebe o Sr.lrots- 

ky as linhas do futuro desenvolvimento 
e a missão histórica da Ouarta Ixxter- 
nacional? Substituir» finalrasrrt© »t*». 
oo ir a? As dyas ©pgfuijisaçMfl osBtbmni 
» Bscistir paxAllAlawnte? «\ral » bae#t 

■•tal b»«e »xlAt«4 d» fu sm coa os sr©» 
•UU«t»« "duro»” d» Soguoda XatenuMb» 
orai? 

t R» * A Tarceira Intemaoioraal es- 
ta minad© pela» contradicções axistsAr 
t»s entra os InterBase 3 d» buroeraci a 
d© Mcsoou e os do proletariado mundial. 
A« proirocaçortü infamas do Moscei 
tm golpe mortal na Terceira Interna©!», 
msl. O^prctcimc psricdo será 9 d» <3*,^ 
(pregação fiysi^wuitica d» Cumintern. Bs- 
t« ser» írubs i-ituidí por um assoolag»# 
*w4di%l iniüpaná«at« bçueadp. nc* pria* 
sipioe « na 1 uxxj3tidxdea ç rão no oaa» 
Aittido f no diíúroíra» 

XOd. p.c Oiw.1 toa r.Sdp % poli- 
ti Cr* # ra aoti vidrada dn Our.rta laterrvx» 
AiCMl HA neijutl oaafx^.oto s?p«ni!5t? 

R.i A raooçraa osi^enhnlfc. ca. Qy.Hr» 

#«Itt4 Kwr JI-MI ,|-ni, ** W»»- -*~ MM s       — 

ta Internacional foi fundada ha somente 
dois ou trea rneie^. Por conseguinte et 
Xra 0 por orra brastsat» pequena, ^nfel ir- 
««Atra mio tenho ARàura Xigraçraa posscál 

♦#* oXU. 0 raoviraentA insurrB09lcai»X( • 
de 3 » 4 da maio ultim»)» peio que po»> 
•0 Jiigrar daqui, foi uo aoviaento arais 
Oa Menos espontâneo iras ararasras ranrarch»* 

• prartiralments dos opa» 
rrario» de P.O.U.M. Bste ultiao parti» 
ie aao So não e trotskysta, oorao «xpul» 
#«>03 trotskystras do suas fileiras. 9 
Cernia tora ohaní. a todos 03 qt:e nSo es» 
tao « jb aíifta ordens de trotsJ.ygtaj.Kas 
rainha a declarp.çoôs procedentes sobra % 
Hsprau^M, repeti e raindra repito que rapo» 
Utíoi intyir*cnento orrradra dra I.C, nra 
Dupsaria eo pode provocar des©entra*» 
tsiMttto ©ntre» ae massas » levraste» 
A sufcloTaçoxe espontâneas, «cu grag> 
de b^aficic para 03 faeeistas. Os 
«oontjoiítfíiití e «ais rjsentes não séõ 
sf!r •^eiea osafiraraçÃo iestepn. 
▼3.8010» 

1. Cartra dra Rrarcolora 

t lwv»i«nraf14 do Julho do 1937, 

0 Bimlvnraario da revolução so 
rauprurbora. 0 exterior da eidade roflo* 
®to fia laeat© os m-raifinçaa sociaos dos 
ultimo« mexes. Barca lona tornou fi scr 
«rara «idade ncbieM. neva "alta so- 
ciedadc" paessia nos c•..tomuva 3 3 offi» 
Airaesí os grandes ssfúr o&tão oholos dj 
«ragabundoM cem hjixj :-jrmí. tet douxüuo vera 
«olhaa o cafctluj pinado?. Knr 3© çat» 
#» ««sã gette tom uara "carta da tyrabra» 
Kbo*! ea todo caso, ru.aguara, os unocutao» 
dra# «o passo que teios os dias » tedra# 
rara noites ra pelioia faz razsia# porra 
premdsr os pobres sam trabalho q os re» 

• \ «raluoicnrarios politicamente JLvcaavani» 
«rates. 

Rra# estações balnorariras raos mi» 
gradarras do Braroolom uma nova raristoam 
•ira so divortra ao am db J«2», na# M 

praira do Brareslcnotra# subvtrbic opersrin 
290 hflowns tórax preços, Os pobres f». 
raraux oauda para o pão, o urre* 9 o a?,oi- 
to , 0 ra# aulhsroc ricas 30 raSgloiiiierrara 
Uras porftaiirarlas qat? nunca fiz3usa tan» 

J to d-'.aJi©iro, 

y is massas estão «almas. Flora* 
! rara raxpoctratlva. Vinto ou trinta *11 h> 
» «rara# ««correra» ra racaifestação aa ho» 

raerarago» « Durruti. Garcia 011 vor o Fra» 
4Uriora Moasony subiram a tribana, «a« 
«ra «ratt# discurso» pathoticos ní© oora» 
••Cuiruk «othusiraasar e multidão .A ptam» 
■raclogiA d» •ttobloara*' • d» "•ra^rifülof 

dt burooraeia ranrarBhra-gyndicralistra jrá 
raatfi nnit» gasta. 

Os grupos lmcraos dra F.A.I. roeç- 
moçarra» a propaganda lllogal; ittfoU#» 
raoato, ras ««ra» palavras dra «rdrara oras 
ab?trao*»g. 0 que arais prooecttpra es 
rer>lueionrario», « ra prisão d» «eutonee 
0 Cenesnas ds revoluciona ri cs d» f ,0J. 
. e da F.A.I., sora qrao tonhom sxb pro» 

ce»jn,ifl38 ik üm dra prossã* dst 
ra pvv.-.cia ss conpraaottora ra «*« dotor 
os priGicnoiros por arai» d» 30 dira» sm 
t>» citar nerranto ura triWaral; na# etla 
rarao jwuitsai « eomproaip«». Crarrra 0 èrara» 
to d© cue no dira 12 o» prisioneiro» sra- 

trraagoiros «orçaram ra gr.vo mtomJ 
«Mito pocsivel* Oua.tr9 moriorauo» ti» 
aíiaa começado ra grava dra fea® m» seara» 
n» enteg. Vo delles ostra ragorra rao hora 
pitral. 0 nuaero d» prisioneiros extra» 
geires e no/riaia» do <0 (s« m Borco- 
X«ra># raras 0 prôraralmerats «rai«r. 

A repressão • \mm raralor rara C*t»« 
i«hra dc que no r«»to do pai*-A "Sptf 
*0 usa ra Unguagm ãM flor»» para tira» 
trar dos probloara# p®iitio»» ntraie tapera 
taatos. taras ra inpraras» «ararehigtra d» 

%drid • mssrao de fralmela, «raborra arai» 
taa vezoe susfM&rara# »« oxprim «ais frra 
•eacRte. 0 Comito aaclmral dra C.p.T.m 
Valeacira taaott «rafta ptfblioraiwjtt* ra dra 
fosra do F#Ô.U4l.. A ífoU" não ousou 
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sd-nsfr08 Bíi BbBbmrt iol ía/wioanwdriled 
4a siaiugesme to* e»lí wo ?lob 

-úLolfíl.tMvptci 9*ttêtt*d Bio ioq ® *x 

Aeeaeq oãçesU BP/4WK 
e )í4j»l«orrweai VÍÍVÍt 
-eoq wp ©X*q ol/« *A * • 8 •* 
«i/W O#!»»**®* ^ ^ ,ÍJ/oah **B8-£jfc O» 
-tft01BgJ> BBBWU* íBA »Wi*« 
•*qo zob «*na«iaX#ieq « 

•Xuqxe oflioo ,atapfe*r»* * oau ct>aZa o* 
0 .eenieUl «aos «A ajís^ís-oií 

»ae Ofeflf e:ip eo eebot « «torto p^£ífl»| 
6JSÍ BVÍaícrtí sb bbüc «fc« 

A ti^tfoB BoJ-flebeoeTiq aeoçciBXoefc e&f.-JM 

-0q*«Jp tóaiB • Í**fX5 
D« ,0*1/6 flíwwto etceícrii>.^íú í9it^ 

,*bí«>»e«A iBOOWtq *boq oa 
«stfctBVoX • BBiam bb o-awu# 

«OUE-:» X>» ,BO«XB#fl0qa® 9J09BTClíibB * 
«0 .BBÍBÍô»*^ Bt> aflwq víoi^^- «ô 
õn eSa *fi«ô*et &x«h *>te«n£M**pM 
.nqmtee* oÍ9BW«i»» *•£**■ -v* 

CyfTiíB k.V . 
,<>4;¥.rr 

-aíoií.iS 0 3<Í9oxioo omoO :.q «sS 
od-nsmxvXovxiesab o-urdul cb asiioil aB V1 

-laí/il B*i£U? si) fioxiotairl obbbij^b 9 
ai*í « «dflte/íXBail **ziirtX#8dí/3 flano-roac 
Qyrutm i±ímo a*õ?â3ÍjtAS'«> «A. ÍBlieo 

•BBCf B VodXWWaXoflBttBq IA#*!*# * 
4ta 80 «90 PBSBl «6 ,0*«ÍXO ••** ** ?* 
4a$trt9*nl ebawaeS nb "*o*uib »»*eilBito 

iAaoi®Bmeí«I atieoieT A * *a . v 
seoçoibBiíaoo eeXaq BbBiuro a# 

MiôBwmd 8f> cosaeio#*! ao •**» *•? 
Jjíibfluaí ob*i'nitfH£oiq o*> w„9 íioeaoM afr 
c£~o- .pooaoM cb aeopnocDOiq, ** 
«itOBinetfal «Tia^isX í»/i Ibí^ok sqXos ou 

Ab ♦ 5»ie? obolaoqt 9/iÍJ?0iq^C »l*ã 
JtífamiiàaíwS Ob «olí^«Y« «í-çBsa-Jj 
♦BíBiooaíJs Btwr -ícq ftfrUrí^atfim •* 

«xüitq aos aíxBeai3<í sítssàso p^oi aBio/w# 
^bao «a oSa 9 ,*b*Ute*iv l M a «oXqia 

«.ctiofyflí) oa o ofcfflt* 

-A£oq <c oài3 izoí XboO *.q *^0X 
-xyrt&ísl B»Taí.*0 nfc ebBfcXvlíoa b • «Oi# 

íicr^qija XBtfioa oa XmoAo 
W^fcutelK» »!«••• ^ ■•* 

i»^s «j a Asi*»jg»_gigg5t 

it *i!ÍTtü‘1,
1í 

* ,/Obb^ 0#i»« WÜ 

.l.i.t * M*t>«í aoq«3 «0 
..UZ«lat iI*j.XIJ tóms*»o-i3 * «.WM 

«S. »M0 a» .«« » .«*“ 

.^O.^ ob «*Jna»io#í«*M «b sBse.Ksa a 
àtke s/ufera# o*P «•» f1*-4*1 •** 0 • 

t,W,0 «b «õaootq «b *»** ^ 

ta^ab i<« o MBtttmnqpQO sa Bxo.:/.og o 
j*,e «Bib 05 «A «Ub toq eotia^Xa^q w 

A.ao 8«a iL*o*4W •sto«a4 

«aoO o or»P .o»at«otqB08 • m&am oaa 
+* ortiawiei^q *• SX âib «n t*> ©Aj* 
XaKol ob •*•*»» * g^c9^rC°, Í ^Z 

*í& AOKBoiaaaü *t#b*<0 «Xerieaog o#-w* 

«wwwt<t CT.H « afcyww «»<« 
W. <M «•»* *,B •!!<,,?*,“ 
«unln •* «“»« 9 •*?* 
-60T4Í «.«)«»•* • ««*>» 

.taiM B#«*£oooro»q o «o* «í*®1 

..«#•0 o» má t oõaeot^ J 
•Jt/oa» A ,ai«f oA 6#«r» oa «op o» «1»* 

B*taq aotoíl ma B 00 
^oqat «Mu o»i#iíoq weoXdwj ooA yâ 

«b «OaírfotoM »«<w«q«tó o a«K -soí-cbí 
4«b o-t6ítoo %ai#»IO» OA 
BK-flBÍB» Mttvm ot ,OM»qBOO 00807 
».<•«.« oA Xtótftioaa «*i»30 
-Bb B *#ft««BOÍj;<tWI O**» f*?^*1* * ! 
woauo «So "MoA* A .*lâ«tí..O»^ 06 OSal: 

,TBeX OA Odlul oA ií^oooXBoao® 

00 0j9?ttÍQV9t Bb OÍtBítWittW ^ 
•OltBl obBbi» ob loita^x# o .BBíarMp»# 
aob eeciso» te$::rí>vBi w oícaol»** o#o 

<198 o wcaio# Bsa: aotofi .e«x«« »o*i#£» 
.08 BÍÍBW •M^‘ít> 8kíí*tT 
-i*x^o etorowyfríía ”.o/i bX«89/m| ebabata 
tb aoXar;» oaíao i>.bs aatoig eo ?aeoiO 
i*t»v aato» 9^ aoí .íHTt-: tít-c ^co «obfluaBgBO 
pfa3 98 rÍR * •ÍU^TÚq 0 

./KÍ/w? eb âiTkw’’ «B*í a>6<+ 9ÍJ93 bbbj ♦» 
«o/oooo/se ao oAo# «» t °** 
oAbe# • o«ib ao nofaí aüp dí«Bg co tob 
Moq OBÍ«*/rs sa* «iCfiXoq * oa#iw* »o 
«oi ao 0 otiXa^BT# wüa ©a^cfeg #o i«bo#qq 
.iOfcTOia^i *í<iaafl0iáilcq aoiiBm>io4l<?r 

• oaiao 

4t* bco e*X*tB©aXB«í soojb#bo ob** 

«0o#el**4 B^'«a b®« BttoXeo’?*® «6 «»*»bo* 
OH 8B0 *ts«t «90 oo O#**orib 08 OÍ0 

pjcvnoqp o£<f*ir/difQ ^Bieooíoo^ofi eb oXctq 
*ol ao^cfoq aO .afiaa'?:^ xmo! bmmké 09$ 
JSU l 9 Lr*o O ,ooq o «rioq o^bo m« 

«wafiwXsSo oe eoo-‘í boíoíÜuc «0 0 »8# 
.«n# jsB'iea« ooam aup Boit&W^oa «o# 

,fA^y*íC-’Jb o# 

•*e£3 .«a«Xo» obíbo aoteoa aA 
/irt i» eíalt ,BTW«foeq»ft *« 

•^tí ne » wnarioaoB bomi 
^<5 s -tovlío BÍ9tx*íD •XttftnwQ o *o*o«a* 

OBK ,0í83dXtJ O Btntfai t»*®1»* ooiaob 
•ooo ôBU BOt>^«ííí«q tflBUJoeib eao« w 

^09ta A,or.M#Xa» a TOTsOÍBíiida» «BtitfRWi 
HoiOÍr*íl9«8" #A * •oooldoo* ob aí^oXoob 

publioar o dircut so do s«oretario doGo* 
mite nacional da G.b.^.^itoriano R.Vas- 
quez, mas nos cifcomoe da "Castilla Li- 

, bre de ^adrid” de 4 de julho: "0 esma- 
gamento do POÜM: precisamos e.ssignalar 
esse acto que consideramos uma injusti- 
ça,. uma arbitrariedade inqualificável, 
e rio? sentiracs no dever de dizer isso, 
se bem que se trate de adversários nos- 
sos, No caso do FQUM, o que e inadmis- 
si-re1. e que se queira apresentar esta 
orgcrv;açau em ctzrUoio com Franco, 9 
murivo outras cousao. Jma organizaçao, 
ii. c>i?.o os individuos, 'Uma organização 
rnv if.t uxr "credo", uma doutrina, que 
te<-A orientação, uma posição politi- 
':■> , •: ta.o respeitável pu.ru nos quanto 

qv.oiqusr outra, Não podom:..•■•,. por con- 
eogninte» aeeeitar essoj ..j •;’•< •,cs de 

' ataque", otc,. 

v* 21 de j'.ilh‘< ;<• i 937 * 

0 19 de julho, «miveveari;- da 
revolução espanhola, passou come uu dia 
qualquer, 'iodos os partidos cataiaes 
fiinham ficado de aocordo em caMnemorar 
esta data gloriosa com uma manifestação 
em commum. Mas a ultima hora 0 governo 
de Valencia 0 prohibia, sob u allegacão 
cynica de que 0 sentimento anti-fascis- 
ta, assim eemo a "compenetração per,?e> 

^ ta entre a rectaguarda e a linha de 
frente" se teriam sempre manifestado - 
quando a occasião s% apresentam -e que 
a ordem publica era vm ooo.sa offesti- 
va, 

Esta attiti...’? :t,;. icc-ioa por pro 
te drtS autoridades do ''Juler.oia, G.pe- 
dia uv, governo contra-revolucionario pa»-- 
mò'. ’ que se festejasse a revolução? 
A jcção da CNT-FAI não protestou*os 
se ::- .vmibros quizeram manifestar ille- 
gai ,v, :.:emas isto são parrur- de dese- 
je? j. autoridade dos d ■■■i/U-a auarcho 

? reformistas ainda e U' 't t grande pa» 
" ra abafar a iniciativa ..a 1-^re ,Emquan- 

ty a imprensa da COT se caiou,a "Hoti- 
cias", orgão da U.G.T», declarou tão 
pathetica quanto hypocritamente: nos <b- 
sejariamos glorificar publicamente oe 
nossos heroes que tombaram, "pero el 
pais ests ec guerra y esta nos impone 
se•5rí?,J.ci'>s.. inoluso esto de caracter 
feotv-;<»-<v:.:u;,. òl de no ppder v.z.c.ifeatar 
pub: . ..v. : usstro enthusiasmo1*., 

, uts i ac general da 01-o.cv. pvdli- 
ca q.vn oondeu a manifestação previ> 
ta pa-a o domingo, 18, encemmendou,el- 

* le metanoj uua manifestação muito eara- 
cterÍK«ine para 0 dia 19* mil guardas 
de aa: ■■J.lto e policiaes, armados ate ps 
dentes, perco* rcram as ruas de Bareelo» 
na; eatro cada centúria, duas metralha* 
doras (modelo 19o?) oom caixas de am- 
niçòos, Evidentemente, dia oensigO oee- 
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ma a população, a ordem publica deve ser 
"uma cousa efíectiva". E mantida com 
outros processos ainda: toda a policia 
catalã foi transferida para o centro do 
paiz ou rara a fretai, Em^Barcelona so 
ficaram os "cossá^áes', So foi ercet r.».'.- • 
ada a policia crikinal, que não I -õ -^í 
substituída porque para es,se se: ‘-'i . ‘ o 
necessário ter um perfeito cc.nl..cciv-frix' 
dò logar e da linçua catalã. Mee ' 1; 
•policia local esta agora sob um 
men e*cessivaiaente riçido, ^ao es • -^m 
confiança em ninguém que possa ter ;.na 
ligação, irf ima que seja, com c po- 
vo cé talão,, 

Isto se applicaate mesmo aos bom- 
beiros . Ha poucas semanas, podia-se-V-.- 
na "Vaaguardin" que os nossos bombe)-'■>- 
iam para Mivir '.a para render os camara 
das de lá, % vão sobrecarregados ds 
trabalho, ; -n.- a verdadeira razao fc-> 
se por exemplo os operários ateassemfb- 
go ao Hotel Colon e a outros centros da 
P.S.U.C., os bombeiros podiam limitar- 
se a proteger os edificios vizinhos,co- 
mo fizeram ha um anno, quando 0 povo 
incendiou as egrejas e os conventos, 0 
odio contra o P.S.U.C, equivale hojeao 
odio contra 0 clero catholico,e talvez 
D ultrapasse, 

-a outrb meio de assegurar a pr- 
dem: nSo ouero citar o facto das buk- 
cas nos looaes operários continuarem e 
de se encontrarem ainda muitas armas 
escondida:: • :-f>to e conhecido, Mas 0 . 
que- a .:.<o:r> <• rumuo provavelmente e ia- 

çac da «alicia russa, e que toda 1 a 
ej.aa.de esta coberta por uma rede 'ie 
corpos de guarda cuidadosamente escon- 
didos nas lojas abandonadas ou em quar- 
tos nos andares terreos. As malhas des- 
sa rede são tão estreitas que, de um 
pôs to ao outro, tendo cada um 15 hom-v-q 
a distancia se percorre em trez minuta? 
a pe. Assim espera-se poder abafa- 
qualquer movimento espontâneo desde 0 
primeiro instaate, 

beste meio tempo, 0 F.S.U.C. ds- 
aenvolve uma actividade febril Para 

rmerutar membros, Or seus meios são um 
pouco espeoiaes, L*-se, por exemplo,nun 
boletim illegal d» Federaçao Local das 
Juventudes Liberarias* "So detienem a 
los paneros de la Esouela de Guerra y 
se les ofrece ia libertad a cambio de 
ingressar en el P^S.^.C,,1* Gutra ma- 
thodo * Se sa #preade um honam que m©«- 
tra quo cão e ou que se julga não s# 
um revoluciona rio, a policia lhe prople 
•atrar para t P.S.O.C, X»e« partidoie* 
senvolve uma actividade quo em nada »e 
distingue da da S,A, o da 8«8, na Alie* 
manha antes de 1933* 
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isasvab boíLóuq msbio b jQSpjsXuacq a am 
xnoo abiínam 3 . ''bvíXo© íl® bsuoq amu" 
Bioííoq a cboí :abnxfi aosB9o<nq aoich/o 

oór-idxxao o aiaq abiislenBt.t i:ol bXbíbo 
c? crroíeotBa^mS «.e^rrexl b btb? uo sxsq 
• i.C790X9 -tol 08 ."sOOBEBOo" 80 JTIBT-BOX'1 
•f.T Ò’ ; osn ©uo jisniiríxio axoxíoq a aba 
p ■ oo »hc9 BTaq oup-coq sbiuíxíadua 
ar : . i.95 íxoo Ov+X9'lT3q mu isj oxtíB8‘é^oj»« 

i . r. .bXbXbo auaítiX ab a iagoí o"b 
mu dos BtogB jsíB9 Xaoo'.; Biolíoq-. 

r> *js 0b3 ,obxjÚT a+narxBvxaseoqfe nam 
tai sssoq sxrp msugn-rt mo açinai^boo 

-o 0 moo t«t98 aup s.mx ••(-.•, ^oSçsgíX 
„c.x:Í£.teo ov 

-iíorf sob omaara òdaBOxIqqfi as ciai 
.■o 98»axboq taanBfflas saouoq bH .boixôcí 

radraod eoason ao aup '' acbtaugxieV" an 
■ BiBfluso ao isbxxei ai.çq a' Btaq taai 

sobogenjBOeidoB tal ab sab 
>1 ojbsbi B-ixababiav a a, - .orflsdjntf 
-'iasaaaíja eoxtBtsqo 30 qíçcisx.» ioq os 
soxdnoo soifuo b a noíoO iaíoH oa 03 

'•7tíj.craiX rnaxboq aoxxadraod ao 0.11.3.3 
•oo.sorínxsxv eo roxltb© ao "tagedcnq a 93 
OToq o obxxBt/p fomta mu ari raBTssxl pm 
O|.aod«ôvnoo eo 9 3Bj;9*tg8 aa uoxbxiaonx 

©ÍBviup® .O.Ü.B.H 0 Bidnoo oxbo 
riíírÍBi o^qoiXofWBO oaaX© 0 sidnoo oxbo 

,98 3J3qB'ld'.T.U o 
-•lio ã íBiugasaa 9b oxem Otíuo b'~ 
-áud ssb qíojbI o itòio oieun otn :meh 
9 raaisufíitfjttoo soiijsxaqo b©booí boxe a.ao 
3WIB BJBÍXum abnl.9 meiai^aoc!'?. 93 ob 1 
0 8bM .obxosrínoo d o.t<v- . i.-Litaooae 
-41 a eínemíavavo-tq •> c\cc & ©up 
a xbocr ©up 9 %aa8ui .sxoiXcg .«L ux; "í/ 
ob eb©*i amu *ioq aítôdoo uíe© abaoxa 
-.;ooaa sdnsmaeo ÒBbiuo abixsug 9b Boqtoo 
xarjpmguo aabanobnada aBf.oí aaa aobxb 

•aab aadXam aA .aogxxed aevôna aoa aod 
V« W9 A 

ru ab teup sad/9XÍE9 oad oaa 9b9*i aa 
p &mori 8J[ mu abao obned ,oiduo oa odaòq 
-:;.+i/jíxih 39Tb m» aTnooxeq 98 axaxiaíaxb & 
"al.sda tsboq aa-aioqafi mxaEA ,àq a 

. obaab oexiadjrioqas oííismxvojn xaupÍBup 
. sdiuei .:nx otfaraXqq 

-ob .0.U.3.H 0 noqmsí oJcsíu eíeail 
a*:Bq Xiidol ababxviíoa asou »Tlovn»a 

mu cie soíiwm suo a *0 .aoidxnam ‘tB&inoen 
rtun,üXqmerco xoq toa-»J .aeaxoaqae oouoq 
sab IbooJ OBçaiab»'! xb XageXXi mxdoíod 
á manoiJeb o3" '• Baiis^odiJ aabudnevu^ 
Y aneuS ©b aXauoall ai ab aoiebaq soí 
sb oxdinao a bad'sediX «X aoexlo así ©8 
-♦« oiíuO ",.3.U.e.« le 06 ?BS29igCiÍ 
-èo« oup maad mu «feiwiq^©? ®3 ichorfí 
■s4b oãa uglut o a aup ao e 0 «x oup Bid 
aqqoiq wl| aioxloq a,oiianoiojtXov9*í «u 

-®fi«fci*rtaq a»«3 .Q.0.3.4? 0 ataq la-Kbfl» 
abaame et/o ebabiritoa awu «víotaob 

•oiXA ao ,8,8 àb « .A. 3 ab ab •ugoüaxb 

.&S9Í eb ead-oa adtaan 

-oOnb oxiadmoaa ob 0a iu»sxb 0 TíBO-xXdfxq 
-aaV.fl omjinail^.X. 4,0 ab X^xtoíoan odxm 
-iJ BlXxdaaO" b£> aornodio aon sbjtc (s©up 
-Biriaa 0" soíííuq eb A ab "bx-iba^ 9b 9id 
'XBÍBngxas.s aoniBaiooiq jJÍÜCH ob cOnsiitag 
-idaui.rti: bjt»/ 50mB-xebxanoi> 9up otob 3339 

%X©vaoxlXXBirprxx ababeiTta-íO-xdia smu .,,bq 

toaai xasxb eb levsb ou <?o/cxdxrsa roa 0 
•eon BOXlB3T©T.f>B 9b QÍBTld ©3 9Up Jü&d 98 
-eÃmbanx 9 aup o ^MUGÍ ob oaao olí ,sos 
ada9 iBdxieaaiqa js7.isr;p oa 9up o fe^xs 
« tooíiai'iI moo rdoBÍ'70o me uaçx:; ; ■.'ó:r,.o. 
,oãpB5xna37o bx:G ."bsuoo axnduo c c.r :u.,i 
cxsçasxnBgio amU »eoubxvibox ao c •:• ••^x 
aup ^anxiduob so:;; ^obsio11 mu j.< vfp 
-ibiXoq oâ^xaoq emu ,0£?J3dn©X7G <-■ r.. .00* 

,nofx.rx-;xp soa -r.ufT XevaíJfcaqeet ' :* , >•*•* 
'£$bo xoq . bc.q oaK «aiom 7.9 
9i aoG ■••h* x. ..cea® 7B.+Í900B ,ed 

. . 00 o 

’?•: 9b XS 

ab •; 1 rã-, xwxmia ,oriXu(; ab Pi 0 
■sxbojnoo uoaaaq tB.Corfnaqsn oupx-ÍOTroí 
bobíbObo aobxdTaq ao aobol1 ,-x9upXaup 
laioxnommoo ji» obioooa sb obBobl mstinit 
cepadealinam amu m00 aapiioXg Bdab Bdae 
oxi7 9vog 0 Biod anixdlu a aaM .muífi/noo ma 
oaopgeíXa u doa .axdiífoiq 0 bxcccoXbV ab 
•v-xí.--xá-xta odnofflidoa* 0 aup ©b aoixt^v». 
-:.t.G.:eq xBpB^ídenaqmoo" a omeo mxaea ts3 
ab adocX b © abiaugadoei a ©ido© «4 
- obxX&alxríBm eiqmaa maiiad ©e "odoail 

arp o- Bv.^d.aeaeiqa 93 oaxaaooo a obnxiup 
-jdceOív' J3.-5UOO si© soxXduq mebio a 

vSV 

-vnq "0 : .?:■ io.) 1. c.jdid^a «ia 3 
•e; -.,.0 ,axc.ití/.«V eb aebabiiOíiua «*>!' 3* 
.4&jq o.Oisnoxouíovai-Bidnoo omavog u.: .o.cb 
íoaçulov©*! b eesatada©*! 98 ©up ' . ; cm 
aotuodeedoiq osn IA1-TM0 ab oaç^e••. A 
-sXXx ladeeiõxism maiosxup eoidnv .• •: es 
• 88©b 9b -f y- oao ©dai aaxn ,,e: ' sr, í ag 

orioiBíix ?.* :'7b sob ©habito:.'u.3 :• 5o* 
^jq ec-nfrp 9 -.f © sbnia eadaimo^e-x 

•o.suc3í£v •- '.•■■■ • jítrxdBXOijEÚ « -x alada «x 
-.xdofí" b^joíbo 93 TOO eb BBnetqmi: a cd 
oad^ uotaíoeb t.T.O.U ab OBgto /'saio 
-é> soa :ednemadxaooqy;xI odnaup aoideddaq 
ao ©dnaraaoxXduq taoxlxioXg somBÍtBr.aa 
Xe otsq" tmBiBdraod ©up aeetsiri aoascci 
anoqml aon ade* x a*SÍ‘ ^--sq 
idd&arjao eb ode© oevloxii xo/.' >v: 
■xadf.elxa.c-)> teboq oa eb Xó ,;doe<= 

..''oiusaiauílda® oiíroj . •• •■:•.•*. U-x’q 
«.Mt vq mo.c- io sí> Xaieaag ox;: - 
-civetq oáp&deolixiajn a ifebaorso 
-Xe%uobxtdfluno9ne ,BI , pgxxíiü..; o a*>aq ad 
-atao gdjci/a oapadaaliaara maj .ciaiom ei 
cabiaog Xim :ei alb 0 ataq ©jj/daitedn 
ep «da eobanna taeaxoiXoq 0 ■idXx :-aa ob 
«oleoiaS ®b satn ea maio-: tootaq ^aodusb 
adXAtdam aaub taxiud fí90 bòso 6id»:o ; ea 
«MB ab eaxxao xaoo (fí©X oXebom) t.a-iob 
-»®a Ogiexiao axb «edneiuadxiebbfS .aocjiix 

1 
eit>\w 

«ç-- y# 

48 

A jjos.ívio .oQs_ mwvíms-Lsmiam »mmm 

Sg-gj^<w>f P09r w tro*®ly>t>fi 

1*# narro**jr ® ftiaoia»©, UmM« 
tnlaoQ leloc (ffloiui: «* a»l«| ^ 

>Tr*a** t*Ql**rl*. Utirmr » f»»~ 
« «u*a r*l»»* qv» a* «n«®«» 

pxvxdoWB* « ÍMtrulfS# 

-Í ^SiLÍÍ pr9létlí^» 

- ««ui 9 moíUo 4m «^1. 

v '«!0Lâ rroprÍ64*A« priwáa e o r#- 
JH*r*“*í • © i**h*r 4*%**» 

PW%1** M.Priiríl#6Í®* 41- 

V 2 °* 0Wr#?Í9t* 
f? **plw*ça® c®pitau#4» , 

■ *n** « Itw «ert«. 

* .• « * • ■B5*wato • proletariado aao 
" *"vfr ®° »<*®ento 4a tonar a poéeraó® 

J1*0 9»»4rda do r®gia®n 0* 

Reproduclmoa abaixe at oenelusõ«i 4* w 

boletim di«tribai4o ját nosap© oamaraãaa 
«apanho®* m it 4« #0ho. 

0í 

1“ ^ÜL0Ltr*tt*Uerio 4ir*it«fe 
©ua iÍÍ^® ** VWtw‘ * f9V i««0 

*fa MHkebruta a ímb WiM 

ôoaaenttramo* qmr 9 iaimig© 4a «Uai® 
deetraa aa mwrU»,»®. 

cqh AQaaoa, totam, axiglMa a «r^i, 

í-vJntf,fc950 *• mWir a. r.A.2.40» 
rí'; fí®i • «««í tflM- <r..v* a OJI.T, Aa (IBM aa a^n» 

*tJg; 

^ F»»u%*rla. 
• © Iomm naU fonafie 4a m* 

^ »««0ia*timartm* 4o« apararia» »««L 
• «rtWii, lata* )u*t** 4#aam 

*»r laaiittimmrti alaitaa « «ala# 

- loplaa Irnnt a#r rtr^nii a aa- 
.^aonnnta, ** a maiftU aaiim 4aH4lr. 

^ ConmkM êt* 
4t »3üNi* 4 «*H*4aV 

^44t> *,i#* 

no d« ''Prant® PapnUr», qwa á na na. 

lidad* m ebftrw» «m qna a aalaria es- 
ma^{|ora 40 poro «a® «ata reprasentafe» 

oontra a eolUbaraçao 4a olunt 
%nw4iih» «« rw*** t*d*®3 4a «Um Cwraria. A* etneea- 

™ ?! «*tt4n*4*i Imarita- 
- A um 9* aoiuçãfc 

* m Ué* ***** Tol._..aoíwriaa( aenaaaar un «on|r«*ae di 

4le®*r 

,s.. 4,14«i»iMaa 49 jum, 
f*‘ 4a «amconasaa # saldada, 

0- ? >iir» a dlreegoo do pai*. Sua* 
•CL PAVPllunl «mab.4. 

ttv*. 

-d í0* e ^Jf1**1^1** «S» hiwata* . . c_©8 e *Ua sara «mfha «a*a* «* t*a 

a ca.r»*i9U. 
J , íosaa finalidade « a nqn« 

pr açaa e^Lot* 4o* eapitaliftal/Ata 

a,- > ,b*?*®í •*« £bram taeado» » 
P* ae troa» estã* a*b q eontrnl# 
tnw bwrfw»*. iogoitomoo «ota«0- 

;!? a.oxi^da 

• r«T?Ílf*10 ,,S*U'C*< 9m *tvd- s r««*i»«a a arrancar a« move- 
* spndifftto* * eollocal^a* *ab a 
3 4® «•••me rcaeoiaoari®. Mo*> 

iW* 4« »4*at • a *oaiaU*a<ãb*a. 
5 9 «blobalMininto 4a mtoopaUo 

«®ro|j «ctariar, aob » dtraaqla 

•^wniao 4a junta rna 

tarx-a 4h 
4® príJ^lTaiíuSí144^ 40 «» pritoda iM+itm4luTlMt 0» mmrntir* 

Wt®° 0 P®»«Ulli4a4t 4a t*. nar ada «bnpcn®*©* a* sua* terras» |m 
no* oola soHaatifdsaqao 4a* anfvasaa 
a^rioola* So ao» e»»** M ay. M -— 
Pcnate* «mwb, aan iimw«<iS 

«•~*** * wTZ 
* "**“ Í»U» JW4u I. 

P3 j.'i3 
ü.> gc 
ri uí' 

ml© 
H-.-i c 
cr/'- • 
ü... , . 

P* 

é 
1, 

4aCaaa 4s« i 

SMMdMÉae 
f4* 55^*?0i 9 «brtrala d» esauaflia 
da dxatrlbiilçoo. Cad* partido prepara 

* «« »****» decidirão. 
4 # 9c*ei oentra o pseudo fosar» 

•«enada • principiei »A tar«T2S2 

^ ——asaws 

■«/ qual «ada anidado {«•* da *nui ãi 

ptUtMn, na ml t» «ffiainin 

?JS*l**'«* • rae^otS ST? 

g^fc.q!!*!^üunSA 

SfàifmemM. u hm fc*j2T 
* ^Iwtsniii, Wm tal amtraito • 
*‘^tmtiam dai ^tiw » » .... 

lanoia renoiaaimaria «en trata lançará 
a t mtuffioianai» natarlal a t— 
rs o «ocareito 4» natoria^ 



jjAftíxiít8 3l/Ç>l¥bSWffii,i 80P .Õ^Ví,®9A A. iA 

aw «& »s caiada 80«ísubc'iqatt 
dhnaflio «fjfcaoA •tdq cMwíixdsib nid®I®d 

•«dSafc •* 91 m aeodoeqae 

*■<.»% «c » e#p ®b 0X1 

*«i® at-wim \ wp m onr^S «*f *>6*6x1 
,ja'adaesetqev aí*ae oa« ovoq ü6 
« »MÍ« «6 ^itmáalLos, ê a^ncu »<f.>3 

«lasrcqon co sxwj arflibosne ***° ® Qf'Tst4l'’ 
«taniio» #A .«Jtstiwf® e»***®1 »A cí’ tt-Jr 
tfbreai amafít&me «axe**® W m** ~': 

S ^xíXo» oo-itnw A - .ocçidrtf » ::; ^T 
«■ea tafmt «**»$ *6®* toq “Stiíti^e >*-■ e 
ff giBSiwaim m tâMMV 

*. egeía i» «*& ~^"-; 

«Ml eb aekegafet e®6 X««A#*9 »'• 
j;*BÍiX©Ô * #M«KKtM»* »*£*'“'* ’i° 
.sfflüK .«Iot Ob Q4PÇSeVl6 * ®’5'-^r"f r V? 
**#«g#udi <m» »*tiaajAe*iwr*’* * *v i- ~ 
«tf «ft s*q*c «wli» «M *W* 8 SVi-'; • 
♦ íávJkS aiteoj « 

«eiqmo a ® abaíH®®!*® 
**' .atfaiítfM*» #ei^° **Q* '■* 
« «<*»ee* junrt s*« #«®** B<? v^' 3* 
|*X«w*«ô« o rfpe ®ã*eo ãPVtt **> «<!■ *“ 
Legadm» eamtfiegs* .sewavf* wn j l',3 
sbtaln» /oõçcaiíeql»*®** » 6,0XJ 
,6,** «p %.9.U.*.< oíeq **«»** í;wf* 
•«CíTqaw »» *ie»fl»ns * eisfeifeex -* 

~ { <k»it «a-lacoílo» * <tO^«*tó«£a ' ' •-^ 
.toV .oix#mjc»«J*»;t e«te*»â »6 6 ' "’° 
j»c<jX{>a*lí*i»OB * • *k» ! • .'" 

<d> o í h' 
*g9«tl6 « (^6 

4T«1 ##«wt 96 00i*cw*« •; l 

:#*JtTq9^ «ô 09ÍÜ*<>® * 
witaiwair .tótalfr»'!*»* afc^ritq es> 
^ 9Ô tó9Aiíi<U*»pq * »*r9* *tm mm* 

% ^isriêt *9*íb w ••»*«»»*> f 
t»am<|M» «afr w**&if*9Íí°9 *í*° ®WB 

JM» «a Mp *« «&»«& *0* aJU.OcxiJiA 
J«lJi®aE»a «98 0ft«4 «K>9 «9*10®**°® ®tí,f 0ir^ 
v*fc «UBTíti «afc À .oinetaijg 

Itlff tw/ft P8 ^ 

iiOP *i 

QÍirtv* •* y***7^,t 

«ikMMn m <to& étí&tl&à*0* &Hoi*x 

uv*AUm •*«*•** A ^ 
.Xtimâfi#»* •#*«•»• w w 
*1» iwi «* *»«| «M* Ía»'P ^ 

AdtóiWA *® i*9 9* 
•«» M>M 9Avim9mê% * 4»t*« 
aM.rSU. «TnMlM 
^”-g^S» ««--VS ***?-£§ 

W*t 4t MWt .*«UM-» f « "»« 
« ,eím*«* í*» —® .«wiori 

£Mi A A «»*#5ei« ««lAlWW»»® 
Qar»<}mt*á*•*■!&» 

•AMltt» XaXiatiuB ja»*«i9-6t^r*axN* 
«A O 91* 

ao »Qgw»«qp WP 

*bM*H O lA^trtllíl ft
#í 

IÉ aoiaffi «» jaftanolTi» wi«» eooXíw eot 

-**1 o tfitW*® .«jH*l8Íon ^ 
c« ®wp 8*tf* 9»° «.oj»::* 

-4q«í> 4ia9i*®*>6 âft «(tlo-rxéoí# oíoa ;t: 
eofc ©SçAitqtyt^ca /iX®q 

sA , JLaí"^ AÍa<t * ♦«Wo6av ,'0 
40&ÍW a^AAKfd .íaíjrf*© oAX©^9qij9 oxiicv 
T tomwe <z*««t***t* ^ 

%*m***ton °* flíüi>f" 

•ífd» wM» oi|i*aa c «w ,**sw'«7-' 

-©a o a sèmrlin *h*b*lW*9 * 
«Htafr oX^n»» i(«tl!«« ^ «awa^ 
«aaodaaatar avttoam 9* 9*9 ' 

«aitfoa » aíudmtqêê al«a«yi»< *6 ®t44,^c'-'i 

-0%q fifc atu^a^aiii A ..$.0.4^ ^6f etí*? 
ala#«A«M»A ttlithttot&r # o69íi/j. 
-i* «A •oXa®XiTÍ‘»qw.»« wíí^wí 

%«bia»,»age «o a oatmm>®'*a*W*a*£i ç*1'- 5/1 x 

, «N4tKtXq«0 aSçaiois*» A ;; 

«9t*Q9 MlV » aülWia» 99ÍÍ9 OA*1*1-"-' 
r»£c CAaXaaíaXíríq © «*jw»paÃ ,*» 
sòr xoàoq o x<w»í «A oítwaawa oa w ^ 
-ac a*«£a#x 06 actfewp ao« * 
'«tej*4rtib «o ©Xta^ifA»**^ «o 
©aai xoq 3í ««©íiatetjo »«6 
•>jvifR(Mr ©98 © toijlji*® ^ 
Mim atm*% * *i*iTWla*»M ^ 
aocMft **wL *u 

9rkaC8 *6 ° mÊrmmfit* 
Hi«,#4U*>JMaq^ a«f5©aaitfttj|<» u aaxíaeí» 

^91 9»HrnMVf¥k9 9b 9**vt 99 9VP Ufô 
«#n| * aweialxa ta«#«rft nMi99pa a2° 
4^» toaa^aaífta^t ,et°^ { .M.^.O.h ©a 

A aiifXoxa 9b **9**tái a 
*Ãa*m « 4a»taJU^pHl 

9x^m»8 .»«• «8 ««na »A .f»K»S> j» '’ 
»«9WU8 v»l * • «^W'S 

,aía«r«l»aq aJkaaaMft^ # 

*aat «A aJCaa «wwD **• 
«aw»(«aixaa»<|» »oA «aJhMMsc4*alo^®^ 
«ara» a«#^*t .Mti a *»W^^ 
49>aft«a m» ahwuwaiAaxíwa^fc w- 
40.«^dflum«a® «6a» • *Jt»6Ia afta» ^astó^.i"1 

<-aa a tM f*itf»A íoX»»^-- 
•*4&i«eé 9tta« aitaian a a« ,9#«®«Mí >- 
«té «jbamo’1 «ml *vam% *•«•» mí«* 
4«6«H«» A .«*« *6 irtaN »* 

«#4én wtm« N 9**9*m *afe «M*»» ^ 
«(«éé aíit m aAmuSíêal *i«s 

«n9dk * w* «né-up 

é «SiiMéMWB 9 *«3|iif«*m «6 
•AiHMOAa 46 »X«tdN>9 o «iftitt/ 
jgraeqQiq o6i#t»q afcaJ) epaptwfl^aiE1 ab 

.olxJtfcfaefr •»«•*» aa i»ao$tflo« »«<« e« 
«wpj oiixotq » «x^aoo aoanS 

fl*, Soaos pelo diraito daa aino- 
rj*a naeianaoa d© dl a perea llvrea»Btid» 
•t neaaw» • pele liberdade «baeluta do 
J0=rp de Marroeoa, imlueire do direito 
d» aeptraça». 0 Herrpeoa ao* aarroqai* 
Jb»i ao «mato « <ja0 «« preela^r ^ 
blieaaenta ,este palavra de ordoa, fQ- 
mentar-se-a a iaawreição da« aapaae 
opprimidaa do Marroopa, que acarretará 
a deooniposiçao do «aeroito aereenarie 
fasoieta. Soaos pela Federação da» fe~ 
publicas Socialistaa porque alia eor« 
roapoadera aelhor aoe intereseea da (ka. 
80 ®P««ria. 811a deva M ««aetMuir 
3«b coaçao, aae pela uaifieaçãe Uvm 
s fraternal de todoe et operardes. 

i<vh.*A« Comh*t*ao* * buroeraoiaete 
1“,, qtt# Pretenda ecoetruir q"soc^ 

l lGmo na Kussia «quanto preeura aba- 
-ar a reroluçao sooialieta na Sapmdn 9 
ea .cdo o nundo. Mossa finalidade der* 

radsira e a revolução awndial • o ««. 

tabeleeinentrjo eociaÍis»o «a todo 9 
«lebo terrestre, garantia «nica contra 

t^rí*9*0 <k* eflnr»iflt®8 d0 proleta- riade per «9 easiad» burooratiea, e«ne 

•^•«Lea. Bonos 

^ Pratieak loa Conrnicsarioe de Povo da III Inter- 
nacional eo»o peles sinietroe tmrguem» 

da íl Internacional. Queronos a Jnta,?* 
mnçco revolucionaria do proletariados 
a transforaaçao da ^evolução eapanhoU 

«••▼oluçae «uropea. 

v*lhM «rganitaçõea nos 
•ondusirnn a w inpasse. Profundaaente 
Acnvenoidoi de que a victorla centra es 
barbares faaoictas e contra toda a elas 
»o capitalista depende unicamente de u~ 
•a direoçac capas, coneentrance nossos 
esforços pela eonstmeção, na lueta de 
t» novo partido revoluoimario t altu- 

sranita^ ***• °* «ranito ssrao oonstitaidos pela yro. 

graona de seoialiene soientifieo funda- 
do por Mant e &tge*s e eentinuade por 
benine a Iretsky. Is fb.ee da trabição 

vergonhosa da II e da JÍ1 latemacie». 
enurenos tedos as revolucienarioe c<n> 

sequentes na nova,, na Tf InternacionaL 
qu®.3*ra ® P*mdn nundlal da revoluc» 
social, é sob eeta bandeira asm ataria 

^no o eoeialisno trfasspharáj 

<2anaradae • Mós sabeaos etno vós 

^kwísts: 

“* ««afr JTV liUca que nos parece deeastrada. 0 a* 

profut.dam.nto da «polurfo «OoUl.loa. 
gs ae onfraqueoer a frente «Bica na» 
mia. tarofaa, «forçarí . «ortatitldí! 
do de nossos milicianos. Queremos J  
pertar 0 espirite de julho de mg. 

, _ Com 0 cA^busiasno de então • as 
csiaas e a experienaia de hoje. festeia. 
rc^cs julho de 193f n«a Ui^lTct 

~~?~~a£rr-rW ^ íH° m^Síista.'“ 
_n. A tQd®a °* «‘•'•elueiooarios que e» 

diy1^8 
»i'y- ^O: venhea reforçar as nossas fi« 

Hu“ <•!•«■«.X 
ola.euersMs es pontos divergentesj e 

* r u? na lueta, «aniquilaremos nosso fc 
niT.v r0 oemmun, 

ao, jba*«o c Ibscijmt e e eapltali», 

pau^r * r,T,u°^ n. 

Vita a PaTalaya ».«.! > 

^Baraalcn*, 19 de julho do 1957. 

A Seoção Bdebevlquedoniniatn da Sspanhm 

(I? totemasismnl) 

— pBQC»S8ft« DB li O 8 0 n b 

Srtr. M   u ^ 

JWLCAKEMfO 8g filAJ-IME  * 

M., ,_ 
01 P8i««n dô nund»,fcav 

ííír?I"° ®m»i«»oee de inquérito cnne- Utuidas de representantes de orgaais» 
çoes operarias, intelleotuaos de reno* 
»», eeientistas 9 Utteratos.com o fim 
de asseguraram a L, D. Trotsky o direi- 

to de permanência num paia democrática 
contra 0 qml sa Insurgiram tarios go- 
vernos burgueses e principalmente a ü. 
K.S.S., «oa 0 fi» de habilitarem aquel* 
le revolucionário a apresentar sua de- 

A^verdade está «arehande « nada * date- 

f.ia regulv puut. w CohI.m. Ju. 
r^. imt.rnMi».! ^ *,4. 
ourai burguês competente. 

Esta. aaiaiin ptbUQ.ru 

, . .° ”«!»««• taw. ni«, 'niltonw 
Ectodo. 'tali0*. «í. * “Oowl.slo 

*•120 h<—“ «• âíToírn.s> 



64 

«bnul ooniíflsXoa e*siI*io®e ®* âiwia 
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iVv/ v , 
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ao -,s*<r«l.b t TJaoaí 4tXa«Xvq ***** 
W, tXetffB «ÇT t* .88^ •* 80hf^ 

8 t*4em*M»<A .ia>008 oíçoIoto*! ob I©T 
4MB «onaiataABOO aoa ^«irfoiwni «®s 

"/0 .4b«^BB8«í» OOt-iaq a°* oup 
-4eI,Í4lao* oaçulofo** 4b odaemtiou-ovq 
-4C Aojtao #**»■»* 4 looetfpatlse ac eg 

.ttbXvX*4dWo » ruçitrtev .^oiad- esins 
«ooa-W«U *aoo»tolíi« bosboí: aí> ©b 

,»e« ab oHiut «6 owiiqt» o vrf~eq 
«a « 04*48 8b 0M8*««íl*fl8 8 40» 
^t«*eot ,#tod 8b aiwtoiwqx* * • aBarí<* 

ayf, tb «b4»?8dlLi^.^ 

m wp aeii4»X»uíev** ao aobo* A 
«804 aoolbitib ,*ò* •» wa»*»q 
-n 848804 44 lajtolo* *«*«" lC^ 
-88 »Í8T48Í«4 84t8484lb 4*fH *tfc;*** 
8 iBofcwgwib aataoq n 

4:08804 B80»t4ttlíptaa0 * 4*841-44 *u * 
1440000 o? « ada 

-oilaJiqa» 8 8 nmXoetii 0 oxtadA ^ 

,88 4lV4*»Í0*lW«>™ * ggÍQdcJtq 

< f->K~M aipaierst 4 arTf 

.tWi ob CtiXft 8b ti ,440X888^^ 

^uq«x 4b J»*aÍJtl48ÍOBplr8d8l8« 44ff0«e A 
(X40li84«8*tf TI) 

-04t«84b oíieiXb el»q «o*o8 t*& 
ti»*48mewiX mMeqsXb tb 884tl»i»4a «4X1 
ob 4*4Xoad« #b4btf41I 4leq • ****p®*® 
oí Í8*llb ob eVÍ*uX»«t ,0O8OTJ4* «b ow; 
-Í4P011« 804 «WlâX 0 .«4Ç414q8* 8b 
^«)t8B4X88tq 88 8»P «* OiWOO» ®* 
.0% ,08000 8b 4TT4£4q 8*88%8*48««0XX<Í 
88 8 840 »4b 08ÇÍ81W8O1 4 4-08-^4*490 
;t4*«Ti484 we ,8oo««M ob aabiolnqq© 
8l 14000180 ©*1018X8 OÔ 04çl80q0409b 4 
«# 84b 8404l8b8T 4Xoq 80008 .4*alOB4l 
*108 0ÍÍ8 8«pi0q 84*8ÍX8loo3 BBOlXrfwq 

t 4A jb 8888818*Al 804 10IÍ.t8« «18b40qBei 
l^t*80B8 8» *88b 4XIX .4lWOqO CB 
OlrXi 04048X1104 bltq »* ,040400 «9E 

.88X141840 08 «ObO* 8b X4019*41i 6 
«|8 4X0418014* 4 8008*40003 ,8 

*ftti8n0 lX41*0O»0 «b«8*9iq 84p 4^*^*; 
.«tf4 0148014 O**40pO» 4Í88«a 411 OfialX 

8 «rfmqOSI 4* 4*81X4X008 P4ÇtíXoT81 4 
-leb 0b4bXX4«it 4880H •obiw* « «bo* E8 
.88 « 8 ÍBlbUOTI oSgPlOT»! 4 8 4lXebíl 
m 0bO* O0 6*8XJt8Í008 0b O*08Oj88Íorf4* 

M*J»8 »Otm 41*0414* ,81*48118* 0<foX* 
-9*«XOtq 0b 84*8X40008 8«b 0404qi4B4 0 
0008 %89X*8100VXÍ 404048 «W M15f)iíl 

Boooa ,4OX*8Xl00 04ltir 44 ** 
tiO9X*014 HOO0flfn**«i-8*« 4 41*084 

•10*Ol III 40 08»H 0b 08Xl400X*BOO 80Í 
800843144 «01*0X0X0 BOÍ*q 0008 íafl0Í64O 
.-8*OÍ 4 80001940 .I4BOXO4O10*O)L II 40 
oae.4Íi8*8Xoiq ob àtiMmiouívfVi oaçoot 
^riooqao M*«I®T81n* O404O.ot0««* * 

%4«qai4t O40tfXo(rai 00 

aoo 880040X04310 «atila* «A «*0l 
otflOjaabmrtoiH .aotaqoX a» 4 oo»X«»b«>* 
«0 01*000 4Xl0*0Íl 4 8«P 8b 8ObÍ8|í«l«>0 
mX8 4 abo* 41*000 8 84*8X0841 00140140 
-* ab 8*oe*40ifl4 aboaqeb a*8XX4*lqaq. 80 
881884 801841*088000 ,»4q48 04ÇO«llb 4* 
•b,4*0tfX 44 ,040841*808® aliq 80010188 
-tf*Xa 4 oXiamXotfXorai obX*iaq otroa *y 
.f „«»iu .« rt ..t«- »««í> « 

•olf olaq 800X4*1*04»» «f*»» 

«! 

.nano» a a xiiinaM 1 J> 

—  amjAia aa owaaAaJW» 

* 4044 8 «044IÍ014* 4*W ablbie^jb 
0 ®* , •««••a*- 

04Bb1«8>3 4*4 ataataq 14X11391 
-Xt* laNpiaop 4® Xa*0i«aot9*oc ao^b-i 

,l*48*aqflD0 Sftugtttd Ibxot 

.lb *4140tW4q 8a5«8l*IQ0 BB*e3 
-BSÍ44310 a 40*8JUoI 8 BOl*9Í0Cf BCeiW 
.^fljhoX 4*01 «8 «4008* 8b acioimo* a*t 

^ ,*iXl«a « BXl 

«moíIüT Mi« w«f C
(lM, 3 

4-t oSa.J-00* . .*» * 
• *.*•«••» •* «•,’a •* “f1? 

^^sobajoTbb ,4iau»l88 «b «oanoti OSX ab 

^abtw* Ob 800i4q mttmik t& 

-amo e*iii«poi ab «ao» *1*49® oa-mia* 
«010431o ab 88*oB*fl8B8iq8i ab Bibití*!* 
-0081 «b 8844*081X8*01 ,B8Ít4t«qo 8900 
«11 O *00,80*418**11 0 04*01*48184 ,9« 
-leilb o ipIeteiT .tt .J a «wawia^éaa eb 
pol*aioo*sb síaq w* aiaaaaaartoq ab o* 
.03 eoiiav aBiigimol •• Xoup o 4i*coo 
.U a 8*flMiíaqiooliq 0 eaaaa*!»* socrtov 

jewpa a»i4*iil*4ti eb *11 0 ««o ,.8.8.H 
•ab 448 14*fl988iq4 4 Oll*UDÍ9UÍOV0t *X 

1 

(o \h 

tistas « inteliactua«s, b«m ««ma dlri- 
gentes d. ««L-mM Proie^° ' 'f“ 

nhecido polltioeieente por »“» *“'g“ 

defeso »® 01180 Saooo e VBnBatti#pt*of8i» 
»or da Universidade de Colombia • laa^ 
oirsòer theorico do svstema soiletiooj 
«duoaíãoi lOXUáAS THOW.S e BE VE RE ÁÜJfc 
ohefes do Rartido Sociallata dos Ett»* 
doo Unidos j CAHIOS IBESCA, oonheeida 0r 
narcho-ayndioallBt», radaetor do jornal 

anarchista Italiano “U mrtaU8%«bH4- 

fe doa anti-faaoistaa italiano» 0 prf* 
nizador da owpanha A» defesa Jb flaooo 
# Vanzettij 8UIAE1A LA »LUTW.5°»»V 
lista de ranoa» • «A,da« diroeteran do 
«ovtoente de awili* » Be^mh^ na A* 
narioa; MAE ******* 

Bata Coanisalo, a «al Stalin», 
em aau ultimo discurso, chamou dO( un 
banda de intellectuaea amerioanoo*, «• 
sua maioria não bo oomç-oe^de ^ctslcy*- 
tas, S»g>4d8 sua declfcrstíao d<;-vinoi- 
eios, poeaua duas finalidades: 
rar 0 anpliar oa diraitos ae L.D.trot*? 
ky • divulgar * verdade a respeita *9 
Joeiwaqka levantada® contra IrctBbynti 
processos de Mosoen. 

Os circuloB sovietiooa e atali* 
aiatfts tentaram, embore. sea axito,pro* 
Too^.r a demiseão de al5«ni »br0^Jí 
oitadR Ccs»ois«io,^.i-3 trabblhm watV 
nua* no «atantOk 8e des envolvendo, tsn 
4o :iâ publicado cinco ^roe de tm 
„rleta "»— WlUttin» (22 S»J* »* 
ptreet, HM> 1»5 - »«.*»* C‘t^- ^ 

A M0A editora "PiOMier Public 
mr« apoiou eata movimento, «trave* dA 
yuHicaça^ do folheto de friodrioKM- 

íen, sobre 00 "autce da f0 4o *»««» * 
íinda do dlaouree de frofctlqr «• HigP°- 
dromo de »«wa M, de ama eoUeo****» 

vssu 4.». 

cchAohtmam «ntitulado ®Behind tiio M«e- 

IT£JS • d. - í«mal - ‘•írum-CA 

T*3r4M*C«i*i48«Bá8 que as organizações 
projetaria» intermaolocae» negaram-se a 
!rí&r uma Cowaissão da inruer^o « «tt 
vista das diffiouldades matariaos des», 
mclhante organisaçao* e considarando 0, 
^ulto que tomou a Commissao inericana* 
apoiada por inwffloras organ^açoea t*« 
íilHistas e personalidades eminentes,«m 

ta deoidiu iniciar, P^ iniciativa p^ 
oriA, 0 referido inquérito, ma^esta 
íioJ enviou ao México iam. delegp qnj com 

9 objeozivo de inquirir pessoalmumtuu 
ire 'óoçr « receber os dscuiaentoa de sua 
«efesa. A delegação ^neionadaarsoo^ 
tituida dos seguintes membross Drc^^a 
üewc;y, J»hn Finestry (advogado to *-ao® 
í Vriéetti)) Br. «tt. Rutl». ««> 

•ww. í*s?!.toZ£!r2^iSi. 

yrf 

ss2iinüs.rfSK.ç«r«*£ 
XsaJanettsky, «abaixador soviético nos 
tatados Utoidas, a«*im oemo 0 conhaoido 
advogado oomnunista Joaeph Brodowalcy/jue 

ma «tanto recusara» 0 convite. 
A deamoralisaçãp dos stalin*s -as 

attingitt « sttxi«P «rae com a deolareçao 
de^C. tentando impedir por^meios vio- 
lentoa e trabalho d|u«ctt»iwa0 de In- 
qnerit«._^ li*Meietiu ao» depoi - 

msntos de trctshyi 5 
aa do m*rflto dwra publicada brevasav 
te 0 iSrmará a base dae aessoee#pl«oa- 
l44l d» Coamissão de Movn ^ork,as ç*ass 

twabem assistirão as ocamissoes smalo«. 
*1 formadas na Europa. , 

A iTiiprensa 'capitalista quasi «8 
publicou repertaçons des trabalhos da 
gmmBiseâc is ••.-.qv-rito ou,quando 0 f*a» 
deturpo?, os ^.cuntpciowrtç* ©xolorand»* 

incidente booorrido dc &otaenc4 importa» 
ei». 

0 Br, Oarletoo Beals empenhou-oe 

«4 pfepstita de interrogar Trotsky 8«- 
toe ottsstoss inteirameato alheias w aoa 
VcÓessos da *»*cse«i,,4 Xixginde na» esm 

•retende* a nttdtnde de Irotsky ae a- 
peUr P movimente proletário è camponae 
nn Irpanha e criticando 0 partido de 

LafgC Caballerei tom manobras .tentouar» 
i^aear a tràtaky-* declara9ao de qu8*> 
pola va 0 general Branco» Eai seguiàa,pm 
tendeu outra declaração de f.rotsky, a 

de ter enviado Borodine ao b^xico, em 
Xplt, oem a missão de desenedear alli* 

ma revolução- , 
»e outro» ntembroe da Oomcdazaolm» 

terpretaram esta attitude do ^nr • Oar* 
letsm Beala «o*® uma torpe manobra vi- 
sando o d «se rs dito de Iretsky pera**«« 
r eterno mexicano « 

0 advogado Finerty declarou que 
zccusações semelhantes as formuladas t<r 
q. Beals não poder iam mesmo ser reco- 
nhecidas pela justiça regular,asm fun- 
damentação satis faotoria, 

Bwals recusou-se a prestar os ea* 
«lareoimentos pedidos j d^mittiu-so da 

Camniseao © declarou a Imprensa que a 
Comnissão de inquérito nada mais era 
•«nao um wcir«ulo litterario para a di- 
vinisação d« Trotsky". bittoralmente, 
foram estas ae suas palavma: "linha d» 
missão nada t«a a ver eom a oulpabili. 
dade ou innoooncia de Imtsky.nm com 
os çr08888oa de Moscou". 

0 prof. Dewey por sua vs* deelaitm 
ã imorenaa çue as act%s das sessões,por 
Bi so, tornavam evidentes a seriedade» 
a importanoia do inquerit« reali&ado m 
«exioo. 

0 Dr. Demsy falem a respeito 80 

{ia 9 de maio no biECUA-TEMPjbE^de Nova 
<i«lr ft, á«claracJõas do Br. 
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'l «oes-íi.O.iffa o .issvetfii a»i9ife aon oox*e,cvoe vobsxiartna tY3t*mjxj*M%X 
obiooHaoo o oujoo missa 

«WlBwoboie rfqeeoí» a*sxau«HBoe 0403074* 
.eíivítoo 0 fflWIAgüo©*! 0*ttA*m 

aj^axíiilfiia sob oSpAS^Xaiejne^ a 
QÉ^alosh » m0o c»iè qatxm o uiint&A 

■*®fr eo^eV°J Qbium# Xío» 
-£í eb oaeelfflffloO, 4* Odíadai* 0 »oía*I 

t *C\ »o*l7tvp - ío?»i) »»tUiiiu 2 w,-.v 

'¥q«SV*«t cio. < ivhSli£-> —— 

,* • « *tv" »« »«8fiXflBBoa 4) JJfcH 
««oaaífflHwo se osaXísiesa mdiwt 

* . *4qfo*tí;3 mt ejBfc^cao^ »*• 
Oâü iesap fl^aiXaá/.üiio' jssjiisnqi&f & 

** 80X114*47* e*f> 6.n^,^aoqel"Uooi 

*0? 6 ,uo vbH-wü sb oSeefoJ* 
•Mfcuttoícxe so ÍJ0 #afc 

■•í-ioqmi iojionoí oh o^inoooo waobioajt 

ee-.vodaoqmo elead x*o*eÍ7aQ ,78 $ ’*** 
-08 ^íeòteiT ixQcn*í«t «4 0*1*99*« «us 
aofl ^aaxeilXfô etaentetXedííl tioiev» a«[ 

"°*JM o^san /nota»**** aoeaeõo*? 
ca YJfo*o*t ,4 

aaaoctmao à oliaíelotq- etimtoom nT 
0í> oí)2d-iaq 0 obxtsoíffvo 9 jrfftypg 

•«ftcíjfeí.a^doaíB m* nmíiaeftf <wí*j 
"«ôi/p of> oíoaiafo»* e-ptoJOvl: * *4**-. 

«J,4bxi/;jeâ í/jS .oaitOvH lâToneg 0 49*10» 
4 ('iiad-o-a' ò4 oS^nalaaí) 47*110 uobmá 
«• ,0oixeA 04 eaAbovoH ofcjJtrao 7e* 0f> 
mxíl» v4'dàoaesôa *4 oesaim 4 asa %tiW 

, m ►O4ÇO,Í0V«ni 4n 
«*to6ii8i*£iBo0 rí) aovdsmn. «97*40 *U 
*t4U , üi*5 oi ebitfX**s a*e» OMc^siqw 
-lr rtcíattam sqvo* jw» osoc slse* ao*eX 
• eí*A7eq YJÍB^ait «i ^lin0eM»i o obas» 

» W*40ÍXfli« 0479701 
•up m«Io»t> |*xenl9 ob^ovòa 0 

t>* MbsXOBVO* «4 ee*aarií<MMB «909404944 
»ooot ve« cuatoa a*l*&boq oão elaed «3 

•<W* atos,74X4301 Boxiei/t aXog^aBfíiowla 
.aXioíofil 8Ír,LB3 OiSojaíaonusa 

4»« £0 74^eoitJ A 98-UO30031 3ÍB«8 
ab ^ 8oóif)9g wòaml0&14X0 
4 eop Bsaeiqjii 4 ooiaío9fi 9 0438X00»» 
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• ocixoa 
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«6 *47rf*M| 8tKíjjlfi »b 0*83i*eb 4 14007 

í*0 aar^4<**,x^ e-i,tra,94aaiiaMr>0 
«8*,obxíWrX97«9aeb 08 49*04**8 oo Z*L 

/ If? SS) Waifc* ^ * JÍloY VoH • dfiftX 4K>8S .+e.niii 
<faíXcfüS IBBOOXS” 4*fC*ibf 4f49 A 6 

Ab 19741*4 , 0*09*179* 4*44 UOicàJS »** 

-U itoilboXif 9b «Xodíot oi JSS?ít<fnI 
4ttO»9B9lí 9b ot 4b mW 44 Bttfoo «1! 

-°n™ « .i ^ZSTjSÍ 

tb l liV *■ ** •*",r "*• rt ««ow 
Tb .1 ssstj í®:í r/rr^ 
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BbbIb. S^a Junho, protrovolmat# reollta» 
88-8 8 848889 pí«*8rÍ8 dl Ce**Í8880 084- 
rietna d# Xoqutrito, w« r»sult8dm do 
eeu trab&Xh® bea e«*o os iamntrss 4o- 
cvimentoa gcr elXt oollocçionadOB forno- 
corão «ntao 8 baao jurídica p*r8 ob di- 
versos proco880B regularca a serea ins- 
taurados em vários paizos contra os d«* 
tractores « calusmiadores da Xrotsky 4 
qàe, em grande parta, já fora* inioiadon 

Informar emes raçuinraç^ta «9 nos- 
sos leitores sobre a marcha dos trabalhos 
da citada Cammissãe a, poseIvalmeste, pn* 
blicaremos os documentos mai* importan- 
tes. 

Fedlaat aos companheiros que Ate 
ajudou na publicidade d cm trabalhos da 
Comissão émericana de Inqusrito,afiado 
que sejam divulgados e se ternas conha- 
«idOe aos meias mais amplos* 

OHOAHISAÍ Qli SERVI ,0 HBliüLAK BR 
mmsAi 

zum& A3 VOSSAS DELEGAÇÕES k SES- 
SOES rUBiTARLAS DA OQMkISSiO DE INQUÉRI- 
TO t 

KAZ1X COM QUB A VERDADE SEJA. CO* 
HHECIDAt 

(Dc "Uns«r Wortu, junhe d# 193T.) 

ma 

Resposta aos acc.jsadcrds e^linistas, lida so meet- 

iar, do Hippodrcjmo, «a Nora Yorkt a 8 da Fevereiro ài 
1637. 

Caros ouvintes, camaradas a a- 
migosi 

Minhas primeiras palavras aSopa 
ra aa desculpar pelo mau deplorarei in- 
glee. Nao o por falta do boa ventadeyn» 
não posso pronuncial-o melhor. As se- 
guintes são para agradecer ao Comitê 
que me deu a possibilidade do intervir 
em vosso meeting. 0 assumpto que me fei 
destinado foi o#processo de Moscou.Não 
quero, por um so instante^ ultrapassar 
os limites desse thema, ja por si tao 
vasto. ttão quero appellar para as pai- 
xões, para os vossos nervos, e sim pa- 
ra a razão. Não duvido de que a ragãp 
«atara ao lado da verdade. 

0 processo Zinoviev-üammev pro- 
vocou na opinião publica espanto, agi- 
tação, indignação, desconfiança,eu pe- 
lo menos perplexidade. 0 processo Pia- 
takcv-Radeh reforçou ainda esses senti- 
mentos. Eis ahi U* facto incontestavaL. 
%a duvida «obro a justiça significa, 
neste caso, uma auspeita de provocação. 
Pode-se ooncebor uma suspeita mais hu- 
milhante para um governo que parece oe 
apoiar na bandeira do socialismo’ Oa.l« 
esta o interesse do govarno soviético? 
No desappareeimento dessa suspoit%QuaL 
é o daypr dos verdadeiros emigos da u- 
niao aovieticat Dizer firmemente ao 
governo eovistieoi « necessário,a todo 
OV.3.Ó3, dissipar a desconfiança do mun- 
do oc a Mental em relação a juatiça so- 
viética. 

depender a «ssa queetão: ”NÓa 
teoos nessa justiça, o o rss tonâb noa 
hibàVâTsi?^ o preocoupar-Qs, não cem o 
esclarecimento socialista das massas, 
ma a com a pulitica do prestigio sober- 

bo, no eatylo de Sitlor ou da Musscli- 
mi. 

tteamo^os “smigo* da União soviéti- 
ca*' que estão convencido», em «eu foro 
Intimo, da justiça do processo i« Mos- 
cou (e quantos serão? Oue desgraça que 
mão ss possa fazer um reoenusamento das 
Consciências!), mesmo os amigos inque* 
brantaveis da burocracia tem o dever d# 
pedir, ccornosco, a ereação ds u«» Cem» 
missão de Inquérito aorsditada. As au- 
toridades de Moscou deverão apresentara 
uma tal Coomis sao todos es tsstemu&hoa 
necessários. Isto evidentemente não po- 
de faltar, desde que foi sebre a bate 
dos testemunhos dados que 49 pessoas fo- 
ram fuziladas no processo "Kirov", se* 
contar as 150 que o foram asm processo. 

Relembramos que dois advogados tf 
apresentaram espontaneamente deants d* 
opinião mundial «**e fiadore* da justi- 
ça des verediotes de Moscout *Yitt d« 
Loodre» e Kosenmark de Raris. Mas quim 
deu fiança a esses fiadores? Os dois a4 
vogados rritt e Rcaenmark reoonhessm,Co* 
gratidao, que o governo soviético pse á 
sua disposição todas as explioações ne- 
cessária,-. Accre a cantamos que foi 
epocha abençoada que o "Conselheiro do 
Rei" *V5.tt foi convidado m ir a Moscou, 
pois & data do processe ficou suidados* 
mente ucculta ao mundo íateiro ate o ul- 
timo momento. Aecnteoou justamentsomea» 
mo oom Duranty no ultimo processe. 0 p» 
verno soviético não agiu assim para hu- 
milhar a dignidade de sua justiça,reco*, 
rendo, atras do paloo, a aesistencia de 
juristas e jornalistas oxtrangeiros ,M* 
quando a Intertucional Secialista e aj» 
termoional Sytidieal pediram para enviar 
seus advogados a Moscou, elles foram t*» 
tados, nem mais Mm asBOs, ds advogados 
de assassinos o da Oostapot Vbs sabeis, 
eertaneato, que ou hão seu um paftidariq 
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d* aojpjadA InterBaeloftalja*} d* Xate;> 
naeioBAl Syndleal, mi nãç 0 «vidente 

qu« sua avtoridaAe nerai 9 lacooparavet 
nente superior » èO« «4vogados de espi^ 
nha tlenivelt fcõe teaee e direito 4© ' 
dieert o governo de *Ofeeu •• esqueeedb 
seu "prestigie" junte es autoridades c 
aps techniooa cuja apgrovaçao lhe 0 do 
anten^o garantida? h«o »• diverte St^ 
Une en fatex do “Conselheiro do Rei" 
um Conselheiro da üuepeú? has, por 'as- 
tro lado, até 0 presente, «lie rocueou, 
brutalmente, todo exsas que supçuBesso 
garantias do objsetirid&de 0 de impar* 
cialidade. ial e e facto incontestável 
e implacaveH l’alves, entretanto,esta 

conclusão não soja exacta? Nada mais 
facil que refutai-a; cue 0 governo de 
Kcscou acresente » uma commissãu intei*. 
nacional do incuerito explicações se- 
rias, preoiaas e concretas sobre todos 
es pontos obscuros do processo Kirov.B 

1 fora desses pontos obscuros, nao ha ab- 
solutamente nada, S precisaaent© ©ris- 
se quo kcscou reoorreu a todas e/p^oiss 
do neios para ao obrigar, a mim, prin- 
cipal asoueade, a guardar silencio.Sob 
a terrível pressão «osnamica de koscou, 
o governe norueguos no sequestrou. Que 

felicidade que a hospitalidade magnani* 
ma,d© kexiee n« tenha psmittido,a uiim 
e a minha mulher, attingir o novo pre- 
oesso, não na prisãe, mas livrei Uai 
todas as engrenagens para me forçar de 
novo ao silencio foram postas em movi- 
mento. forque ltosccu teme, ,de tal uodq 
a vec de um unioo homem? sórnont© por- 
que eu conheço a verdade, a verdade ca* 
pleta. Somente porque eu não tsh io na- 
da a esconder» Somente porque estcupxoa 
pto a me apresentar perante uno, c comis- 
são publica o imparcial de inquérito com 
documentos, factos a tc stesguxvhos na mõq 
e a revelar a verdade até ao f im.Deola- 
rot se esta oonaiesão decidir que aou 
culpado, no minirao grau, doa orlmes que 
Staline me imputa, eu me comprem3tti.de 
anteaSo, a me entragar volüiiar- jiãont^ 
eu ruesmo, entre aT maos**dos’ exTouTõrejs 
da~T?uepeu. Isto, ou creio, 'é 'claí oVa 
todos me entendestes? Faço esse decla- 
ração * perante 0 mundo inteiro. Fu pe- 
ço á imprensa publicar minhas pe lavras 
nos eantes mala reeendites do nosso pia- 
neta. Mas se a Cenmissse estabelecer- 
camprehendfis? • que «a processos de 
*oscou são una provocação cena oí ante « 
premeditada, oenstrnida eom os nervoso 
os ossos ds entoa hmanes, não pedirei 
aos meus aoousodores que se eolloquen 
deanto de ua pelotão Á? eatecuoão, hão» 
a^etema deshsnra Ba memória das gera* 
çÕes humanas B«ré suffioiente para el- 
lkísl Ouveawae os aoeusadores ac Krem- 
lin? Lanço-lhe b um dcsjaí io á fao©. E 
sepert a sua resposta I 

m & ^ 8 

Com esta declara cão respondo ds 
passagem es ebjjercoÕH fmquantes dos 
soppticei superfiiciaos< "fsrque deves» 
crer en Irotsly * não «n Staline?" í Ab 
m»Wô fatigar-ae em «Ripai peptfceU- 
gloo». Vio e uni questão de confiança 
pessoal, t una ruestio de Ustifleação» 
eu propmho una verl.f íeaçaoi '^0 a ve- 
rificaoãel 

* 
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Ouvintes e anij^eo! iãe esooraes 
de mim, hoje, nem «na refutação Wp3^- 
vas",-que nao existos nosse a5ewnptor- 
nem uma analyse detolhacla gas "ecmfis- 
soes", esses mcnolo$os nãe-natwaes.a* 
tifioiaes, inhumanoo, que levam,em si 
mesmos, a sua propcüa refutação. Bute- 
ria neoessidade de imais tempo do quo vi 
procurador - mais de cinco horas - pa* 
fazer uma an&lyse «oncrata apenas dod> 
timo processo, percue é mais diffieil 
desembrulhar do quo embrulhar. Farei es- 
se tr&Dalho na imprensa e d ©ante dn fu- 
tura cocmiesão-, Ui nha tarefa hoje odn- 
máscara? 0 vioio f undamental, orlgtoal. 
dos processos de ítoscou. aostrãr ts fc* 
ças motrizes da provocação, seus verda- 
deiro» objeetivea políticos,a psyoholo- 
gi» dos seus parl^iolpantes « das suas 
vietiaaa, 

P prooossc <io 1 lnevlev-KamMotev toi 
concentrai» sobre t "terrorismo",0 pro- 
cesso de 'latabe «.Jtodek eqlloesu 90 cen- 
tro da acena, ms nai» o terrcv,nas a 
alliança des trotekpstas com a Aliena- 
nha o o *apâo paira a preparação daguen- 
ra, o desaembxrasianto da 0,E.B.8,,% sa- 
botagem da inftujstritv « a extermina ção 
des operários, (Jooo explicar essa 4if- 
ferença gritf/,to«>? Cen effeito,depois 
da execução dos 16, (|lsseran-4Mi q«* cs 
depoimentos d« ífünovílev e kamenev pe* 
diam a gena 4t> norte para ellest ^eiçue 
então na» ciia seram uba palavra a pro- 
posito do ass/URpto anis inpertsnte: a 
alliança dos tratskys txs sem a Aliena* 
nha e 0 Japã o • 9 çompXet para desmem- 
brar a UBtiS?/ ioderiam ter esqttec&dcr 
taes "detalhes” do ccjmplot? Fcâeriax^sDp 
les, os chefes <to pretendido centro do 
ocmplot, &ao ter oonheeiminto do que 
«ra ecohtcido pelos aoeusaviot do ulti- 
mo processe, gente de segumi* plano? 0 
enigma »« explica Xáclla«nte : P nevo a- 

a»l€R*â ^ 9nnstruido depois da eno- 
ouçao des 16, ao «urso dos,etat'e ulti- 
noe mnsss, mm resposta aps ésni* d««- 
favoráveis da Imprensa mundial. 

.4 ***** f«»H de preMwecM® 
M • a açomsnvãd esntra «» velho? 
Qíxovimio» d« t«r«n asneertado iam ».UV 
aaçft com a poüei» soereta te 8mer, 
a miserável festa»*. *«» íimsviav, m 
femoTiov, ma ftaimov, maa m geral q«& 
ouer do« aecuaadss que tinham an —ria 

polâtío* oenftsssu «asa ligaçãoi «Um 
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»am «4fc 9 eeXcuqlaXtiAq •j#ee 006 4X3 

,©aai*»iv 
XrflveaoaaB-veXveaiX Bi) Ooeeooiq 0 

^ameXioneX* q 9180a 0itniãotmoo 

•«» d 0WÍÍ9# atoBeMm xUtmt'* ©6 oaaeo 
a «ab, »rt©tf 0 «Xa* a ar» ,«m« 48 eiá 
-êmUA 4 alto 8a*»j9©*<»i* sob «paaXÍIa 
•4*«34fr oãçaiaqeiq 4 n-wj* ôâqa^ « • ada 

•a» 0, .8,8.11,0 aft oXsanumufaBâBob • ,ai 
aã t tmimmhu « t /iliXauhal *6 m^ettx! 

•tll 4000 «MiXqaa o«©0 .ãoliaieqo ©ob 
»X< efoB,©*Xelte mO f<tMÍst£*Xig 49001©! 

w «tf 9O0‘WW»iÍ|! ,8X »dfc 0091100x0 ab 
•09 0 ToibhNiXÜ ®b ao4xre«Xoqeb 

000*0* Í00ÍX0 4«aq (0104; *»b ao»cr 4 «4X6 
•019 4 4104X49 4m 44190 •Xi'? 444 04*4© 
4 :»*H4#ioq«X «i «a oiqmus ©B o*X©oq 
*a»siiA 4 ao© a«i ayatadoi* a«& açuxaXXIa 
-aaa»&b 4iag ^0'£qno© o • oãgaU © © ada 

'© 64© oupa© i©0 maiiebol \v8UftO 4 taid 
•ÍVWX.10B0! ?*oiq4oo 06 u»e«iXa*e6tt ©éa* 
OB aivjaao o6Xbo0«»iq ob at>!^d» ©o %*oX 
0«P oB o^tmmXoBAíWo 1©* 08a t*oXqar>o 
-X4X8 0J6 ÊQt,M9Voo* *©X©q oBXotda©© ai» 
& V<m*lq ©XiiM^oa ©b ©*4©a 4000*0019 o® 
•a«voa q ; «#«**XX© dí aaiíqto »i «qXae 

-•» 4b »io(Tb ©Í)Xtfi*B4©e ia! MEiaíar 
-XÍX0 0^4X0 k «0B 0010» 04 %BX aob 04900 
•09^ *'404 004 AjNof»0l «p©0 ,11»!* 804 

.iitlnw 4Ub«lid aB liarnorAl 
sjfc*9Booaatq «B 4041! «Xap ©#149 A( 

4o^d t*dl*r «0 40X400 ql^aaoapq 4 0 VBÍ 
4Ii« mm 0ba*i©0«00 «eri«0 ob ©itmttroíío 
,t©B#X* oB adtioqo feloXioq a <©ot> 394a 
444 ,vacr©aiS 4»a .O«0#««A laraiealfl « 

4aop Xai*3 a» tmê ma t«cr«ou©B 
0404 40 amiíait mm êêÜjuw j*» aob i»ç 
ooXJ» ipãçAitX a«00 ^oaiilati •bidlivq 
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ab çma^I ©40 Xoaai »i«I abm^©B «6 

0*46bXlO « ^44 044 rl40XBflRe& Í44O104K 
Xbraiaqaeoaí 0 Xai|4 ©BabXioiva 404 ovp 
•dq©© «B 0oB4|0VB4 41 4 ooXioqvi 0*4:00 

' o| o*XoiXB « 004i* 008 VXovXxoX! Arfa 

d»«00Wp0O 01 090|<N0 0è ©01070$ o iioaib 
0 89baÕXlO*04 04 9*»t “oX^BOiq'* W©* 
aB 0 orfi 0494001394 atoo aooXorfo©* ©oa 

•4*8 o*iovXB aa o*4 74biiana$ ©ãm*oa 
ule8 ob oiX©dX©aooOw ©ô i©«a! a© ©aiX 

<09 wq ,««( tmqmJÜ Mb oiieriXoexioO m 
*U0Bi/Ot>1 ©XX© 40*490819 0 0*4 tob4X 01* 
M»eau9900 009 044X0 960* «0*aonX4*0icf 
•iAqmX ob 0 oB0UhrX*©«rrfo ob «ai*aaiag 
X©74*00*40041 0*30*1 q • XaX .obabilaio 
4*00,o*aa*ei*4» ,407X0X UooaoaiqnX 0 
•Xan abaM fa*aaxo 4(00 oab oSaviocou 
ob omoTOg 0 oíji «4«>Í4*v!oi 000 Xioal 
*o*ai oMBuiemo mmt 4 0*4000104 uooeod 
«oe aaõçaoxXçx© 0**1 ou mi 0 b Xaooioaa 
eobo* ©idoa 04*910000 0 MaXooiq ,00X1 
3.VC 12% 08800019 ob 0O1MO0(fO 80*409 80 
<Ia .'J-: oan ,80iyparfo e©*40q a088*6 aio! 

«Oirc e*a»o88looiq 8 ,4604 o*4»aa*tfXo» 
aeO^t: f© eabo* 0 40110001 «oooorf otfp o© 
-4X11 «4X4 • .tagiido 04 0149 00X04 ©b 
<fo8.o2o0©iii iabl0V$ 0 ,00404004 XaqXo 

,if008od ab 001404000 0000019 Xoiiito* 4 
oap .401*104(100 04 ©04$©4104 041070$ O 
•daacgaet »6abXXa*iq©©rf 4 949 obabloXXe! 
4Xiu R.cbX**l«i09 0dna* 04 0©Xx*d ob%44 
«oiq 0704 © iX$ãt**4 ,1©ditai Adota 4 0 
04U iOTTtX 004 ,O40ll9 44 044 ,00800 
0b iêç 10! «a 4149 04©$4a©i$ae 00 aabo* 
-JnroBt na 30*009 oatol 0X000X10 qa orroa 
fibou Xa* ab^ ,0a©* oooeolf ©«piol .©*a»m 
»ioq ôífl©mo8 rjtsaaod ooiotr ov ob 007 0 

HD9 ©ósbtsv a ,ebabi07 4 0901(400 4© ©up 
~aa o< ise* oãor ao owpicq 0*40008 «a*©íq 

«mqiuj*80 oupioq ©*aaaÒ8 «leboooao a ab 
•eianiDo ,sjiw o*xtatoq ia*0©aoiqa ©4 a 0*9 
«Do otcieüpat ©b íatoioqfflX o aoXXdaq oãe 
çemm aofioua©*©©* 0,00*04! ,eo*xr©i8uoob 
««Xôoa.iJu:! ©a ©*a ©babior a xaXovei a » 
408 eap iJtbioeb bSeiloooo a*a© 00 »oi 

Q4p «omito 80b ,441$ eetiaia mm «obaqXtro 
q^t**eflK>iqjipo ©r ao i&tormi eu ©4lXa*8 
,9*a©mt n^iJIoy iaaei*o© ©4 4 ,oãa9*aa 
aeioT^Sx© *306 ~eoam Ta ©i*a© ^omesm n© 
mjosufo' © ,oleio ve ,©*bX .ãeq&o^ab 

-«Xoeb asa© oça^i fe©*aeba©*40 ©a aobo* 
-©q t 'i .oiia*ni obmim 0 9*441 ©q * ?apat 
•ai7£ísq eadaia laoXXrfoq aaoeiqmX 4 cp 

•afq oe zoa ob 4©*Xb4»p9t eiam 00*400 eoa 
* 109*19*4*00 OA08ÍO4B9 4 08 «4(1 .4*84 
Ob BO8B©O0tq^8o ©4© • TBtfboedoiqmDo 
0 0*46200409 ©2o4307019 444 040 40080** 
• 807194 ae «O© 4bXai*0ao0 ,aba*ib©ffleiq 
XotXboq ©2a ,eo44nvrf 80*a© ©6 aos20 ao 
4«HVp0XX09 ©8 90? «O1OB484OO0 9404 800 
iQAtf .090009X0 eh 00*4X99 *0 ob ©*Üseb 
*4i©g «ab aítoma* «q ainodaol» acrxo*© a 
-Xa vsi«q ©*aei©Xll48 ai©8 «aàanurf e©Õç 
-«©lí rib coTabaw/ooa 09 oohiwnrO J06X 
3 .eoa! a ati &oál*açaoã tutl 

14*809001 440 4 01«9»0 
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V • V, 
©staoorM Brm—9» émmfa 80000 «k» 
trapo 80 ntelMiM«9 vtiwtotio. Xq* 
(uir, terti mmIíoX» 40 prtco©90 |i» 
©u ae tiaho U$M» o«i 4 Otelopo aB*0» 
rez d© int©mdift»|«0 4B044M# 4 «004 
conheoidos, «»D0XW7f, l|l«», 
Pavld e outroo, qo« 9 fb>«tl70 M« 
davel do obter m p»0O4port« «9 ÍMÜ« 
ras para Olbarg, pola 00044 wtmK>» 
naria de 2(X) áolUroa ©«©rioaMlt ff» 
do 0 assunpto era aaeoessiianeat© pHao» 
tasista. Nlnguea poder 1# ©«roditaf 0I0» 
só. Vodo 0 promma «atama dM0er©<U% 
do. Era necesaqrlt qaalqM# 
modo, osso ©rre «CMB^irb «00 dirotto- 
ro a d© acena, Era «©cqssan# ©scher a 
lazio. ^oda foi ©nbstltuldo per Xejpq 
tta nouo prooessq foi collocado xa ©rdem. 
do dia. Staltee decidiv responder aos 
seus críticos da nane ira seguinte s"s8ô 
acroditaes que írotsky seja capas <fe en» 
trar em allianqa coa a destapo por aaor 
do um Olberg e d© ua passaporte' da Koar 
duras? Muita bea« #« vos aos trarei 900 
o cbjeotiT* «0000 aUlaXpa «00 Eittof 
ira pr07o©ar 4 pimi 7 q »«p»»t^ *b 
«nade,® »8*r*t«jtc, para 000* ©ogiM* 
prodttcçab, tiai4 graxdiaoa, faltavoa $ 
fltalto© 00 prSttOipMUb *8*00*9* #W* •• 
tinha fasilado, S*B p*p«i0 fri*cip*q* 
da ropresentaqa* prfoeipal fd p»<Ü* 
aetter aot&rao da aegpndq pUbtl >3» • 
supérfluo notar fm Stailne attrOai « 
«a grande ralo» * e«llaboraç8e do *}m* 
takxrr 0 de 3*sUfc« M$m «llq não tinha 0» 
iras peracoaXldado* otxdhsoidas 999, ** 
menos pelo se* passado longínquo,pudes- 
se® passar p*r trctskystae. Eis porque 
0 destino se descarregou pçsadaaants sQK 
fcr© Eadelç 0 ^iutalcei. Foi abandonada a 
lersao sobre *0 usus encontros com «0 

rebotalhes pidm 4à (Jeatape atravaa «0 
intermediarias dwocnhecidos © pecaaio* 
xaes. 0 assiwpta fpi, 9Ubd.taxente,ec> 
locado nas altura» da acena «moadiaiVBy 
ee tratava mais dq «a pas©aporta do ft* 
duras, mas d* âmmtoratmto d* URSS * 
taesuo da derrqta do» Estados fluidos d* 
Amorical Co» * «atiliq «o U4 giganta» 
co elevador, « o«opXot 0iHu,«a pimpa 
nezos, da lam «a baixa paliai* «po*k» 
jnes sobre p» qm*$ 14 «ooid** , ««tf* 
«as naçpos, XMiy^ XmrnÊ*tmm*i 

MratchkoTSki * 0*<tièü|, 
ra ©s apua t—lii 04» ©*Bho©04 
perspociiiM, *«0«0 *nt»*g>* * 
planos gnui«à**«*, M « 4 «p*M 
«doiental do «Ui*» a*iigi*i>» 

^70 pOUpBd©*, 0009* i_^— 
t», • «ftOtolXM 1*4*4400 «BÍ«f 
«tis 9*000044*^ fi*titeff ♦ Aaiflk 
temunharaa «4* «Ht»dp «a <h*peú, 90* 
ollos tinlwa qanttitMltd* q* ootttr^pa- 
Baiielo", a» o4Mpqu©noU «a falta *o 
confiaaoa da ílrfirty «4 %Umómr * Sa* 
acene v» £ XilfUU lãaglaar «a» oaitr** 

4M«S* aai« 0tt9$ida 0 d©copo<©«4»t©, 
E* Halljqdt, ou nSo titdta eoufiaaca*» 
ItaaHoV P Wm depois da «ua oapl« 
talaqãq, .*.«*9 tán 40*0*0 eentactoj aa 
♦Utd «**«© itfV. Mm tUI» ainda,0441 
«nftMWI 04 A*4yx ft Piatakcr. Ja 04 
Wtt VMMk 1*1*0800 ap «aos da Ouepeu* 
MtoMUti El«kimo, qus foi «ortt 
jMUmiwnita 0 soa processo, tis a- 
Wi * <S»s #icro*i então 00 "Soletiia d» 
Opp»iiça©n russa, qua appareo© ao ••- 
trangeirot "Depois do tor pordido os ii> 
ttaos restoa^d© equilíbrio moral,Kadek 
*ao ao dotera doant® de nenhuma objec*» 
qão". í penoso darer citar declarações 
tao brutaos sobre as infelises viettu» 
de Stalic.9, Mac ceria criminoso ocou^ 
tar s. verdad® po." considerações senti» 
«entass.oo Os proprios Badtjlc e FiatrfcfV 
qnoararam, Zinox^r 0 Xaüienev de baia* 
para cima 3 í'h enganavam nessa au» 

tp-ApreciacaOo Ainda ha mais, poré«, 
>* ínomeato do processo dos 16 © procu— 
irador designou Sreirnor ©09© no chefe*» 
tjrqtrtqrstas na 0E3S". 0 aecusado MiatX» 

fcftUqr» o<mbo prova d© sua ligação •»- 
tpolt» pupmigo, declarou que minguam ©• 

a 4ld* A*g*r a nim m *er por «sulntsr. 
o o procurador por s«a toa su- 

WihhOtt * íUcto. Oan* oatãq seria peg» 
Oirel qt» não aoneato Zinpvler 9 Kam©« 
Wmtp «as ftii»4*7 **• ©bafe dos trbtsky» 
«4» *a fiRSS", 0 MratcSdcOTSkf tamisupa® 
<ta toafca* conhecido dos piamos «9 qus 
Ott tirt» instruide JRadofc, abertaaent© 
tratada por mia como ua trahidor? 

Tal © a primeira memtira do pi© 
tirno prooosco. Blla apparece por sl 
«esma em plena luz. Conhecemos a 514* 
origem.^Ten03 os fios nos BastidoresJb» 
atos a ma o brutal que os puxa. 

Ba d ele <e ^iatafcov confessaram «*> 
4*9 pavorosos, Mas seus crimes, do p»4- 
t* da vista do^acouaado,© não dos ac«4 
«adores, não tem sentido, üraças ae 
terror, a sabotagem 0 a~alliança com<a 

* toporlalistas s elles tinham querido ©4» 
taíoleoer o capitalismo na Ur.iao sovi- 
*ti«a. ^orque? Durante toda a sua vida 
tiafcM* luctaaô contra o capitalismo .TH 

, 0Ü flssem guiados por gotivos pessoaw 
0ê00»i0 «d poder? A sede do lucro? Sj* 

4* mtktt roginea, fiataMev 9 Badok aae 
»*Ml> 0operar ©cooper maio alta» p©. 

* xtp*« qu© ao que ©O©«P4104 omtos d© 
> mrn ftumo. Wm 00 «acrifioao»*» tãi 

ootqpidamoot» por a«i«a«># 4 mix? ab8u» 
«*k|p*tk»*»! *"w (4a aeç8e»,aeuâ<tía« 

' 94*008 * 0«4« irtâgsq «wronte o» oito f 
qfttiMM 4449», ladõfe 4 Piatolmo dmmm> 
«94*41 qm* iniMim ámiaXgo* 401* 

—w 
^ terror? Ma» «ara p©»siv©l qu© 

•è 4pp0»Í0lmlstai, depois de toda a 
Ixporioncia revolucionaria da Rússia,a* 
tivessem previsto que e torrer não pe- 
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m açja&fto&» etíxkf o3a xre .«íiâMjMK «K 
*iq^a ãhô fib B^pqefe veaeffijA a,VeJ*8*tl 
as w&offlma mioui «Vi# v«oiMat 

«vsm AjtoU» edfti# mK «fStl 4«Í HU» 
«? fií- .voilatei* # ishflR «* MM»!»» 
ai/eqebQ «b eom a> bfcfttf KHf 
9#i«4B iol a*rp,e*bhwX# 
-A eiS ,oee05«iq^í»a e 
ab m^deloS" o& eníne Jtvevose egp * 
-se o« eoeiaqge exrp tjBasir[ "oSçiseqqO 
•4/ ao obibveq ved eb eioqeQ® :exiegfiei# 
á8Í>£3,XfiiojB oíidHiape et>^ 60*29'! aejRtt 

ra&t^0 ^rauítoxi sí) edxusefc cneíeh »« oat 
eeoçxnsíoeb i-edio *ieveb oeooeq & , MoHç 
ffttó^oxv sQsxIsiXrx ajB ovcíob ee&hrecf oa# 
«&ror>o &BOíiiici'-0 £i*t&a cbM .enxIedS eb 
-iditee Rsoç-xtP.bí bsoo -:oq efinfosv » 14# 
feafeíAxH 9 2i&bf& eoJhqr>*xq ,r.C .o.ae&tat* 
«jriíjcf ob vcrrr-tisX o rjJrrojaíS. xusveiaoti# 
ms>43 jíasen awrAcsgae wj o!mú c .rinío s*iaq 

f«e*íOq e3/.m Jüíí fibfíiA ..oSpíii.oev.qjMs# 
*HO(nq o 3Í aob oauaoaTiq ob odasmua %4 
safe elerfo o” ojso© roxnimS j/ongxseh . lOôiMf 
*Éd« tM cbJBUDSB 0 »"5Gflff ea B&ay&vèott 
*ae «SçAgJti mtt at avotq oibob ip&r</4 

ag mu&clm otíp (xytêlaeb t0$xmt&a 4NM 
toq ’»ed *»e «ti* a ri^eufti «Ah 

•aa m «ato *><j tetatxrootq 9 o %9ihm 
-«eq zil®* oetoe âiraO .ctobl a ttttfttf/4 
-QjtsxsX e v&dvgmX edcertò» oStt «aop Xsri^ 

«arçaíaitt# 8*6 elede #w veutubaB «a* ^ 
raxqasxíiMd ptev&dflçdaiM 9 ,M82fl$ ** ««# 
wp efc eoaoíq &ob cMbaifao» uuM *b 
edc-em&Hdda «AeMí. cfciírrfaai atfed:# tf< 

fioèi.4ri# nu ftmoo mim joq oéeieri 
*Jttg th &"tiiam nrí&rliq 9 e £bT 
ia wq obôiagq* bIIS «oaeoooiq ojití# 
4P« s a«*e09rfnoO , saí eaoíq wa amaas 
^BetoJbi^aa# roa ao 11; eo soneV .m31*19 

.savq a® eup letuid om e eo* 
*fc® «Aieeeeíroo vcráeíâi'1 » 3Í©bafl 
*a»q ob 4eemho atfes saíi , Roeotovag aaai 
♦íojí sob oan o.obBEüoofi^ob Kfehr ®b ®# 
®£ axç.aiü «obir^aBe ffleJ oac. t ae-YOb«f 
BBflioo j85»aj3iXl£ a o /nog&focf.Ba £ .,ioaw# 

obiterp mrlaid ?©IIe 5 ajstefclfiiiequl 
«.ivoa oSi.iU xá OiusilBd-iqao o iBoeÍBlaf 
9br\r sssj& o £bo& e&CBVJÜ ,esfria 

ieV.omU.e&iqeo o entaoa OúbíqoL MÍBJ+ 
jwâoeasq aoviOojç iaq BOb*ltí$ mouft 909 
éBTfirewI 9b ab&e A fiafioq OJ» 9£909ê 0 

»m ?Í9b& 9 Tíbteiaií ,üo«ig»t Wtim m 
*®q zettM biem v»fp®9® tnaqqb mVbti 

ab 89&M» «mm4«*9® ®up m eyp »a®qit 
tS# mxtêaiVnoa* M ««rXjX «m 
•WBdà T«Ü« A »%4Uli«Vi TKKf «ftXKMBBtíqlP#®® 
«dbM®a^«9Í9M im M1* (é 
9ÍÍ9 $9 9&mi$Hb e«S^t4 ««W8 • «MVM 
muemb imatjúX. 9 faiat ,*4mm tioèiSm 
9&M è®§j«íai 9090 99 t$*t9 «Op WWHt 

,99*1999 
ttíç Uvieotq 4i»b b«M Atinei ** 
e Hei ab eioqeb (a«#8Íii&i®iBoqq® 99 

&90ÍB'duft âb «i-iâíioJlBifXovoi £X0<t®i*itq3ç* 
-oq om 0 ojjp oíaivB**q mvetfrè* 

i, 

m 

«m 9»tuH vbomb Hmomvni MiMtfst 
«•A V*MMXÍ«#«V 9b 0*01# 
«N$ 9b «MiiteOt Atlo# tUít} 

, t*V#f ty9Í99b Ò .mfi $b*iH JMtfli# em i/e 
Mftfc # «91*0841# «#|8«iJMo#ac efc sov 

t*mi> 0*0® te»fcxo9iííroo 
oJUmA 8vJtH.9^49 # *0p ,aoxíi/C e bivsd 
ÜWli «b 8#lOf«M«9 *4 1s##Q 8b ieVJEJb 

4*008 4i«q mjsq BB-x 
*#> U**M>il8N* eeiÂxicb OOS eb £i".-en 
*8UÍq •#«a0onri888®*B ene trf-qtwsaji 0 ob 
«ti*toiiffb «itOboq «euQtcilí .â^aXa^ 
#ÜM19«KÍ mtãf 99 Oe«4MK>iq 0 obo’/’ .OS 
mupteop 9bÂ1tbtrm «4l«oeeoan: ata .ob 

«Bft ««JtfUMty «118 eaao «oboxo 
# terfevaa ifrx&zztato #tS ,«3903 eb a&n 
*ofol toq obixrti^a#®* Jtet «boga^ .oiiaT 
i*bie «« oba&olloa lol oaaaootq otroxi nff 
soa tôbnoqaet tfibioeb «utíbíS »elb ob 
ô3&HM: eioiis^ae snkeaam ab eaoldrino ?,ooa 
-cqdbsaqfio e^ez pJeíotí oop aeaíxbotüo 
tome loq oqadeoô a ao o «çxiaxXIa xnr© tatí 
nDQH eb ^toqasaaq nu eb a giacfiO ra/ ob 

top í9,141#80MK 89? *8 «aotf 9#xxtM ?aaiub 
«t|4£S 4D* tQjeqJUfo 4BS9b »?i#oet<ío o 
«fe 4fatV9Hl # ♦ «IO*) « 1490?9tq 419 
«Mós©® «o** «i*( 
# <Mao ^nSpaoboiq 
IN» «U« *9919099 4UMqÍ8atiq «o etóía#® 
«Atqioaiitt, «iftqai «ÕÉ íaboU$trt aital# 

#£b*9 #« MoqioabVt xteçfànasdnqen eb 
9 4C& ivodtq «bcti^oa Ib 8#«0#04 nqttfW 
9 toáiv&9 otãieiB asrp txttc.it oollieqwa 
*«£* ob >olp4itt#âlX)>9 • ipfar abrxatj a# 
*0 aM# o«J3 plC® ««E *Aãb4^ efi 9 veste# 
4a «ãbp OAbioeáoee eebafcxJCfiífbBioq aai# 
-e®bi/g,o«piiisxíoí obatmeq aes oXeq seaoa 
ebptoq bx!5 . kmj t«esaq 

-46 eárcexúAbaaçq uogrxiaaadfe «e oxü#a®b « 
4 ebeaobaeie lal «reato#»^ 9 íebaH eu# 
89 tmo aot#ixpox» aaeo «9 etçfea oezz&v 

9b &&r&j#* eq4#ae0 <flb Mibrq aorfíeíotís-j; 

H&ieowo 9 Bobloeritteoaeb wítaibaurwáxií 
^09%8#xtQfflKíitíiU« ,i9t P^qnrBaa 0 ,Be.sit 
qiiUíefrbam enooe eb eertisfrls eea obaooi 
908 tjb eitoqaaaeq aa «b «iam 03 
# B8JS0T 9b btsmaenéaooHb Ob esa tfienxfb 
9b eobinS 8âb4#B3 «ob 4##TXeb eb oazosit 

J**ta8JÍ3 atr eb eiüaea # jaoO leolionh 
69*t9 «9%jf*<fire ioiqmae 9 ktpfc£val« o» 

. ,.,o#e«a,étafrloq êxisí ab «sai ab »a»&e« 

9hm 4, «bioab M «949P 80 Qtcfoa a oro; 
t98ffB*ají f*«bf»«|s *eeQ9£n 84b 

4Bq*wt>#Viai I j 99090099 * JW«roárioc>x!t^ 

j4pb#4P^^’ ■ J99iSüOt0 8W9b 8 <5 41 
mm. 9 owmMU 00990 ^MrWeeqataq 
*lrt«rfljftl8t* %è «*98#ib«Mig eoxtalq 

«JMiegX«NiB 4Mà#Xa eb Xaiaemab 

+¥****&& .«*««* iUbçWnp Atrt 
■ («p «*#ae pé<mi90 *ap«ib#v#£cQ* * ,«# 

-•f# |abp£ 9,190009$ .,9090909 0Í9b 
t«MP ,«eq«d& ah «b«i#&b #wr catâÀtwno# 
**4ç'V'*##«n> W «bbw#i#e*B« mdal* eoXXe 
eb «#44^ «b oXotmpomo *» ^cíoíiai 
-42 9 v «JyojutX m -&UàoiX ob eoUBilnov 
*910999 mm luaimoi UHVMk a .voaai* 
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dia senão da<t pretexto para a exterai- 
naçãe doe melhore» coabatentest Nao,el- 
lea o »abia«, ellbi 0 proviam, ellaa^o 
tinham declarado centenas de vetes,ba 
e terror não noe e neceaBario. Eo eoa- 
penaação, 9 abselutaaieate necessário 1 
camarilha dirigente. líe> dia 9 4© har^O 

de 1929, ha oit© annos, et» escreviaftlao 
resta a 8taline senão uma cousa» expe- 
rimentar faser »m traço de sangue enh* 

o partido officíal e a opposiçáo, Epr» 
cico abaolutamants li^ar a opposiçsooat 
tentativas de assassinato, preparação* 
insurreição anaaàa, ®to.n s claro ie» 

*ot Isso escreví ha oito armoe e mui- 
tas vetes repeti, lembrai-vos: o boaa- 
partismo não existiu nunoa na historia 
•em fabricação policial de complotsl 

Seria preciso oue a opposiçaQfla- 

se constituída do Cretinos para psnaar 
cnue ume allíança com Eltlor ou o liika- 
do, ambos votados a dor rota ua próxima 
guerra - é a minha convicção proí\mdaI 
„ uma alliança tão absurda, inconcebí- 

vel • desprovida de aen30, poderia for- 
necer a marxistas revolucionários ou- 
tra cousa que mão a deahonra e a rglna. 
De outra parte, semelhante allíança -a 
dos trotskystas com Hitler - ©i a ;iuito 
necessária a Staline, Voltairo disia* 
”Se Deus não existisse, seria preciso 
iavental-ow. A fíueçeu diz: MSe a al- 
liança não existe, e preciso fabrical- 

«*# 
riw ,«« absurdo no centro rnesx» doe 

processos de Uoacou. Secundo a versão 
official, os trotskystas teriam orgaui* 

*ado o mais meestru.es0 corr.plot desde o 
aimo de 1931, Entretanto, cada o deV 
le3, como sob oonenando, ífe-lava. e eacjo 
via de um medo o agia de outro, Embora 
centenas de pessoas estivessem implica- 
das no oomplot, durante um período do 
oinco annos, nao apparece 0 menor tra- 
ço disso: nem discussões, nem separsço® 
nem denuncias, noa cartao confidenoiao* 
ato que tenha chocado a hora das o<g^ 
fissões "gãraesl Ahi, um novo mil^rase 
produz. Gente rue tinha organizado as- 
sassinatos, preparado a guerra, dividi* 
do a União soviética, esses criminoso» 
endurecidos oonfesasm-se subitamente oa 
agosto d® 1Q56, «ao deante^da evidencia 
das provas - nao, porque nao ha provai 
- mas por certas r&sõ&a inystarieGas/aua 
psyohologos hypooritas consideram ccaao 
attributos particulares da "alma slavaS 
Vede: hontea elles crgsnizavaia catas- 
trophee de estrada de forro © 0 ehveno 
namento de operários - seguindo as or- 
dena iaviBiveia de írotsky. Ho> elles 
se fazem os acousad^res de Trctsky e 

V lançam sobre este us seus paeude-crliro 
Hontem elles só 3c!il^wíii sm mniar Sta- 
liue, Hoje elles lhe cantam todos os 
feynmos do louvor. Que è isso» uma oasa 

Du« 9 Á — 
de loucos? Mãe, dizem oe senhores -- 
ranty,não • urta «aea de I®ucos, • » »1- 

■a «lava, «entis, oatalho ires,sobre a 
•lna exata, liontio tob»» * Humana 

m ^Q^lagre nma ceas iate somente» 
«imultaneidado 0 na universalidade da« 
oonfi3«Ões - 0 milagre, «**•■ de^tudq*- 
sida em quo, segundo «4 eonfissoos gie- 
raas, 03 conspiradoiVíi proetdiam de um 
medo fatal para om seu» interesses po- 
líticos, mafi extremameate util 0 

grupo dirigente. Ainda uma vez os con»- 
piradoras disseram deante do tribunal 
exa ctaaent® 0 qu® os mala servis agen- 

tes de Staline teriani dito. feosoas non 
maea, seç.tindo as indicações da suapro» 
pria vonta.de, jamais te.riam podido se 
conduzir ^omo Zincviev, Hamenev, Badeiq 
Piatakov ■»» os outros, 0 devotamento ae 
suas idsi;:’.s, 0 s imoles instincto^ de 
deíuxa pa ieoal ter-lhes-.ia impulsiona- 
do a luct?.r por si •mesmos', pelas suas 

suas vidas.A 
e 

pessoas, r.eus interesses. 
única questão razoavel e cvonveníente 
a soguinta: Quem aetteu os.sa gente e» 

um estado em que tod:os os reflexos 
mr^s”sãt.!?"õ"*d«9truj.do8, e e omo .   - B9 de 
Ia? 15 "ú-t”prinóipio muito simples 
juFisprudência que nos 3a a chave dc 
muitos segredos: is feoi oul prodest». 
aquello a quom aproveita • • eulçado. 
Toda a conducta doe aocusadea foi^ di- 
eta da deeds 0 começo ate « fim.» naore- 
los seus proprioe interesse» a ideiae, 
ma pelos interesses do frup® dirigente, 
E o psoudu-oomplot, aa ocnfi»tt®es^>jul- 
gpjronto theatral e ae exeeuçoee intei- 
ram snta reaes, tudo isso f»i arranjado 
por uma unica e mesma mão, ^iualt Cui 
prodest? A qusm aproveita? A mae 4e 
Staline! 

0 resto nmo passa do artificio, 
engano, conversa fiada futil sobre a 
“alma slava", No processo não figura- 
vam combatentesa maa boneoos pae mães * 
^uepeú. Desempenhavam papéis distritui 
dor>„ E 0 fim dessa ropres«ntação desha» 
rosa» Elim^xar toda opposição, envene- 
nar a:- verdadeiras fontea do pensamen- 
to critico, coroar definitivamentoo r<9 
giroen totalitário d» Staline. 

hepetimos» a aoçuaação e una pro- 
vocação premeditada, Besa provooaçãode- 
ve apparecer inevitavelmente em cada 
confissão dos accusados, se a examinai© 

mos sm relação acs factos. Q procurador 
Vyohinski sabe-o muito bem, Eis porque 
elle não apresenta uma ao questão con- 
creta que p06 5A embaraçar et aecusadce. 
Os nomes , documentos, datas, lôgares, 
meios de transporta, oircumstaneiasde» 
sae reuriõ-Jo - sobro osses faeto? deci* 
sir03 Vyohinski lança um vBo Ae vergo- 
nh.?., ou mais exactamento um veo impu- 
doute* YychinaldL se uocupa dos aoousa- 
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•uO. aaio/íaee 80 meulb ,o*M % íboouoX ob 

* • «ROOÜQLÍ 0b 8a«» ma 9 oãa^ilM 
* 0trfo«,89*!Í8rif8»8O ,eiine* ,8-7cIb ** 
*ttaau/ií «d* « 9-fdoc sidoeid ^aveia miÍ* 

% . í&ieg já» 
** vteimcH 9faipjs»c ««a etgeij® 0 
Mfr »b«ÚlMWÍJkr 8fl 8 *b*bX9«i5tX«mia 
"MPbrt.ob aoArp .aigalAm 0 . ssoeeiinoo 
-95 SOOBBilflOo ** Ob(UJg*8 tO0D ft» bbi8 

* *fc «^«90% cywfcffiiqeooc eo ,b0*, 
-og seseeiedn* su»e bo *i*q X*í*l oto* 
0 *isq Xida *teoíifini<n^x8 a*m .sooiiiX 

!? S0T *■» .•*««;; Xiib oqyia 1 síjvdxií ob 8ín*»fi **i9aéib seiobn/Xq 

slvieí Riam ao etfp o st#Tf9GU3íj8X8 
-*» aaosee'* .adjrb «*iit>J- eniX/d-B sb aad 
•«•SqfiüB Afi 89oç*oibni 08 Obttí>.^»B ,.E9fiC 
•e obiboq BIBÍ1.0& Rimei teb.&+ndv aiiq 

**?Í J7 tVaíisawA .rslvcutiX oraoc ixs/jfeaao 
bb oínajTtBiovefc 0 . eoiduo ao & voMbjiH 
9* odonidani aeíqni: 3 0 , g/uiebí saua 
••«ífoiaínq/ni ai.-waerfL-ied Iêoü;&ç aadefc 

**Ub 8a-Í0q «'80818ewt ia loq 1.4*001 a oi 
A.efiiir 68ü8 ^aeeeiscmx pijur, ^aoaeoq 
0 »ínB..nsvxroía o lev/jos*! oaí !^up xsozm 
«9 eftmg, btí:8w nortem awp te&att%03 a 
^tr^Boxef ja-t ao bo.&oJ ojjo jire cbaía© jw 

■HJ2iL&^a OflP 9 » tBoiíu^Rhb~ot&^n so*zrm 
® 9 eaíqxctie: oíjfi/m oiqiòitíiç;--^- 

9V*sjio * *5 8»*i (M/p aionc^b.yiqaiiu^ zb 
.»j a9i»oiq ino ioel ai: : 806013 oa sodxum 

.06*0X1/8 0 9 adleVoiq* moop £ oííyxrp* 

-i* is©is61/00* spb adot/futoo a aboT 
• oro*»/ «mil o 9í,a oqaíBOo 0 ehsefc abato 
«salebi: a «obsoi»,*»! aoiiqeiq aaea aol 

«adffegXvXii tíqut^ ob aeeseie&xJt toíaq aa 

».ít/j;o, a©oí»8Í\ooo aa ^íoIqiBoo-Qbuosq o >3 
—Isdxii BADçaoaxo 0* 9 latí0*1*6.0133 
0Í3aç-iana iel oe aí 0.6od «eajsei ©chis mei 
itrO t£ou0 ,©ãm mtm e eoinv mv scq 

•* f«« A ÍKtJtovB-tq* »üp A M^sáG-íq 
Íônilaííí 

.çiíüUd-tB oi «B8«q o*a oíesi 0 
* ô^tfoa^riíiil *feai$ aefevaoo tonaga» 
•*1113{1 o «c oeB90o*íq oM . "avais aurl*'* 
6 aiam ajux eooeaod b*h ^seíneíada^o mav 
4wíÍ7Í8Òb aioqaq ittovjsrfaeqiaeaeG 
«olaeíi oapatfliseeiqoi asaeJb xtil 0 3 pro6 
-e«ov/r9 toâçiaoqqo .sboí 1 artintiX3 íaecit 
-xxeiitaaícaq 06 eedaol eaixebab^ev r-B Taa 

*9t O 0á06«8viíi£til8í) 180109 .OOiíilo otf 
^.oailaíB «6 oiiatilfíto;.'- neniij 

-«q^aiif 9 oãpBBttooa * taoatxÍ9q3;í 
-ef> QBçnoovoio ae»Sr .*f»ad(-.tòeiúPiq oboqoov 
*bao im eàaecaLoue&tv «ai. i&oaioqqa ov 

•axutimex» * »a %0oi*8«ooa eofc oãasilaoo 
tobaij/aoiq 0 .80^0*1 soa OMçjsfoi jib co® 
9üpioq «iI ./soei ootiwi o-edae ijísíiirlo^V 
-aoo o'it»oi/p os mv «íaeeoiqa 0a.1t síí& 

i« i*f aiM/ne asaoq &up actoio 
1891*3^1 %satfiò KoJttSÊU/oob t ceiriorr sO 

««6 88194*4-880») 1^0 t9Íiaq8«aiá- ©5 Büíeffl 
<ioof> w^»*'!^ Roaa* «icfoe - ot-Óiii/ei eaa 
«cgiav »6 097 41/ apaal iderifít.»v;v' sovie 
-ttqjtil ©ev au o&siiwaíoexe uo çrciír 

-aavoo* «oi «goooo oa bíaatrioyY , e&u»J> 

-x/niolx* * *i*q oíx#4oiq v*b o*a«s *xb 
48,oaH Uçtnrtsdma «eiorfíow eoi> 0*9*a 
0 eeiXo ,maiv9iq 0 bbXÍ» ,«*icf*a o eoí 

^**«6939? «6 ea/ieíxwo oba-xaXoob «B/telí 
«8i©o 40 .oii*esoo9a e eon o*n 101W 0 
« oi 1*680094 oíaeaaívXoect* 9 ^oaçaanoq 

^1*?* ^ 4ÍÍ> 0ÍI flrfXiiaarao 
oeHteivoioao vo .eonn* oü© ari %eSeX eb 
-oqx» laauoo em oaasa oailo&e » aíaoi 
fdxro e^aaa eb opaict <n» lesai laixiomii 
«qa .^apiaoqqo e 9 1*2oftl0 obiiisq 0 

JDooaçlaoqqo a i^i.C ed-jtSBflwtttloed* osi© 
»©aç8iaq9iq ^oianíaeaesa ©b aarriíar.irei 
«•1 ©i*Xo 3 M,oÍ9 tabamia oapi ona a/ti 
-iam « ao/m* oixo axí ivoioe© oaal f0*' 
-acod o : eov.iaicf/tr-Kí ee3w 

aiiodeiri «a aoc/c aid-sixa ©âa ornslíiaq 
iaíoXqmoo «b XaioiXoq oapaoiidal mbb 

-Bftpcv-í^oqoo * etro ©aiooiq aiieB 
i*E0,’q aiaq bo/tíístO ©b abxt'diie«oo eB 

0 u0 ^ *?xfjsiXXa sio; syq 
flmixoiq fiu- xíoTiob a aobaiov eodítte tob 
labuj/ioiq oa^oivrioo siitün tt 9 - *113,03 
-ideoço&xii ,abij/p,çfa ©ai apaaiXX* mu - 
-Io* aiiebcq .oe/iae ob sbivoiqaeb • Xov 
-ao aoiiadoioaXoTv* e*i8ixi«n 4 i«M9n 

Aoiqi * 9 einorfsab * o*n oap aavo© *i4- 
*- a>.?caiXXa edaadXeinoB ,odiaq eiíuo ad 
oá-iii-; aio - laíaiH moo aateipÍEioií cob 
4*i3ib «liaiXo? .sniXaíB a «ilaeaooatt 
o eiooiq *iiaa teacideix6 oãa aaea oB" 

‘r tVf !sif> A ."o-íadaevai -Xaoiida^ oeioaiq 9 %adai*9 o*n «çxtsii 

Bobatoem oíd/ieo oxt obn/atf* ma *H 
oaaiov * oboujsB .wcosoií #b aoaawoiq 
•toagio maiibí aaíe^aíoid ao %lalotn0 
o ebeob •iolqaw, oaotr&aznm atam 0 obaa 
t-ob jct *bao ,otf4*Í9idjja .X86X ob oaa* 
-atoe© 9 £vaX*ft tcbrrx!Cito© doe o/aoo .esX 

Sioaxíl .oíduo ©b .üi-qa © abm ou eb ai* 
-&t£qw: /iiasesvid-s© eaoaaoq ob saneias© 
eb oboiiog mu tfjunub .ioXqmoo on 8*b 
-aü ionom © eoeiaqga om %aoouss oooia 
soçeiaqoe mea tseosenoeib ms« roeaib o» 
poBxonobrmoo eaiiao ma ta*ioai/neb msa 

ssb ^ ob^eria arfnsi 90o 'oifl 
oss-^xm ovon mi %hik .•awn5ni5o57íT 
-eaobasi 3.310 arínii W/iVimO . avaõw 
•íbiv-a ,aiiey3 a obaiaqeiq %aoiaax3Lae 
BOBoxrimtio 38689 »a©Üeiv9S «SinXf a 0f, 
m&amxnduB ee-maeBolnoo aobiooiabae 
ab/fôbxvo ab^eixtfiob 0*4 ,9«0X ob oi aos* 
txrooiq ad oan aupioq ,oaa . aavoiq e*& 

«RebsoIi&íeyíu »eo2*i Baiioo loq eam « 
e*»o maiebiaxroo aaiimoq^d BosoXo/iovpq 
teis amla" tó aeialmiiiaq «cii/diiiia 
-BBiao íttvasxneaio 3®XX9 msinod :6bS? 
•wrev.19 0 © oii&t eb absiie© eb ee/íqoii 
-ÍO 8a QbctL^oB - eaiiaioqo eb odxramjw 
eoXXe efcoH .^eioii’ 0b aievipjhrai ena* 
• VieioiT ob 89iybÊ8«»oa ao mos*! ©a 

*flBdio..obueBq e«©8 eo eia® oídoe «fiç>ireX''i 
-a-3 talam ms m^atlrioe ra «oXXe mecínoH 
eo eoboi mflinp o/U aoXXç ofcoíf .eui£' 
*a*o amv :oeai 9 eup .-wvi/oí ©b aoxm^í 

do., «1» #» 

«dor FMttHtattl.'*» OB*» *■» »y 
dor. 0 wmW ** £*Jf"** 
UI d* IJIMHM •>■ » **T“U “? 
n*<» *• iw- —**rUy “i1* !■■!!!* 
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m Itaitmr * PHfM Ab»B^ 

»bde d«BM«imr m b» US; 
.iaotlniB »tü i8WW*# M<g *• >** 
MU n» M 
fc«*d« BM MW»'«Kt- — 
trar «v míi «i 4M «PtflMMJ • » 
W, Üto •* «■*(«**» * ■» 
qu* m*Wm 
•1 4#1« **ft*a^Bd# M 
Ml9 MMB BMl hâr* fcp«M ^• T0# •** 
par •* 4ala . • 

*• pfc- 

r* *• «ar ^fl>pa»ha<wa^art» A* r#c»- 

«V-tUeM 4» 444iM4ft. S^dS. 
«mtn» « 41*1* 
tra*|Saa a rMptite *9 

«Sé aa íajnrrM 

c»M« >• «Na .*• 
ÍJTm ^ftn?rr—'r ^ 
«tf a^ aèOtift. rm.mimto^joottcíovo 

Mn«U ba pww kkM. oiupXa»»*^® • 
»■<*aa 4 »• P*roivt^* 

0—kravliUaata *•» 

Mil», w* 
DatMbra 4a UM <t »*r*d0 0 8Ü?pJ*#t 

féU iapraMM» q«« ^ ^a 

>t- m niaihagiMin) t o* de talhes 

eaaerataa «apiiikM» Ooltxmam Tisitoa- 

am por tokiailV» 4* «va filho,Leon Sa- 
40a, M. ♦ VMl all^.Odlttmann, «g». 
trau-a* »a «v4al «riatvi. A respèx*»*» 
Smtal »n*Wl «QlteMM» #a tinlM Pra. 
tiMMMto aVMMUo aa» S^Ava a« JertU. 
^laodV aMgM» M Copi«k»|hVB» ?*JJ*T*® 

katal# DaUi aiara» 
«oamnia 4» Mwoafcr» *a CalJ»«M» «OM- 
ik», Saéa»* aa««»44 « paUarai âa ObV 
Umiw, afttrvM 9 MM»,, 
M qaaxta. 0*9 ia^aika* iMOmafMtStf- 
tfaffMM aUaUát«lM wtfí* “* 

«peMft »HM aOMfiaWM», «aaqualq»ar 
ftHM «Ui aa PM»M «* ^ 

tretaMia* •****••> A infaliai^ 
49 « ow 0 mh filha «a* m Ce* 

m» mAe m**** . 
L .«h*. Mttaa «oatate 4a sub rio»* 

r9M«9T»« <pa reiMkaa» k«« í»bo»«» *«- 
v«al>ro 4e a aa* filho a 8*6 m 

lerlia* 4*ia a, m Ml«»rih* e a* 
- OUaaâraa» • fat »M esforços para*U 

wM»a afia 4a «a aucatrar, oome a sua. 

•*9, M tjp—i»g**a« *** aaqueçaos qua 

ft dMoermcie 4m ***** •«taJ‘ > 

«1 a 4ar . m * SV: 
paliai# 4t Í0,rite_?* 
wíi. t«4M 4i aiMNN^ia Jr Pr^ 
M4i—aa M4«4»TM«lt4 4 «U4 s 

ahaM-19 aatBhalaeilM PfL a!^£T»J9> 
prá4Í*9»o A* «44448 da 

kW* " 4a 
qua 

* *"!L,líS2iÍ.-SrtS 

•9ie,aM»9. 

P4,t4doa»8 «vi^a *• 
M« tahla» qua alia praouram imp.1 
%,u***»"w.; 
gruqaa ’* aaaaa aafarqo» ifteaaaaittfaf # 
4 44«ta «bataoulo«# # ,fa^t4 44 q4» * 
encontro não p«uda ta» ^ 
aanoriK de 4esacu» da peataía. BttÉi ft 
vem tod** «a aatMAcalro 0 $ W 4^ 
eiaraai aa *ou«.aapalMa*tof>j|«rÍ|%44i» 
•«ffiaiahtet 1^4aia4W^ m* $*• 

Síi&n-sMapSS: 

«UOa-aaia diractai, «ai* i«aa4i*i«a#* 

mia i»di soutivaif. »u ro4^4|f o iju 
•montra •«« «au filha tfoa l«g*r 4»» 

pai» deiajao» 4 
«,i «tainha 4a |prM«i4« «pa aiMba 
ao foi pwaivol »riiM » 
presidente do Coo*«lhO írttV». 0 

JaMM M 
4a éa 1* da 4m«#*0* «a»»#** M J*B»* 
•4 partida 4» MkMfhr#4, |»i ,WXN|a 
40, «oaiM BOHa 4* M^om. .iaU|«%- 
phiaae 4*44» ap eoMuUde fraudes a» 

SrU% » l 4ajAMUaa. ^;fcatóUiy4a 
aer aoaaadida lauadiaf—nta » *H4to* 
4« «aa filha. Ifcraprta «a oafth*Wa % 
aa «44o qua <# aa Pa- 

ria kouvefMfe tauado aaaea daoMantoe. 
PaUMMSta eilaa aão ahagaraai a laatsfX 

4ai« telagrawaaa faça« fflifoaitè' aa- 
aontradoa, ha alflapta laaiisi,»» *Uls 
tario doa ^egooiaa %tf4p|aira»,^a«- 
prahand«ia-«0 ele»««o»taY jml Mata 
«nim*4 aopia 4a» iaia talpgMijiat aa 
M», lãa lait 4 «ai taxto, amaro»' 4a 
«r4«a a data» pura «aa porém Jeam>:o» 
44 eatragarai 4 lapram* «auaiha. Sobre 
p paaaaparte ar ««atria oa «Mata* 
pfitea aa froutelra, a» mau 4ia. 0 
paaauporta foi «nuonaéd pua integra. 
Cidadao* 4o *<wn Yark, oamio 4 ái»ha 
vtt de México Cityl Paçe qu* aaavtaio 

aa minhas palavra», apesar 4o meu da- 
taotaval inglasi Paoao ernoatr» W 0 
mossa filho tev» legar m Pàrii,aa fia- 
ra du Nord, «a um eeapurtimantc de *•- 
ginda c lassa 4o tr«M qu» moo tinha le- 
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vtdo de Woqiiarqoa, «a presença de de- 
zeMB da Mdgos q«« »W aeompaabavwa « 
nos esperaeaa* Isparo que *«3* bastan- 
ta. »«n a “uepeu, mm Pritt podem igno- 

ral-o. Ika tena* de ferro os aperta. 
Goltzmaun. não poude Ter o meu filho «m 
CoparJiagutn, porque ft meu filho esteia 
em B«rlia. *^u filhn nao poderia ^ ^ 
trado e sahido durante a reunião. <to» 
acreditará agora no fhoto da própria**» 
união? Quem tera a ainima oçnfiaaça ea 

toda a ccnf ieeão da Gnltsmann? 
Idas nao e tudo. Segunda M pala» 

iras de Ooltsaa» i«s enemtro eoa mm 
filho teve logar» eoa* aetbaee d« ou* 
▼ir, no veetibulo do Botai brifltol.lfa§- 
nifiool Mae eie que 0 hotel ^istol de 
Copenhaguen foi arraaado ate oe alios^ 

Cea em 19171 Ba 19»2, desse hotsl eo 
exi-üwia «ma leahrasça. 0 hotel foi re* 
fleastrui.do scaante eal£35, prociícrteiit* 
durante o« dias em evie Col^íi® ur. * az ia 

as suas infelissa deis Iara ç óes. 0 soli- 
cito ^ritt apresenta-ncs a hypot*t3« d» 
m provavol "erro de escripta'1 ;o sUuo- 
rraphe rueeo» tido bm, dov» ter outí- 
4e a palavra "Brietol* por ongano;e a- 
peemr dlwo memlnwi doe 4«r«alintas « oe* 
Criptore* qt» ee encontravwa pretícatoo 
cerrigiu esse engano. Bom! Mas qoe tm* 

d«s a dtíer a prcptsitc de nau íalhet- 
foi taishe» v» ’'erro de «scriptç.^clü W 
«hygrapho? Sovre cer.e ponto íVlti.de- 
pijie de Vychineki, $uí<.rda um *,J.^enoie 
íloqu*nt«. *a realídad©, a Cuentup por 
intermedie doe eevu> agent«« 3-i;*13n, 
conhecia o« esforços de meu filho e 
S<ncluiu-oo que eUe w tinha er.joatra. 
Io em Copenhagtten. Bi» 0 "erro de ee- 
«riptafll CtoltsMWn provavelmente conhe- 
cia o hotel Bristol, graça» a lembram- 
ça da vaa antiga emigração, e foi por- 
que 0 deelgmo». Bom 0 eo«wd» "erre do 
eaoripte”. Oeio erre» *♦ wmBiasa para 
arrastar vm satastrepho* das eimfissaa* 
de GoltuaaM reets apomos «a» jwvvm «► 
ja de poeira, «tmo da Ass^UçaO d» m> 
ui Px5«Wl, B entretanto - nao porosa* 
isso d« vista - trata-se da oenfiseao 
«igío laportant# do processo dos 16* de 
todos ca antigos revolucionário»,Qclte- 
ff^nn era 0 onico que ae teria^eacmtta* 

dc » recebido do mim inetruoções tono» 
rístas, 

Vemee agerq ao «ogundo episodi*. 
ytaiakov vem mo ver en aviau,. dy Ber- 
lim a Oele, em meiAdos d© de**5ffliro d» 
igSS. Bas trwze percuetas ;-r.?civ.- s qve 
dirigi ao íríhuufti a<> tóôs-íou çj?<~'--o ?&• 
tatov ainda vivia, netívmia foi respon- 
dida. Oada vm deseas per^cuas f-*3t.-uk 
« viagoa. mj^thioa da »?. Ao woomo 
tempo, o mvu hoapcdoíro n-TVígUwf íSt»- 
pad Kaudí«n, deputado eo íarl^av 0, e 
o meu antigo secretario, Brwln ’Vc‘^Ç, tl- 
flham declarado á imprensa que eu nao 

«%<'v 

recebera nenhum visitante russo cm 1935. 
• çu« eu não f i*era nenhuma viagem sem 
olles. Bseed depoimento» não v»o «atio- 
fasen? Ais um outro* as autoridades do 
neredrw» do Oflo verificaram ©fficial- 
mento, sobro a baoo doe seus registro* 
eme durante 0 nos de dezembro de 1935 no* 
nhum avião oetrangeire aterrissou no a« 
aerepoàto. Oewrebondeiet b»ra que ua 
•rtt do e«cripta* tambma et introduziu 
meo rogietroe do aeredremo? Baeta de «» 

ros do oaeripta^ mostre *ritt, te^i» o 
bondado do imeoatar qualquer cousa do 
Mie lmtoUigcntè! Mae eie que a eua i- 
magtnaeão não lho sorrira de nada aquh 

Vonho a Mjmb* dispoaiçae dezenas de to» 
temunhos directos e indirecto» que doo» 
mascaram os depoimento# de ^infeliz Pia* 
takov, forçado pola «uepeú a voar num 
avião imaginário, para ir ao meu enott» 
tre, exactaoente como a Santa Inquiai- 
çãc forçava as feiticeiras a montarem 
nua cabe de vassoura para ir aos semi 
encontros diabo lio o», A technica mudo* 
ma* a subetapola e idêntica, 

h« KiprodroM (l) bo «ortsmentd 
juristas eompotemtog* ^eço » sua attom. 
çõo para 0 faeto do que nem Ooltzaanm 
nem Piatafcov d «nua 0 menor indioaçw so- 
bre 0 meu «adereço. Be» um nem outro f» 
le em poeeaporte» preciso» ou n« nem* 
preciso que terimt sdoptado^para a via» 
gom. 0 preprio precuroder não fez ne- 
nhuma pergunta a reepeite doe seus pas- 
saporte». 0 motivo 0 alarqt ee seu» xo» 
mee nau figurariam na» listas de vlsjm* 
tes. riatakov nao pedia toe partida do 
Horuega sem dormir lá, pprqu* o» dias 
de deseabro são muito curtos. Bntretma» 
to, hão citou monbe» botol^enju*for- 
que 0 fantasma do Xotei BrUtaljperee- 
goto Vjvbiaald. 0 prooarader mãe 0 m 
pr«curador, mas 0 Maqmlsltor » t imapi* 
oador do/imtmfcov, beato esmo rutm« 
Mov não » mc «mopticAci. amo openoa 0 
Infelia vietima Io <H»#peu, 

Fooau ogero apresentar «oa vxorm 
quantidade de teetemunhoe « documenta» 
que orraaavão ate oe alicerce» a« otm- 
fissões d» tela voa serie do aeouiadem 
Smiroev, hratchkovsfcjr, 0reltser,01berg, 
Badck, Wlaáimlf Beom, em sunaa, tedeomí 
que tentaram pmr maio i temente que m 

Já prooieor faetoe, «Irevmitaaola» do 
tempo 0 legar* Mae «ooe trabalhe «o po- 
de eer reallaadt eem omaoltadoa deente 
de uma oommiaaio do inquérito, e«o a 
participação do jhriotao que tenham « 
tempo neoeeoario para um exame d»telb*> 
••■■*,Mieeee»e^me»m»em»e*emM»eM*eommmeqmeeOMo«iiememeMMe» 
1) Foi ao recinto dq Xlgpedromo do Vt» 

va *ork, perante 1.600 pessoa*, que 
este discurso foi lido,tendo 0» ea- 
boe de transmissão teUpbenio» da Be* 
xico «ido sabotadoo, realmente enãe# 

no imaginação, paloe agostos Ia Ousem 



-•b sçmessiq 0» twpravpmrt «b Qb*v 
• *wr«tte*qaoo4 Bt>« ano a^Jbu «f> iio»j 
-«4*aad «(«a *«p owqeS .mrraisqee ku 

*oc®-i meboq **Xi* «M ,«9qa«ü 4 <sen ,«* 
•s*ieqa bo ©uai eb taart^aaiJ ,o-Xsi 

4» OJÍíil 0901 o wr obxroq ona írccantailoQ 
srsd e» QrfXll cea « t^pioq ,0ea3.ajLieqoG 
♦*» ■»* aiteboq om odXll »»* ,irJIi«8 0» 
dlM> ,oSi4u»i 4 «*oai»b oMiíaa a ob**tí 

HTt Aíiqoiq 4b 0*0 jft «0 £102* 4’14*lb»t»4 
«o *940X1090 mtala 4 «19* «ttf9 ToÂxmi 

raB409*X<tO 46 cSetilaoo 4 «60* V 
«4*43 14 «b4tt>|»8 »0b«* 1 044 B4tl 
tm ma 91 tom 009 nt «euMwdXoD af> bs*nr % 
-«• *b »o«tfa»4 fmoa «1430! evs* orfin 
-aeM.Ipdali# Z#*od ob oXvtfldsev oxt ,iir 
•b Xo*si*rS^íeto3il 4 «trp tia ajbtó i00X1X0 
fooH-a ao 9*4 ob«*4iia X«1 flerçjsrfiieqoG 
«a Xsvod eseeb ,S#«Í cS JfJtei ao seo 

•** lol Xoáoií 0 ,4çü4*rocaI sm» aítfsXxe 
ahxwaasioviq ,0251 «a eiíieaoe ob.to^eíi»» 
4i s£^ .sv.aaia*£oO eo*') an e4Xi ao e^rumjb 
*ílo0 0 . c»op£*i£Ía9fc eesXíelfti aeúe eo 
é 6s,3&&qvd 4 soa-ototsesiqa 4,*i't'1 oHo 
•OEftXe Oi"4*qXioae ob diii'1 lovjveig m 
-Xvxío to* srtb ,m* obto «eawn eiíçai* 
-4 ajoragaia icq 9total*** «loaíoq 4 4b 
«a» »2.e^?i;i*e«o^ a«b ibmUwi *a*Ib isaeq 
oetoreüniq ajrr4t*aoam m «Op «910*5X19 
40* eep Bsií lm* .eaog&e 4«ao «igirtop 
-fcufírl kíjz eb o*ie&qotq 4 taülb * eeb 
•4# ob^&Xqiia&t *0 oiie" m m&rixnf lo% 
*«.b ,'!>+! tH <**C0<J BABO S1ií(*8 yqiiq373^(0 S- 
oicrszp.* m 461*13 ,Xáf|0Í&rçV a»> 9i0q ' 
tcq ,*>jnerO o .obabHaei «l .9*09090X4 

r* *«*0*34 0099 aob oibeans**! ' 
o c-rílif í,’«o ob eoçtolae ao êloadtm 
*rr*coi..ie 4doX* «a eXXa o»p e8-»X»l30>e 
-ao ob tme* 0 o*3 ^o»434daoqoa a» ob 

-odixoo ©*co«£irimq aoooabXob .,w4*qito 
-«4K&B0Í 4 «4»4ta ,ÍO*ail® X«*04 0 4X0 
-toq Xot o «feApâibt» 43X*4W MW ob 49 
•b <m«* «bomoa o ijüga ««w^tob o w$ 
«4q jualtfaoi «o «Oit« aiod „»i*qiiofi9 

MceaX^floo a«b íodqM#aa*4* w «4*a4tt* 
*«« aenmjnr a«a»q4 4*044 m*k*Uc% «b 

ob bSçiXoaab 4b 0*b«o «otlooq <é â{; 
«aooiaq «4a - o*jm*»»i*«» I »io*arTtl íi>t 
OMBilOOO 4b «0-4*41* - 4*BÍV »b OS»i 
Ob >9X BOb oaaoooiq ob t*04*iciq«X cf am 

«t*Xo{>,8011400Xotfíovoi «031*04 ao aoio* 
ww*i2o»ae 4I10* as • u? ooloo 0 47» 
■**to* e«5çowt*eal sbn ob «bicfoooi • ob 

*oo*alt 
4Üboslqo «bc»3«a) 44 *1034 BOSO? 
-i«a «b ,u.elo4 a» i*t os aor voato^olX 
ob «b cobAltwr 4» ,oíaO 4 atl 

a :o■nq ?. a*atnrnq osati» aod ..Q&PÍ 
•oií vu«Lp wocgciTaò feTií? o© ijiilb 
-xtoqoi iol 4&v.ífÍ52aa ,4lrJ> otwiii voai'** 

4t»x.*r.-.'' ao»£r'si«q ajaae«6 ottí/ 4fcx»0 «íb^b 
omn^r oA ©b «oi rí*;» aagjBii, a 

-c^./iv.ttg^T.a oiiobaqcod ova « ^oqao* 
a ,o-''.íí)«3Xt4Í o* Qb4*jrqtb «oaabiroX boi 

-X*^Lí‘o?,r iüvzS ,cii4^noo« O)l*oa Maa 4 
040IM aop 4B0»K{st 4 «boiâlotb nutria 

,dSQj[ a»r oawn o*jK4*1o1t amdtum aiodoooi 
mas A934IT Mwibtoo 4io«11 qJut ob avp 0 

«81*48 30T 040 B0*nasloq4b boaol «toXXo 
ob a«b4blio*u4 04 íoi*«o sw aí< tasabl 
-Xalolllfí «414011X10» #X«V ob fMsiboiM 
^01*8X301 a00a «ob 004* « «itfoa t4*4aa 
«adSCXob oídaoaob ob a«a 0 o*«m»b ono 
a» 00 i/DsaXit«*4 01X03041*00 oalri svás 
«trtt eí/p oi#8 talobUadoooMiü .o*«oqoi8« 
VlSJVbCl*4l ao 40*04* »«*qX«ooft ob (Nw 
4» ei> 4*«oB foootbotpi 4b a04*al3ol om 
4 âi^to* ,**lt'4 »i*aos ^4*qlto«» ob «41 
ob 4&II00 1*49X449 ustmml ob éboboo* 
-X 4Ba « aup «1« B4d !é*«43l£Xo*4X aUs 
iupa ab44 ab 4ilno« adi om 
<aa* ob «40oâ4b ololooqaXb adota 4 odool 
<4*5 «op ao*o«iXbaX o aolooilb aodmuto* 
xlXi aXíolnt^ ab aUnaaloqab «o «oiaaâaa 
aos 140» 4 jjoqtuft *Xoq ob4pto1 ,voala* 
44000 oaa 04 il 4iaq ,0X140134»! oSlro 
-Xilopol 4*048 4 oaod a*itane*9«xo ,01* 
a»i4*aca 4 e*nXe;>X*i6? e« «vap-rol ccp 

toea aoí ti 4iaq aii/oasar ob ocfao csio 
jobtw aalodoa* A , aooiXotfâtb aoi*oooo4 
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do dos documentos e para ouvir os de- 
poimentos das testqmunhaa. 

Mas 0 que Ja foi dita ne parrnlt. 
te prever o deaenvolvlmento futuro dç 
inquérito, i^or um iodo, um» aeouaopí* 
phantastioo *te na eua eaee«cia»o »*• 
3M geração dos boloheviquaa e toda «1» 

la aocueada de uma borriveX trahiçai| 
d6eprovida de sentido ou de finalidade. 
Vara reforçar esta aocusaçao^ o proou- 
rador não tom a sua dispooiçao nenhuma 
prova material*- a despeito de centena* 
• centenas d« prieõçs e de invçstigs»«» 
a oomrleta auaencia de provas e a maio 
^Eoxrivsi prora contra s^aUnsr As axo> 
ÕuçceV sao buoeadae exclusivamente em 
oonfissões extorquidas, E quando eeaaa 
ooflfieeões ae refer em a facto3, são pile 
verixadas pelo moner er.aioe critico dem- 

ses factoa. A gueçeú r.?o e só responsa- 
yel pela provosaçc-c. É :-9 20o:e.cs.\'-el por 
mna provocação Gmüó.urfioidu, pedreiros» 
seira, absurda. A ir.pur.íàado deprava. A 
ausência 4e controlo paralysa a criti- 

M. Os fhlaarios desemperiiam o seu pa- 
pal coa negligencia. Contam com d of- 
faito global das oonfissões e... da» 
axeouçoes. Be oaapararaos cuidadesam«e- 

te a natureaa phantastíca da accusaçãa 
em conjunoto com a manifesta falsidadq 

dos depoimentos de faotos, que restar», 
afinal, dessas confissões monotooaas? • 
cheiro auffooente de um tribunal inquir 
sítorial, o nada oaisl 

Mas ha uma outra sorte de provo 
que não ne pareôs nenen importante. No 
armo de minha deportação e durante os 
oito annos de mau crdlio, 03 ora vi a a- 
migos proxiac 3 ou distante3 perto de 

duas mil oartns, consagradjis aa quosto» 
«ais vítaes da poli ti c-e corrente .As cor- 

tas que receb.i e as copias de minhas rea 
postas existem. Gr aço. 3 a sua ccntinui- 
dade, essas carta3 revelam aoisuj; m tu- 

do as oantradiuçoos profundas, 03 ona- 
chronismos e 03 absurdos da avouBaçâo, 
nao só no que di» iv.?peito a mim ou » 
peu filho, mas também no que di£ res- 
peito aos outroa aeousedos. Ma a a im- 
portância dessas cartas se estende «u^ 
to alas desse faeto. Toda a mixha aotir 
tidade i^orica e politica dui-ante^eo» 
«es «anos >s exprime sem interrupçãsnae 
«as cartas. Aa oartaa oompletara meie lb- 
vroa o meus artigos. 0 exame de minha 
<jorrebponde®oia e, ao oue me parece,de 
íaportanaia decisiva para caracteri*ar 
g, minha poeaea pelitica • moral -e nãe 
^ó a minha, mas também a doa aeus oor- 
respondeataa. Vychinski não poude apw 

sentar uma so oarta perante o tribunal. 
Eu apresentarei a cornai«cão ou a um 
tribunal ihilharoe de oart&a ascriptamao 

pessoas mais próximas de mim e a quem 

mada tenho a esconder, particularmente 
a meu filho Leon. So esta correspondi- 
da, pçr aua forço interna de oonvicçeç 
baitâ para aoUpor pela raia 0 aaaiga- 
aa atalioleta. u proourador, com ?uas 
oubtuesas ♦ «*»»• inadtoe, * os accu- 
«adoe oom aeus monologoe de oonfis&oes, 
ficam auapanao« numa stmopphera rariíi- 
oada. *al * 0 aifn^ficadb de minha coiv 
respondenoia. Tal f é-Conteúdo do meus 
arohivoa • Taçe uçlôrppeUo a rdiâOjft io* 
glea, ã ortd«f. Aprecento factos ede- 
oua*ntoe,i Pdço uma verificaçaol 

Jp»’ 
f Bc.tr a vós, caros ou vintes, have- 

rá sem dudda muitos que dicea comsigo 
aesmòsi MAs oonfisnoes dos aocusados mo 
falsao, es tá claro í; aee como consegui^ 
8taline obter taeo confissões? Ahi esta 
0 enigma 1B realidKclo, o enigma não 
á tao pr ofwiilo. A í.aouisição, oom una 
technica w.-Lto mais aiiuplos, extorquia 

de suas viotjmas ccní issõee de todhsor- 
te. Al» porou# a 1*9 i penal denocrdtioa 
renunciava aos me+hodos da Edade #edi* 
eates methodos pernittiam,rao e resta- 
belecimento da verclade, mas simplosaao- 
te a ooafinaação da.s aceusações dicta- 

das pelo/juia inquisitor» ü8 prooeasoe 
Guspou teia om caracter InquisitoriáL 

oempletot e este o segredo simples das 
nenfiasõesl 

Soda a ataosphera polltioa da 
VltSS erí”Á lmpregna<la do espirito da in- 
quisição, '‘L leram o iiv.ri.nho de Andre 
Gido, w?.etour de 1 lUÍ3,C3"? Sido^e um a- 
«igo da Guião sovi ética, mas não vai la- 
caio da buroor^aia. Alem disso, este 
artista sabe vev, Vm. peouono episadie 
do li7ro de Gide e de um valor inesti- 
mável para se comprehender 03 prooessoa 
de hoscou. So fia da viagem, *id« quia 
mandar um telegrar<tna a Ct-xline,maa,nSo 
tendo reeibldo a «eiucação inquiolteriab 
dirigiu-se a Stalirva coa a sinples pa- 
lavra daiooraticít "'vos", Kecusaram-se a 
aoceitar 0 teiegremisa; Os representan- 
tes das autoridades a:-rplioaraai#a Gidei 
•Cuando s© escreve a Staline, e preoi- 
00 diser: *chefe doa trabalhadores",o« 
*Ouia do povo", e não siBçlesmenteM7ÓJl 
Gide tentou discutir, "Staline não es- 
ta acima de uua tal bajulação?" hao e- 
n ocatume. O telegramraa foi raouoado 
«em a bajulação Dyí&attca. No fim,Gide 
declarou: “Vondo que era inutii insis- 
tir, eu rne sujeitei, mas isentei-me de 
qualquer responsabilidade..." Assim,um 
•seriptor universalmonte reconhecido e 
hos pede de honra teve» os seus réouieos 
exgotsdos sn. poucos airsutos e foi for- 
qado a aseignar, não 0 telegrama» que 
Oile desejava enviar, mas aquellé que 
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lh© dictaram 09 p«qu8«u»s inquiiitores, 
' ue aquelloa qu# tiverem um potioe de U 
maginação oaloulem 0 situação, são ^ 
um viajante illustre, mas de vn infett* 
cidadão soviético, um opposloio»il0tm,Je 
solado © perseguido, um parla, forpadfl 
a escrever, não telegramas de saudaçcw 
a Staline, mas daronas de capítulos d# 
ooní‘issÕes de seus criiaes. Salves ha- 
ja neste mundo muitos horots eapasoa do 
supportar toda sorte de tortura#, phy- 
sicas e moraes, do ous oojaa attingid» 
ellea mesmo», «ouo («oo, suas mulkeros, 
seus filho». São o»l»,4 Hlahao òbsor- 
vuçoes posso»#» m» indicam ous ao capa- 
cidadee do systaam nervos» humano »a© 
limitadas, rela Ouopoti, Stallne pode 
prcníipitar a sue victiaa mm ahysmo de 
de.V93pero, de humilhação, de infaai*,» 
ponto do aastt-alr a responsahiUdude pe^ 
loo crimes mais monstruosos, coa a per# 
peotira ic usm morua iiv.irier^o, cu com 
um visiwabí*# de esperança p.ra 0 íutu- 
rc, como ui.ica sabida* 3© «mfiaoÃleiiSo 
•0 sontir levado ao yuic-:U-io,qa© Doms* 

ky preícrini Joffe ja ha vU se^ild», 
mais eedo, e mesmo caminho, que foi 
também 0 do dois membros de meu secre- 
tariado militar, Glasmca e Butov,do se- 

cretario de fcinovier, 3egd«n,,de 
filca Zinaida e de arxirod outros. Sui- 
cídio ou prostração moral* nao ha ou- 
tra eecolha 1 JHas nao .•;© esqueçam d# 
que, nas çrisoos da Gugpeú, m?s;-xo # 
suicídio 0 muitas vezes um luxo inaooej- 
sivelí 

Os processos de hosoou nao deav 
henram a^revoluqao, porque cão fruetoa 
da reaoçao* Os processos de Mascou não 

deshônram o velha geração dos bolchevi- 
quas: demonstram «penas que mesmo oe 
bolchevioua» são foi tos de oarue e es- 
se, e que mã» resistem imdeflnidaoenta 
quando Qacilla sobre suae cabeças a pen» 
d:tla da morto, Ofl processos de Mosoou 
deshonrsn o reglmea político que os «o. 
c-bouí 0 regimen do bonapartisa», sem 
brig © 8em consciêncial Iodas as vi- 
ctimas morreram amaldiçoando esse rc— 
gimasil 

Oeixem^aquelle que se lamcwtaso* 
br© o ©urso tão caprichoso da historia 
- dois passo» para frente, um par» 1r*o 
- verter lagrimas amargas. Maa do nado 
adoanta chorar, Como diz Splnoza, nao 
se deve nem rir nem chorar, mas compre* 

headerl 
Quem s ao 00 principacs acousa&M 

Velhos boloheriquea, constructores do 
partido, do Estado soviético, do Exer- 
cito Vermelho, da Internacional Cczsmu— 
niata. <<uem os aoousa? Vyohinaki, jurio- 
ta burguês, que se conoideravaellemes- 
mo como um menchevique depois da revo- 
lução ds fevereiro 0 30 se jmttm aos 

^ ^ iíf l4 

boloheviques depois da victerl* defi-ní* 
tiva destes, ruen redigiu na rravda as 
poças ignabels contra es ao ousados ?Eae- 
lavsfcy, antigo direotor d# um jornal de 
banco, que Lenine em seus artigo# se 
qualificava de "canalha", 0 antiçe ái- 
reOtor da rravda, Buhharine, esta (fc- 
#0, 0 0 aotual directer e KoltsoT,pui> 
phletifta burgsei, que durante toda a 
guerra civil se oensorveu no campo des 
bramoo#, Soknlnikev, um dos participan- 
te» d» guerra civil, foi oondemnaêU co- 

mo um^trahido». Makovsky espera a ao- 
ouoaq£o4 Sokolaikov • Bakovsky foran ej^ 
bsixadorsa em Londres, leu legar ee;tí 
sendo oecupado agora per »alaky,ex*ías*. 
«feovique d© direita, que durante a í;v.©# 
r» oivil foi ministro de wm governo bran- 
co no terrítorio de Xeltchak, Sroywao- 
vsfcy, e/r-to.ixador «oviotío» cm Washing- 
ton, trata oa trotfkystas de ©ontra-rc- 
voluoü. oM-xí.03 • E alie, durante os pi’i- 
meiros c;rtcs 3a Sovblução de outubrqylli 
membro d© ^oaito Central dos fe^asheri- 
que» c só se junto» avos tooZeheviqv^ 
peU delles tora* «onaçado A distribxir 
Oorge» interesosstos» Amtoo M eer em- 
baixador, Sokolnüwv ^vrs, eosmíssario de 
povo para as finanças» Quem occupa ho- 
je eeac poeto? Gfrinko, que luctouhoa* 
bro a^hcmlro com ca guardas brancon nc 
Cem?.;?» d© Xtefasa centra os Sovieta, em 
1917-1918, Ufa. doa melhoros diplomatâg 
tra Ioffo, primeiro embaixador na Alle- 
msnha, que foi forçado a .suioidar-sep* 
las porseguiçÕes, Quem 0 uubstituiu em 

Berlim? hrimeire e opposi.oionlsta «r- 
repondido Krestlnski, e deipois tintdu* 

ex-manchsviqu», participante do Oomito 
Contra-revoluolenario d» defesa,# fi- 
nalmente 3urit«, qu© também se achava 
de outro lado da barricada em 1017,fe- 
derla prolongar indofimidasteats cetu 
lista. 

Essas enormes mudança» de pessoal, 
portioularmente liqjrees ionante» naepo- 
vincias, tem ««usas sociaes profundas, 
E quase sao? E tempo, caros ouviata», 
# mais qu© tempo de roconhecer ©mf im 
que^uaa nova aristocracia sa formou Sa 
%iao soviética, í~íievolução A» Ou1a- 
bro marchava sob a handeira da egualda- 
4e, k burocracia, $ §, encarnação de usa 
mcnstruoaa dosegnaldaáe, k revolu ç ?í e 
destruiu a nobre*», i. burocracia orosu 
ama nova "gentry", k, revolução ha via 

olinunad© ca titulog o decorações, 1 
nova aristocracia froduz mareohaes oit# 
neraes, A neva aristocracia absorvo u- 
ma parte ©norma dai3 rendas naoionaeé'U 
«ua posição em faeo do peve c perfida» 
falsa. Os seus ohe fes sao ferçade* á 
mascarar a realidade, a enganar as mae* 
sao, a se desfarça.rem a si mesmos,a oha 
■or de branco # « preto, Ioda a pe» 
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litica da nova ariatoeraoia • uma pro- 
vocação* A «©ia Coootituição não 0 ou- 
tra couaa atnXo wa provocação, 

0 medo de critica 0 0 medo daç 
jnaseas, A burçoraei* tem medo do povo. 
A lava da revolução ainda não esfriou. 
/, burocracia não pode esmagar 0 descon- 
tentamento 0 00 critica9 can repreasõea 
sangrentas, semente porque ellas se m»> 
nifestam pela aboliçao dos privilégios. 
Eis porque as acousações falsas contra 
a opposição não aãe faotea accidentaes, 

1 mas constituam um aystema, que decorre 
da situação pressnie da olasse dirig«> 
to • 

bembrem-s© do como os thsrmidorL- 
anos da Revolução francesa agiam para 
com os jacdbinos. 0 historiador francês 
Aulard escreve: n0 «ssassinato de Ro- 
bespierre e seus amigos não bastava aos 
seus inimigos} ellen os ca3.umniavam,oc 
representavam aos olhos Aa França como 
monarchistas, como vendidos e paizes 
extrangeiros" • 9taline no.da inventou. 
Apenas substituiu mocarchistas por fas- 
eiata», 

GwÊêO 9§ «tttUnistas nos chsasm 
de "trsUtWN") At nessa aceusação nãn 
so adi% aa« tMibea uma ©specie de sl&f 
ceridado. 9Ua» pensam que nos trahime# 
os interosfes OA casta sagrada dos gc- 
neraes 0 des marechaea, únicos capaees 
d© "oçastruip 0 socialismo", mas que na 
realidade Qomprcsoattem a ideia verdadeA 
ra do socialismo. Quanto a nós, consi- 
deramos os stalinistas como trahidesves 
aos interesses dos massas soviéticas 0 
do proletariado mundial. É absv.:*do ex- 
plicar-so uma lueta tão encaminada por 
motivos pessoaes* Hão e somente uma qvia» 
tão de programnas difforentes,mas tam- 
bém de interesses sociaes differontes, 
que se chocam de um modo cada vez mais 
violente. 

•maeia #•»* 

*B qual 0 0 vosso diagnostico ge- 
ral ?M Hão de mo perguntar, "Qual 9 vos- 
sa perspectiva?• Ja disse que mau dis- 
curso era consagrado somente aos proces- 
sos de Moscou. 0 diagnostico e a pers- 
pectiva social formam o conteúdo de meu 
próxima livra. Ha», em duas palavras, eu 
quero diier-Uw* « que penso. 

Jul aoquif IçSes fundamentas s «lá 
Sevçluçãe *0 Omtufcre, as nevas formas* 
da propriedade que pewnittem 0 desenuoír 
vimente das forças produetivaa, ainda 
não foram dsetrmidas, mas ja entraram 
em conflieto iarrednotivel com a aotivU 
dade independente das massao e 0® e 
desdbrochAr da personalidade broana,, 0 
ctalinismò sepesinha uma e out.ra.lbi coA 
flicto revolucionário aborto «abre o«po- 
vo e 0 nove despotismo e inevitável, 0 
regiaan de Btaline esta ecmdenmdo. 0 

J 

que 0 substituirá» a ceatra-revelução 
capitalista ou a damooraeia operaria’A 

historia alada^aão respondeu a esta per- 
gunta. A deoisão depende também da a* 
ctividade ds proletariado mundial» 

Se admittirmgs por vqn. momento qte 
9 faioismn triumphe oa Eâjdnha, e con- 

•equentemeote na França, 0 paia sevie- 
tioq, encerrado UI» oirculo faalcista,ee* 
tara destinado a «na deçenerescíencia idr 
terior, que se estendera da superstru- 
etura poíltioa aos alicerces economioca. 
Aa outras palavras, a derrooada do pr» 
letariado europeu significariaprovavár 
msrte o esmagamento da Vnião soviética, 

Se, ao contrario, as masbaa tra« 
balhadoras dominarem o fascismo,se a 
clasBC operaria da França escolher de- 
finitivamente 0 caminho de sua liberta- 
ção, o:itão as massa3 opprimidas da 0- 
niao soviética se sentirão mais fortea 
e levanta rã.0 a cabaça. Chegara entío a 
uÍLtima hora do despotismo do StalineAia» 
o triumFho da democraeia soviética naç> 
virá aósinho. Pepemde também, de v«h.Ae 
massas preoisam ie vo*se emxiUe. £ara 
«eneçar, á precise üser<*ihee A tirda- 
dsw 

A questãe e a eegqiate» ajsdar a 
buroeraoia desmoraliea,4a oontra V'pevo, 
ou ajudar as forças prjjgressitftàl do 
povo contra a burocracia. Os~ processos 
de Uoscòtí são um sigpal. Ai daq\alle qm 
não 0 entender! 0 prooeaso do lèiohs- 
tag teve certamente grande impoftaaoia. 
Mas elle só dizia respeite ao «1 fas- 
cismo, esta encarnação de todesfes vi* 
pios da sombra e da barbar ie. Ct pra+ 
Cesses de ^oscou se desenrolama 
bandeira do socialismo. í*os noí recu- 
samos a abandonar esta bandeiw entium 
mãos dos msstres da mentira! t« nossa 
geração se revelar fraca demail paru 
estabelecer o socialismo no gbbo ter- 
restre, queremos transmittir essá ban- 
deira sem uma mancha aos nossa filhos. 
A lueta que se desenrola ulltrípassa de 
muito a importância dos indivíduo»,das 
fracções ou dos partidos, tà una lueta 
para todo 0 futuro da raça#hunana, Se- 
rá uma lueta severa. E sera ,3png», A- 
fhste-se aquelle que procura e confor- 
to physico 0 e oalma espiritual. Saa 
phases de reaôção, á mais faoil apciar- 
se na burooraei* que ma verdadeÃb to- 
dos aqueiles para quem a palavrj socia- 
lismo não e apeaas uma palavra oci,mas 
sim a finalidade 49 sua vida moral -pa- 
ra fronte! Nem aa ameaças, nem a; per- 

seguições, nem as violaçõe» nos iodem 
deter! Aasmo sobrq os nassos ossis em- 
branquecidos, se for preciso, a verda- 
de ha de triumpharj iraçarqmos 0 cami- 
nho nocess&rio, Ella vensera! Sob 00 
mais rudes golpes do destino, ©stifei 
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»BJsa ioq ago-aiAonaz^w uXit&lHúxi smaqÁ 

ffljíRAris 30£t eA.ieii»AÍ«í« M OÉÉMfO .t.,v; 
tt»a oSpaeüo©* Aae©a «d /wWftUti^11^ 

, «fit* ©b exoeqep mv mtííató àW t?Zba .09 
aasaidard zoa ©yp sm isx?erç „©bjabi'wí)- 
■■*©?, áõb J3b.6i-gi)e a^,|3«« .|6 oamotd&ab ,a«> 
í©s*qfi!) aouxny taa laxfo^^MH» e«b 0 asusrxaxr 

pa çup &m ,,’om8xX,fiiíooB o xÁs}itemüM «b 
•èabAtnâr' bí©bx b iaa^auisi^qao© ebaMXjaen 
-izãoo" ‘zuà & o.Viwjí' ,<MreílA|®03 ob m. 
aaiobx^bP' oxtio© ásieiai£a#8 Ed ^omnaô 
© sBoir^exvoa ExasBja sxib aosaohüiíni' se® 
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••-■< V, 

(Ò\ W° ^ M M 

/•iie stA mmM Mttirti taapso Hü* Um 4o prléentt# ms 
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srss arrafiSEr* sí rs.*1* 
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«®nto da ««• sHfhnda «s ig«« 4# goonrno C angJÉai-«»ak. 
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ata hiftsrioa. 0« fatoreooas da auto-prosenação do a atado aoviotâx* 
tos qno ai interoooao do auto-prasartação da, aetual c xaarilSa Urt^ita. A 
aftamiofs aa nSoa • (Mina# auxiliara a oonotrueçSo e o arnsaento i« «xaraito 
A opiniSo frogroooiota mundial to tara do ladp daOblra, a dan/ota d» «Oitarinm jM 

toovitaunl. o isto so atra ona futura não muito romoto. 
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10 POVO l 

FEIRA, N 

APOIAI 0 NOSSO MOVIMENTO GREVISTA, ipClADO C^INTA- 

JÃC COMPRANDO '*0 GLfBO", "A NOITE" E "BpKIO DA NOITE"; 

' As emprozas jornalísticas vespertiitóresolveram aurroiv 

tar para duzentos reis o exemplár cios ^jcrÀais e dar aos 'vende- 

dores a comissão de quinze jpor centjo^&tf cnvez de continuar pa 
gando aos vendedores úTantiga oonrfe^at de vinte per cento. 

Diante dessa redução, cs véndôddpeR de Jornais-se declararam 

àm greve, quinta-feira, e Já auáfe,| vespertinos resolveram sa- 
tisfazer as suas reivirdicaooÃs. 

Dizem as empãezas tòy^LOBQ", "A NOITE" e "DIÁRIO DA NOI- 

TE" que/náo podem dar maisvoomissão porque o material que gf 

tam está caro. Entretanto os Jornais de s,Paulo, com maite nu- 

mero de, paginas- pagam aos vendedores a comissão de trinté a 

renta por cento. 

Por tudo isso pedimos ao povo não compre "A NOITE*1, "DIÁ- 

RIO DA NOITE" S"GLOBO". 'pc#.s essas emprezas gananciosas, qut 

montaram de cera por cento, o preço de seus jornais, negm-se a 

a comissão de 20.dor_canto, procurando reduzil-a a 
: **'* . _!* . n J*” _ _• rt .1 

1 r,\ 
pagar 

"A NOITE" estã~uoilisando os operários gráficos d& 
pressão, faxineiros e ascensoristas para vender o seu jornal,fu 

rando a grov£, transformando os gráficos em miseráveis lacaios 

do capital. Os operários gráficos devem cólocar-se ao nosso lado. 

PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE VINTE POR CENTC . 408 VENCEDORES! 

NÀO COMPREM "I NOITE", "0 GLOBO" E':DIARIO DA N.C1TE". 

d ,0d 

A COMISSÃO 
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Exame da situaçso politica da França e da 
posição cio oen*-*J.ai**o o do refcrmismo peran- 
te.-,, as tarefas -da Revolução Proletária^ pu- 

uft cado pelo Grupo Bolchevique-leninista da 
'Secção Franceza da Internacional operaria 

(Antiga Liga Communista). 
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Ao leitor 

Trata-se de tua sorte, trabalhador 4© 'França. 
teus que 

Allsmanha 
ra^é a Es- 

A reacçao te sr 
:-mpo que a mancha 

sobre a -^uropa, o pe- 

No per iodo actual, e a tua pelie e 
estfysm jogo . Na Allemanha se dia 
não,o a Italia, e Hitler trium 
pariha operaria a que e tort 
meaça agora tamben. Ao mesrí 
negra da reacçao se estende 

, rigo de guerra cresce dia a dia. Trata-se de tua 
sorte, operário, car:po?iez da França. 

Desde c motim reacolunar.;!.o de 6 de Fevereiro 
que reina.a ”trégua”w 0 governo de Doumergue se 
desloca. No momento em que^estas linhas sao es- 
criptas, ignoramos quaü^será a combinação gover- 
namental futura. Mas não ha quem não comprehenda 
quanto são cada vez mais precários os arranjos dos 

^bastidores parlamentares: Os bandos reaccionarios 
'"estão mobilizados, de promptidão permanente; as or-^ 
ganizaçães operarias fazem oppc-llo a vigilância de 
seus adherentes e dos trabalhadores; nas casernas^ 
no exercito, na policia, os guardas moveis estão 
de alerta. Mesmo que a crise aberta com a queda 
do governo Doumergue so resolva ainda desta ve z 
sem oonf lictos armados, sem que a guerra civil sur- 
ja, ninguém pode ter a menor illusao sobre a fal- 
ta de estabilidade da nova formação ministerial. 
A partida foi apenas adiada. 

olf a nação frarceza esta prenhe de acontecimen- 

tos1 sociaes imnenscs,, Revolução ou contra-revolu- 
ção. Depende dos militantes revolucionários le- 
var o proletariado á victoria. Para isto, e pre- 
ciso ver claramente a situação, tirar delia as ccn- 
sequeneias inexoráveis, e agir. 

II 

Ha vários mezes ja, nao so antes como depois 
de nossa entrada para as fileiras do Partido So- 

oi í of a niifik nar» nfiflQomnfl “ J "r 
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«* traçando este o Linho! nUmer° d* ^ ?erlte 

da por SILTgr^e^áiLr"1”50 enoarreSa- 

a mais siLiea»íiLhhJ,rocurou iaunirv na 
ri'ais simples e expressiva, )i‘(j C miri n O rí n -V.   T . _ ^ 

■S5 gt^r?2;=ÊÍ 

eloquente ou na! mmw4VUe a lepeP - seja1 

na sua celhu L suft?~ -°b80U1'° ou na0 - diga 

syndicato, n. !“8*U 

Sinc°LeTn!L‘S r. 
para que tenha 4?^ se~ Perda de tempoj 
laciosos dos que ch4 í t o" 08 argumentos fa- 

“ *»t. aqui^de M*° 
tamos aos curiosos- aulswnno‘ ^ve apresen- 

arma de propagándâ de”°ln-<£ ““ trabalhadq«a 
ma pura e simplis oue o"aõ “ “ ? acompanhar a ãfr- 
obter. p s que o»da operário de.vè procurar 

.; .. 

• S * IjO, VOT*‘I A Q rt 
‘ flê.* 9 de n ovem oro de 1934. 

$ 

4 

)(> ^ 

^7* 

n 
! Vv 

ope- is^‘aos 
1 a sorte que 

[imam. Para 
nem os ban- 

WâM 
V 

Queremos explicar, nestas pagii 
rarios adiantados da França, 
atespera nos annos^que se 
nos, a França não é nen 
cos, nem a grande implfenra, nem o gov-erraio, 
nem o^estado-maior, nèm a Igreja, -todos es- 
ses 3ao os oppresscres da França - mas .a clas- 
se operaria, os camponezes explorados. 

■ 0 desmoronamento da democracia burgueza 

Depois da guerra deu-se uma série de revoli- 
çc^-s, que alcançaram brilhantes victorias:na Rús- 
sia, na Allemanha, na/Austria-Hungria,e mais tàr- 
de na Espanha. Mas so na Rússia o proletariado 
conquistou plenamente o poder, expropriou os seus 
exploradores e, graças a isto, soube criar e man- 
ter^um Estado operário. Em todas as outras revo- 
.luções, 0 proletariado, apesar da victoria,parou 
'em meio do#caminho, por culpa de sua direcção. 0 
résultado e que o poder desprendeu-se de suas mãos 
&, deslocando-se da esquerda para a direita, ^aca- 
bou tornando-se a presa do fascismo. ^Numa série 
d<Voutros paizes,' o poder cahiu nas mãos de uma 
dictadura militar* Em nenhum desses paizes, o 

I parlamento teve forças para conciliar as contra- 
dicções das classes e garantir uma marcha pacifi- 
ca da evolução. 0 conflicto teve que se resolver 

"pelas,armasl 
E verdade que, entre nos, na França,chegou- 

ge a pensar, durante muito tempo, çjue o fascismo 
nada tinha a ver comnosco. Isto so porque temos 
uma republica e que todas as questões devem ser 
decididas pelo povo soberano por meio do suffragio 
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universal. a Mas, em 6 de fevereiro, alguns milha- 

%ZUt*” • '-“lista,, 
vere:J> buracas e navalhas_y impuseram ao nat-7 ~o 
governo reaccionario de Doumergue sob cuia rr-o-C( 
tocçao os bandos fascistas continuara a cíoaoe-tf 

nhai '^' "se* Que 6 lue no= esta esperando ama-1 

^Na França é ve-dade, como em certos «p-u 
zes cia Europa (Intd ater,r,a Beivím n-n A R 
issa, países escandinavas! eíÍ% í- *da'Su“ 

i: 

a 1 uc ta"d as ' c ia s ses' se 

históricas nno P rzes sao ês lesmas IqRml 

ea^olTS«2“o.K%^°JL?ao •“ leis 

continuarem nv ipno,. -i v mci0s producção 
pitalistas, n?o hsvnm sítf3U2no numero de ca- 
dê.. Eli a estará coíde^a^ |a°^a asocieda- 
em crise, de miséria em miaria dr ?® crise 

Nos diversos mí qQ ""J rid> de mal a peor. 

pitude e da ^decÕjdencd a d c^itM^ d& d6cre“ 
mem sob dif fe^e-'. f-----v :apita^ism° se expri- 
Mas o fundo .3o proc*$s.V AS

n
e. ryth:riOS desiguaes. 

te. A BDrSüESIA MOV ? SS^nKS todaaP*^ 
COMPLÈTA BANOA.HRCTA,‘ aS povo elí^~AD? * UM^ 
de garantir no*! o r£0 nem í. V 0 6 capaz 

MENTE POR' isto ouf ftm n?n d
PSÍ* E PRECISA- 

MIS TEMPO ' A OHDEK dSoCMKA SS“-'. P°8 

0a:. * 
mento dos opi»>ri«--'ívSí-rí"ina' 0 aesÇ°ntenta- 
»eio da PolÍTEb Pate^o «e^trd™6^^ 
po™ e, muitas vezes, impossível e 'T M 0 

a de«6™«®-.., e isso acaba fíéquentemenS 

> 

<o 

,3^ ir 
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la passagem de grande parte dos soldados paia o y 
lado do povo. Eis porque o grande capitalé obri-r 

gado a criar bandos armados particulares, especi- • 
almente educados e trenados contra os operário^,da- 

frtesma maneire, que certas raças de cão são criadas 
^3ara a caça. A SIGNIFICAÇÃO HISTÓRICA_D0 f^SCIS- 

i MO Ê ESMAGAR A CLASSE OPERARIA, DESTRUI 
ASFIXIAR A LIBERDADE POLJT 

JÁ SE REVELAM INCAP. 

OR- [R .SUAS 
)K QUANDO 
DE DIRIGIR 

rCRATICA. 

GANIZAÇOES, 
OS CAPITALISTAS 
E DQMINAR,COM 0 AUXILIO DA MEGAN I CA'*- 

li u/1 

0 começo do bonapartismo na E^ánça 

Na ^rança, o movimento da democracia' para o 
fascismo esta ainda na sua primeirá phase. 0 par- 
lamento existe, mas já não tem os poderes de ou- 
frora e nunca mais voltará a tol-os. Morta de me- 
do, a maioria do parlamento chamou, depois de 6 de 
Fevereiro, ao poder, Doumergue, o salvador, o ar- 
bitro. 0 governo deste se colloca àcima do par- 
lamento. Elle se apoia não sobre a maioria”demo- 
craticaptente” eleita, mas, directa e inmediatamenbe, 
sobre 0 apparelho burocrático, a policia^e o-exer- 
cito. Eis justamente porque Doumergue não podeed- 
mittir nenhuma liberdade para os funccionarios e, 
em geral, para os servidores do Estado. 0 que el- 
le quer e um apparelho burocrático docil e disci- 
plinado, em cuj‘o vertice possa sustentar-se sem 
perigo de cahir* A maioria parlamentar e obriga- 
da a inclinar-se diante de Doumergue, pelo pavor 
que ella sente em face dos fascistas e da ''frente 
c omfnum" (1). 

Muito se escreve actualmente sobre a "refor- 
ma” próxima da Constituição, sobre o direito de 
dissolução da Carnara dos Deputados, etc.. Todas 

1) A frente unica entre o Partido Socialista e o 
Partido Communista. - N.T. 
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essas questões têm apenas urn interesse jurí- 
dico. No sentido político, a questão ja es- 
-tá resolvida. A reforma ja se realizou sem 
viagem a Versalhes. 0 apparecimento,na are- 
na, de bandos fascistas armados deu ao gran- 
de capital a possibilidade de elevar-se aci- 
ma do Parlamento. E nisto que consiste ago- 
ra a essencia da Constituição franceza, Tudo 
0 mais não paasa de illuãões, phrases,ou ta- 
peação consciente. 

0 papel ac tua 1 çle Doumergue (como de seis 
possíveis succesaores, da especie do marechã}. 
Petain ou de Tardieu) não e nenhuma novida- 
de.^ E um papel analogo ao que, em outras con- 
dições, desempenharam Napoleão I e Napoleão 
III. A essencia do bonapartismo consisteras- 
to: apoiando-se na lucta de dois campos ini- 
migos, elle ''salva1’ a "nação", á' custa de u- 
ma clictadura burocratica-militar. Napoleão 
1 representou o bonapartismo da juventude im- 
petuosa da sociedade burgueza. 0 bonapartie- 
mo de Napoleão III e o do momento em que já 
apparece a calvicie no craneo da burguezia.Na 
pessoa de Doumergue, temos o bonapartismo se- 
nil do declínio capitalista. 

0 governo Doumergue e o primeiro degrau 
na passagem do parlamentarismo ao bonapartis- 
mo. Para manter o equilíbrio de Doumergue, 
elle precisa de ter a sua direita os bandos 
fascistas e outros bandos que o .levaram ao po- 
der. Exigir delle que dissolvá - não no pa- 
pel, mas na realidade - as Juventudes Patri- 
otas, os Cruz de Fogo, os "Camelots” do Rei, 
etc., e exigir que corte o propr-io galho em 
que se agarra, 

Oscillações temporárias para este ou a- 
quelle lado, sao, bem entendido, possíveis. 

<b 
c * 

tf 
5 

Assim, uma offensiva prematura do fascismo poderia^* 
provocar, nos vertices governamentaes, algum ”d^s?-' 
vio" a esquerda. Doumergue daria lugar, poi lummo- 
mento, nao a Tardieu, mas a Rerriot. ivias, ai^tes de 
tudo, nunca se disse que os fascistas fariam- uma 
tentativa prematura de golpe de .t st ado. tia depois, 
um desvio temporário a esquerda nos weápices nao m- 
daria a direcção geral do desenvoLv^méinto;faria a- 
penas adiar um pouco o desenlace.Ao 

Para voltar atbaz,' a uma ftffifocracia pacifica, 

o caminho-está barrado , 0 ^eS|^rvclvim6nto conduz 
inevinavõlmente, infalllve, 
entre o proletariado e o fascismo. 

a um ' conflicto 

i 

ui 

0 bonapartismo sera de longa duração ? 

Quanto tempo poderá manter-se o actual regi- 

men bonapartista de transição? Ou por outra?Quan- 
to tempo ainda resta ao proletariado para se pre- 
parar para o combate decisivo? A esta pergunta^ e 
impossível, náturãTmente, responder com exactidao. 
Pode-se comtudo estabelecer certos dados para apre- 
ciar a velocidade de desenvolvimento de todo o pro- 
cesso. 0 elemento,mais importante para poder fa- 
zer-se um calculo e a questão do futuro do partido 
radical. „ ^ / 

* "o apparecimento d.o bonapartismo actual esta 

ligado, como já se disse, a um começo de guerra ct 
vj_q entre os campos políticos extremos. 0 seu prin- 

cipal apoio material reside na policia e no exer- 
cito. Mas elle tem tombem um apoio político a es- 
querda: o partido radical-socialista, Â base deste 

partido de massa e constituída pela pequena-burgpe- 
Bia das cidades e dos campos. Os vertices do par- 
tido são formados pelos agentes 'democráticos da 
grande burguezia, que, de longe em longe, deram ao 
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povo algumas pequenas reformas e, o mais das 
vezes, sobretudo phrases democráticas,salvando- 
o todos os dias (em palavras) da reacção e do 
clericalismoj ao passo que, na realidade,em to- 
das. ap questões de importância, fizeram e fazem 
a política do grande capital. 

5 araea<va do fascismo, e ainda mais do proietanado, os radicaes-socislistas se viram 
constrangidos a passar do campo da "democraci a” 
parlamentar ao campo do Jsonapartismo, CoZ o ca- 
melo soo o chicote do camelario, o radicali-mo 
dobrou os quatro joelhos para qie a reaoclo ca- 
pitalista se assentasse entre as suas corcovas 
sem_0 apoio político dos radica es. o «ver nó 

ca á da1AlS?»00thara a evoluÇ»° política da Fran- da Allemanha, o governo Doumergue e seus 
successores possíveis correspondem aos movemos 

S°hlelchar • enth”? intervallo entre a democracia dé Weimar e Hitler' 

®a« c“tud°. ™<» differença que. politicamente 

tSmo lmP0rtancla enorme. o bonóra?- 

ca nazis “br6 “ ^reticio? Lqua^o qS 

do ™ aZpoÊí'ÓenoVtb0napartiStes daVem^ten: 
se eauiflhSn^1 tlC° Pnoprio muito fraco,viviam 

ad? StevãenSfslindWo' nS P™letarT 
ata desorientado^ou^tráhido p^íoTcheãeT* 

-istas puderam tomar o poder sem combate. 

senta uma f oíoTcl^massf' T0 íepre- 
napartismo tel um 

<0# 

um a-, / 

í/v 

seguro e muito estável^ mas, em todo caso 
poio de massa, na pessoa aos radicaês. Entre 
ses dois factos existe uma ligação interna.. r$j_.© 

• caracter social de seu apoie,- o "radicalismo »é * üm 
1 par tido da pequena-burguesie;g o fascismojpão po- 

(/de tornar-se uma força'de massa-senão corupiistan- 

'■ do a pequena-burguezia. Em outros term^js^pia Fran- 
ça o fascismo pode' des envolver-se espe^lalmente á 
custa dos r&dicass,, Esse processo .fó^está se de- 
senvolvendo actuaimente, mas- aindfyoeis tá em seu pri- 
meiro estagio. * *v 

r. 
/ 

0 papel do 

IV 

nartido radical 

As ultimas eleições cantonaes deram resulta- 
#os,quê se podiam, e’eram de esperar; as alas-,is- 
to e, os reaccionarios,e o bloco operário, ganha- 
ram, e o centro, isto e4 os radicaês,perderam.Mas 
ganhos e perdas- ainda sao infimos. Si se tivesse 
tratado de eleições parlamentares, esses phenome- 
nos teriam tomado, sem duvida alguma, dimensões 
mais consideráveis. Para nós, os deslocamentos os- 
signalad.es não têm importância em si, mas apenas 
importância como simptomas de modificações na con- 
sciência das massas. 

Ell.es mostram aue o _c entro peque no-burguez .iá. 
j£,omoçou"n''Jãv^eten- se em nrcvêõTt o 3b s cToís"oãmncs 
extremos;” íilo c;ü- r dizer~cuc"os res^BosTcTõ rêgi^ 
men parlamentar va o ser" cada v 

ninamos vao crescerT 6 
mais roidos; os 

ono q ue s e rit r e" ãTV campos 3ntnam__      , _ _  í   w^_ 
les"sõ approxlmam. Na o e difficil “cõmpr ehender qie 
este processo e absolutamente inevitável." 

0 p&rtiõo raclicãl" e o partido, com cujo au- 
xilio a grande burguezia nutria as esperanças da 
pequena burguezia numa- melhora progressiva e pa- 
cifica de sua situação. Este papel dos radicaês 
so foi possivel emquanto a situação economica da 
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pequena burguezia permanecia supportavel,tole- 
ra ve.1, emquanto ella não sofítia uma ruina em 
mass-a, e guardava ainda uma certa esperança no 
futuro. Sem duvida, o programma dos" radica es 
sempre foi um mero trapo de papel. Os radicaes 
nao realizaram nenhuma reforma social séria em 
favor dos trabalhadores, e nem^podiam mesmo re- 
alizar, - a grande burguezia não o permittiria, 
e e na sua mao que se encontram as alavancas 

verdadeiras do poder: os bancos e a Bolsa a 
grande^ imprensa, os altos funccionarios , 'a di- 
plomacia, o estado-maior. Nunca passaram de al- 
gumas pequenas esmolas, sobretudo nos quadros 
aa província, o que os. radicaes conseguiam, dé 

tempos em tempos, em favor de sua clientela, 
mantendo^assim as illusões das massas popula- 

Z®1 ^emPfe 0 Pue se deu ate a ultima cii- 

í^0í
CtUftoente» Kesrno Para- 0 camponez mais a- trazado, torna-se ■ claro que se trata agora não 

Ta cr?;se Passageira ordinaria, como houve 

do o svsí™ fierra^maa de uma crise de to- 
onZtel t Zoi - Sso acessarias medidas 

ivr? deci™3> ^s quaes? o camponez nre 
*n pn”f£eI\lh 0 dlsse> como seria preciso, 

a um ui Slsmo leru 03 »»ios de producção 
De10 ^ QUfc üStes se virara Paralisados 
' i miséria das massas populares, arruinadas 

S svstcmf °.CapÍtalÍSm°- Pcr Í3Ío mesmo^todo o sistema entrou num periodo de decadência de 

“•nrí dS ° capitalismo *nao 
moo

na0 ?ode dar aos trabalhadores novas refor- 
mas sçciaes nem mesmo, pequenas esmolas, mas a- 
inda e constrangido ate a retomar as antiens 
^oda a -auropa entrou numa época de co““- r e- 

fo£ma3_£çonom_lças e políticas. A pfnilfrVfe 
espoliação e 5i sufocamento das massas é pro- 
vocada nao pios caprichos da reaoçlo mas £ê- 
la decomposição do systema capitalista. Este é 

Js> 
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ser assimilado por -' J 
tapiado com phraees f 

■ f 

o facto fundamental 
todo- operário, si 
ocas. , 
* . E precisamente 

x que precisa 
nao ouiser ser 

por isto que os partidos . L, -  ^  ~V ~ 
fjvrmistas democráticos ae decompcem e perdepii suas 
forças, uns após outros, em toda a Eurojtó^ldentica 
■ norli fofis f rance?,es. 4S' róVgente sem 

J^enDaladier, 
peior das re- 

temporarias 

> 

% 

(íi 

r a * 

sorte aguarda os radicaes francezes. 
cereb.ro pode pensar que a capitulac.a< 
ou a traição de Herriot, em frentetoJ 
acções, resultam de causas foi^O^^AS^, . 
ou da falta de caracter destes Jífcis lamentáveis che- 
fes. iiaci Os erandes phenomsnaa aúvem 
semprete> pfflftinías causas sociaes. A decadência 
dói partidos democráticos e um phenomeno universal, 
quê tem suas razões na própria decadência do capi- 

tadismo. A grande burguezia diz aos radicaes: A- 
gdf-a iá nao e o momento para brincadeirasl Si vo- 
cês nao acabarem com esses salamaleques aos socia- 
listas e com esse flirt com o povo, pròmettendo-lhe-1 

mundos e fundos, eu chamo os fascistas. Nao se es- 
queçam de que o 6 de fevereiro foi apenas um pri- 
meiro aviso!11 Diante disto, o camelo radical se a- 

' baixa, dobrando os quatro jòèlhos. Outra coisa nao 
lhe resta a fazer. , , / , 

« 0 radiealismo,porem, nao se salvara por este 
^caminho. Prendendo, aos olhos de todo o^povo, ^a 

sua sorte á sorte da reacçao, elle abrevia inevi- 
tavelmente o seu fim. A perda de votos e mandatos 
nas eleições cantonaes e qoenas um começo. Depois, 

1 o processo de desmoronamento do partido radical i- 
ré cada vez mais répido. d'oda a questão e saber em 
favor de quem se dara esse desmoronamento^inevita- 
vel, irresistível: si em favor da revolução prole- 
tária ou do fascismo. , 

Aquelle que apresentar, primeiro, as classes 
médias, do modo mais amplo e mais audaciosamente,o 
programma mais convincente, - e isto e o mais im- 
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portante - que conquistar a sua confiança, mos- 
trandc-lhes pela palavra e pelos factos que é ca- 
paz- de quebrar todos os obstáculos que se antepo- 
nham no caminho de um futuro melhor,ganhara.Quem 
fara isto? 0 socialismo revolucionário ou a re- 
acçac fascista? 

Desta pergunta depende' a sorte da França, 
por numerosos annos. Na"o somente da França-,rh a s 

examinar o conteúdo social que ellas encobrem. / • - n. _  JL. r. -1 Oj n OP1POP H P +"P f-1 r7.l/ ^ 
A sociedade contemporânea se ccmpoe de 

.e burguesia, o proletariado classes: a#grau 
"classes media?1." 

de toda a Europa. iJão"sómente da Furcoí 
mundo Inteiro. 

mas “cTõ 

bn pequena.burguezia. 

çBes"entre estás trez classes determinam, 
cantas, á situação politica^do paiz.^ As 
áuindamentaes da sociedade sao a ^granou 

o proletariado. Somonhe es 

V 

As classes menias,o partido radicai e o ■■•fascismo 

Desde e victoria dos nazistas'na Alternaria 
que, nos nartidos e grunos de "esouerda" france- 
ses, faz&m-se muitos discursos sobre a necessida- 
de de se conservar perto das !iclasses medias" a-' 

° caminhò 80 fescismo. A fracção nenauael * Cia. seperau-se do Partido Socialista 
com o ob.iectivo especial de se approximar dos ra- 
dicaes. Mas na liora mesmo em que Renaudel aue 
vive pelas Ideas de 18^8, esteSdla as mSos’a Heí 
not, este ultimo tinha as suas ]a presas* 'uma 
por Tardieu, outra uor Louis Karln. 

"afci «ftcclutnãc se seguejentretan- 
yo, que a classe operaria possa virar as costas 

rrSr^rr?1*; *-*•-í »« fe^aça. Oh. Naol Approximarmo-nos dos camoone- > 

§§---~r • , '"ã^TFãhir^-s < 

’ " s,''° ^ ;°.f e a condição necessária ao suv 

ter uma pnlitiça jrçp^^çiara 
pequeriVTvurg11ezia se distingue po 
econonica e sua heterogeneidac.e 
da 
«■ue Zí i 

rier‘ioi‘ toca immeaiaxameiue 
g camada- i.nppri or 

o o; 

hn 

Aí 
no 

cj 
.ezia e 

podem 
ksv. te 7~ Ã 

lepêndencia 
i, Sua camá- 
e; rende bur- 

i • , . t - "5 ' . -> «U Vrf 

cesso ioã lucta contra 'Q o x as cismo, mesmo que" nao JU 
o   " " ' 1 ■ i ■   ^ - -w 1 ■* • 1.1V-- OJ!J 

de conquista' do poder. 0~qüêTê 
necessário e simplesmente çollocar com iusteza o 
problema, ias para isto, é preciso comprehender 
claramente a natureza das "classes medias". Em 

S?ün ica^?ada ! n'ais per iS°so, sobretudo num pe- ríodo critico, do que repetir formulas geraes,sem 

e. is vazes, até cane AoSSatò -6$ tumpen-pro- 
letariado. FègUiiãí» stta" «iiuação ec<.-r -Jüiíca-,a 

na bun«ue pir nao podo_ ter pciitloa prr.pr: e.. i-.ã-tú- 
"o4cITl“"sêinpre entre os_ capItalista» e^cs operaiios. 

própria camada superior a irape^le a direitâ.^As 
suas camadas inf er iores , cpprimidas _ e exploradas,seo" 
capazes, em certas conctiçoes ,.de virar brusc^mente 
á esquerda. É por estas'relações contradictcrias 
das differentes camadas das "classes medias" que, 
em geral, se determina a política confusa e abso- 

' ÍT5támente inconsciente dos radice.es, suas hesita- 

ções entre o cartel com..os socialistas, para acc.1- 
jjjqp base, e o blocc nac ioncil com a reacçao capi- 

1 tal 1 sta, para salvsr a burgue;zia. A__cmnosisao 

d^finitiva do radicstlisyo começa, no iap.%iPdO_g^_^g. 
mesmo a grande ourguezia^ também. ,ja num iiius.3se,nso 
THê~nêrrní"ttõ~mãls"~c> sc13. lar. A . 
  A p e que nã" bur gue z ia, na pessoa, a as massas ar- 

- ruinadas das cidades e dos campos, começa a perder 
r paciência. Ell-a toma uma attitude cada vez mais 
hostil para com a. sua prapria camada superior ;e se 
convence, realmente, da inconsciência e da perfidia 

'de sua direcção politica. 0 camponez pobre, o ar- 
tezão o pequeno commerciante se convencem, na pra- 
ctica'J de que um abysmo os separa de todos esses 
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prefeitos, esses advogados, de todos esses arrivis- 
tas políticos, da especie de Herriot,Daladier,Chau- 
temps &_Cia. oue, por sua maneira de viver, e suas 
concepções, são grandes bürguezes. B precisamente 
está desillusão da pequena-burguezia,sua impacien-X 
cia e desespero que o fascismo explora. Os agita-’ 
dores fascistas estigmatizam e arhaldiçòam a democra- 
cia parlamentar que vive, hombro a hombro, com os 
staviskistas, òs carreiristas, e nada^da aos peque- 
nos trabalhadores. Os fascistas, porém, esses de- 
magogos, levantam o ,pun£o contra cs banqueiros, os 
grandes commerciantes, os capitalistas. Essas suas 
palavras e gestos correspondem aos sentimentos dca 
pequenos uroprietaríos, cahidcs numa sitdação sem 
s ah ida. 0S fascistas demonstram audácia,sahem ás 
ruas, atacam' a policia, tentam expulsar pela força 
o Parlamento. Isto impressiona, o nequeno-burgu ejt- 

desesperado, que diz consigo mesmo* "os radicaes 
entre os quaes * 
de i' in i 11 vr rr:e n t h 

existem muitos canalha' 

T57TnqüêirG3; ao os 
- ende rrm-s e 

social ist: pro-- 
meaterrij ha na.o sei quanto"'temno. ahnicui1~~ n ex_ 
pior r ç a o, ma s nun c a pa s 3 a m d a s palrVrFc ros retos • 

SE^2..1g^coCTugfstãsfninguém os enten^~T,'õ'^ l 
uma ccusa, amanha e^oufrra; e preciiõ"v«r si' acSTTS 
fascistas r. cousa rírõ e dliTêrõriT^—sT~ 11 eõ' 
poderão trazer a salvaçaõTT  ——■ na.o 

passagem das classes 

fascismo < 

VI 
* 

.medias pare o 
; inevitável?- 

campo do 

Renaudel, Frossard e seus semelhantes' pensam 
cuü a pequena-burguezia e, acima de tudo. apegada 
a democracia e que, por isso mesmo, o que se deve 

Jõnín0flrãSe a0S ff:d^cnes. Que monstruosa aberra- çao. A democracia e apenas uma forma política A 
pequena ^urguezia pouco se encommoda com a cas‘ca 
aa no^,, o qu. ella quer e a amêndoa. Ella está nro- 
curam-o salvar-se da miséria e da rui™. Revel” 
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se a democracia impotente. - que va para o diabo 
a- democraciãT Assim raciocina, ou sente, toclo pe- 
queno burguez. Na revolta crescente das camadas Srjv* 
inferiores da pequena burguezia contra suas prr*- 

.ijnrias camadas superiores, "instruídas", muní 
'#paes, estadoaes, parlamentares, reside a prl 

pal fonte social e politica do fascismo.r ‘Ãlém 
disso, deve-se accrescentar o odio da ju^^stitu de 
intellectual esmagada pela crise, peAoa^ advoga- 
dos, professores, deputados e minj^nô^ íuípítís- 
tas* Aqui também, pois, as intelJápmiaes peque- 
nos' burguezes se rftbellam contr^ isIíus verti - 
ces. ji 

Significa isto que a ptoy£gem^da pequena bur- 

guezia para o campo do foscWmo e inevitável, i- 
nelutavel? Não, uma tal conclusão seria de um 
\fcrgonhoso fatalismo. , 

T 0 que e realraente inevitável, inelutável, e 

o fim do radicalismo e de todo', os agrupamentos 
polit íco~ que tiverem'sul Forte presa a~ de.lie. # 

Nas condiçoes cie de cadência capitalista, ja 
não ha lugar para um partiuo rle reformas democrá- 
ticas e de progresso. "pacifico". Qualquer que se- 
ja o caminho por que tiver do passar o desenvol- 
vimento tvindouro da França, o radicalismo desap- 

t parecerá da scena, repeIlido e • desprezado pela 
pequena burguezia, que elle trahiu def initivar 
n^nte. „ , 

Que a. nossa predicçao corresponde a reali- 
dade,'todo operário pode convencer-se disso des- 
de ja,' na base dos factos e^da experiencia de ca- 
da dia. Novas eleições serão novas derrotas pa- 
ra os radicáes. Varias camadas vão se separar 
delles, uma atraz da outra, as massas populares 

.em baixo, e os grupos carreiristas apavorados,em 
cima. Deserções, scisões, traições vao se suc- 
ceder de modo ininterrupto. Nenhuma manobra e ne- 
nhum bloco salvarão o partido radical. Ellê rã^ 
restará comsigo para o abysmo o "partido" de Re- 
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Europa ?Ing3 aterra! Bélgica,Hollanda ,Su- 
paizes escandinavos/. existem airida par- 

universal. Mas, em 6 de fevereiro, alguns milha- 
res de fascistas e realistas, armados de revol- 
veres, matracas e navalhas, impuseram ao pais ' o 
governo reaccionario de Doumergue,3oh cuja pro- 
tecção os bandos fascistas continuam a croscerj 
e armar-se. Que e que nos esta esperando ama-^ 
nha? # tf 

Na França, é ve-dade, como em certos pai- 
zes da Europa (Inglaterra. Belgica.TToTl anda s«_ 
issa, 
lamentos, eleições, liberdades democráticas ou 
seus restos. Em todos estes paizes, no emtanto, 
a lucta das classes se exacerba no mesmo senti- 
do em que' se desenvolveu antes na Italia e na 
Alleranha, t Quem se consolar com a phrase: !iA 
França' nao e a Ãli amanha", é um imbecil irreme- 
diável. Em todos cs paizes sao as mesmas la^di 
históricas 'que estão1 ac tirando; são as leis daüã* 
cadência capitalista. si os meios‘de producção 
c?pL^ã1JI‘^L ^,íl nSa ■lila0ü de um pequeno numero de ca- 
pitalistas, nao/havera salvaçao para a socieda- 
de.. Slla estava condemnada a. marchar de crise 
em crise, de miséria em miséria, de mal a peor. 
nos uiversos paizes as consequências da decre- 
pitude e da decadência d.o capitalismo se expri- 

Vns o°f formos e rythraos desiguaes. was o funoo -3o processo e 0 mesmo por toda a par-, 
te. A BTjROUEillA ARRASTOU A SUA SOCIEDAPE a m/rM^ 

COKPLÈTA BAKOAJíKOTA, Ao povo, ella.nEol ca? 
de garantir ne.^i 0 pao, nem a paz, F PRFQ T 'LA- 
MENTE POR ISTO QUE ELLA NÃO PODE SUPP0RmAR POR 
SIAIS TEMPO, A S3SXSH DEMOCRÁTICA. Vê.-3e“oUipa- 
da a esmagar os operários pela violência physi- 

se Pcd0? P°reE1, dominar 0 descontenta- 
mento dos operários e dos camponezes sómente por 
meio da policia. Fazer 0 exercito ir contra 0 
povo e, muitas vezes, impossivel; elle comeca 
a desagregar-se, e isso acaba frequentemente pe- 

4 

(ò 

,.5^r ás~ 

la passagem de grande parte dos soldados para 0 
lado do povo. Eis porque 0 grande capital eobri-^ pV 
gado a criar bandos armados particulares, esPeqi" > 
almente educados e trenados contra os operario^- 

*iesma maneire, que certas raças de cao sao cridas 
Sara a caça. A SIGNIFICAÇÃO EKTORICA.DO W™’ 
*M0 É ESMAGAR A CLASSE OPERARIA, DESTRUIR..SUAS OR- 

GANIZAÇÕES, ASFIXIAR A LIBERDADE POLITJ 

OS CAPITALISTAS JA SE REVELAM Ih^kVwSL 
E DQMINAR,COM 0 AUXILIO DA MEGANI^^RBEí 

II 

QUANDO 

‘DE DIRIGIR 
fcCRATICA. 

0 comeco do bonapartismo na ^unça. 

Na ^rança, o movimento da democracia para 0 
fascismo esta ainda na sua primeira phase. 0 par- 
lamento existe, mas ja naq tem os P°de^s de ou 

•4rora e nunca mais voltara a tol-os. _ , / •, 
do, a maioria do parlamento chamou, depois deb de 
Fevereiro, ao poder, Doumergue, o salvador, o ar- 
bitro. 0 governo deste se colloca acima do p ^ 
lamento. Elle se apoia nao sobre a maioria demo- 
craticamente" eleita, mas, directa e 
sobre 0 apparelho burocrático, a policia^e ojsxer 
cito. Eis justamente porque Doumergue nao pode ed- 
mittlr nenhuma liberdade para os funccionarios , 
em geral, para os servidores ao^Estado. 0 que el 
lp quer S um apparelho burocrático docil e disci- 
plinado, em cuj‘o vertice possa sustentasse sem 
perigo de cahir. A maioria parlamentar e o^vigQ-- 
da a inclinar-se diante de Doumergue, pelo pavor 
que ella sente em face dos fascistas e da fren 

““"SÚit^se escrevo actualmente sobre a "refor- 

ma" próxima da Constituição, sobre o direito de 
dissolução da Camara dos Deputados, etc.. Todas 

TTIl^^r^Ica entre o Partido Socialista e 0 

Partido Communista. - 

LU 

X o 
LU Z 
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essas questões têm apenas um interesse jurí- 
dico . No sentido politico, a questão ja es- 
•tá resolvida. A reforma ja se realizou sem 
viagem a Versalhes. 0 apparecimento,na are- 
na, de bandos fascistas armados deu ao gran- 
de capital a possibilidade de elevar-se aci- 
ma do Parlamento. E nisto gue consiste ago- 
ra a essencia da Constituição franceza. Tudo 
0 mais não passa de illusões, phrases,ou ta- 
peação consciente. 

0 papel ac tua 1 çle Doumergue (como de seu 
possiveis succesaores, da especie do marecba). 
Petain ou de Tardieu) não é nenhuma novida- 
de.^ E um papel analogo ao que, em outras con- 
dições, desempenharam Napoleão I e Napoleão 
III. A essencia do bonapartismo consistems* 
to: apoiando-se na lucta de dois campos ini- 
migos, elle "salva1' a "nação”, ã custa de u- 
ma dictadura burocratica-militar. Napoleão 
1 representou o bonapartismo da juventude im- 
petuosa da sociedade burgueza. 0 bonaparti&- 
mo de Napoleão III e o do momento em que já 
apparece a calvicie no craneo da burguezia.Na 
pessoa de Doumergue, temos o bonapartismo se- 
nil do declínio capitalista. 

0 governo Doumergue e o primeiro degrau 
na passagem do parlamentarismo ao bonapartis- 
mo. Para manter o equilíbrio de Doumergue, 
elle^ precisa de ter a sua direita os bandos 
fascistas e outros bandos que o ,de varam ao po- 
der. Exigir delle que dissolvá - não no pa- 
pel, mas na realidade - as Juventudes Patri- 
otas, os Cruz de Fogo, os "Camelots" do Rei, 
etc., e exigir que corte o propr-io galho em 
que se agarra, 

Oscillações temporárias para este ou a- 
quelle lado, são, bem entendido, possiveis. 

> 
8 

Assim, um? 
provocar, 

offensiva prematura do fascismo poderi^.^# 

nos vertices governamentaes, algum d^sp- 

vio" à esquerda. Doumergue daria lugar, por,ummo- tr- ai^tes 
' ' uma 

de 
mentó nào a Tardieu, mas a Herriot. Mas, 
tudo *nunca se disse que os fascistas fariarri 
tentativa prematura de golpe de Estado. depois, 

desiio temporário í esquerda nos geríuces nao nu- 
daria a direcção geral do desenvo^v^Kmto;faria a- 
penas adiar um pouco o des enlace., 

Para voltar atraz/ a uma 

o ceminhÕ”está fearrado. OÃ 

tlõci\kcia pacifica, 
j-cTv ime nt o conduz 

ine viravelmente,   
entre o urole t ariado 

inftllivêJl "a ürn cõnflicto 

’e o fascismo. 

III 

0 •bonapartismo será de lon£a_duragã£? 
1 Quanto tempo poderá manter-se o actual regí- 

men bonapartista de transiçao? Ou por outra. 
to femon ainda resta eo Wrolgtatr!ido.EaEii-tg- 

S 

arar para o combate d e c isivo? 
;ivel7 

esta pergunta^ e 

imnõ^ivel. 'nãtürãlmente, responder com exactidao. 
Pode-se comtudo estabelecer certos dados para apre- 
ciar a velocidade de desenvolvimento de todo o pro- 
pggc-o o elemento mais importante para poder fa- 

zer-sè m calculo é a questão do futuro do P^tioo 

í!^£4‘appare cimento do bonapartismo actual está 
tlieado° coSo já se disse, a um começo de guerra c* 

vi! entre os oampos políticos extremos . 0 «££ 
cinal apoio material reside na policia e no 
iL Mas elle tem também um apoio político a es- 

auerda- o partido radical-socialista. Á base deste 
q riP massa é constituída pela pequena-burfpe- 
Pf^ cidades e dos campos. Os vertices do^par- eia das ' nelos agentes "democráticos da 

gr ande^ur guez ia, que, de longe em longe, deram ao 
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povo algumas pequenas reformas e, o mais das 
vezes, sobretudo phrases democráticas., salvando- 
o todos os dias (em palavras) da reacção e do 

clericalismo^ ao passo que, na realidade,em to- 
das. ap ques toes de importância, fizeram e fazem 
a poli ti ca do grande capital. 

Sób* a ameaça do fascismo, e ainda mais do 
proletariado, os radicaes-socislistas se viram 
constrangidos a passar do campo da ''democracia" 
parlamentar ao campo do .bonapartismo, Como o ca- 
melo sob o chicote do camelario, o radicalismo 
dobrou os quatro joelhos para que a reacção ca- 
pitalista^ se assentasse entre as suas corcovas. 
Sem o apoio politico dos ra cli ca es , o go v e r n o 

Doumergue seria, no momento actual.ainda impos- 
sível.   **— ■ 

/ Si se compara a evolução politica da Fran- 
ça a da Allemanha, o governo Doumergue e s’eus 

successores possiveis correspondem aos governos 
de ruening, Papert, Schleicher, que encheram o 

intervallo entre a democracia dé Weimar e Hitler. 

YtLC?mtUd°' Uma differença que, politicamente, pode tomar uma importância enorme. 0 bonapar- 
uisrno alie ma o entrou em scena quando os partidos 

democráticos se tinham derretido, emquanto que 
os nazistas cresciam com uma força prodigiosa. 

^ ^ez governos bonapartistas dá Allemanha,tei> 
° Poético proprio muito fraco,viviam 

__ ®C1U1 ^brando numa corda bamba estendida aci- t 
e~tre 03 d°is campos hostis:o pro- 

t~'"' 6 0 ^ascismo.- Todos esses trez gover- 

adn amênFe . o campo do proletari- do estava então s cindido, não preparado paraah- 

? +. sorientado ou trahido pelos chefes. Os 
alistas puderam tomar o poder sem combate. 

0 fascismo francez' mesmo agora não repre- 

<í 

compensação, 
apoio, certamente não muito 

Entre es.-;. 
seguro e muitó estável^ mas, en todo caso 
poio de massa, na pessoa dos radicaes. 
ses dois factos existe uma ligação interna.. # 

. caracter social de seu apoie,-o radicalismo 
Ipartido da pequena-burgueziaE o f ascismojpão po 
yde tornar--se uma força'de massa-senão cormpiTÍ.stan- 

* do a pequena-bur-gnezía. Em outros terma^,na Fran- 
ça o fascismo pode' des envolver-se ee^iplalmente a 
custa dos radicaes., Esse processp^W- está se de- 
senvolvendo actualmente, mas-ainçtófyoe^ta em seu pri- 
meiro estagio. 

to e, o? 

0 papel do partido radical 

As ultimas eleições cantonaes deram resulta- 
dos,que se podiam, e'eram de esperar? as alas-,is- se 

reacc 
e eram de 

.ionarios e o bloco operano, 

ram, e o centro, isto ez os radicaes,perderam.Mas 
ganhos e per cias- ainda sao infimos. Si se tivesse 
tratado de eleições parlamentares, esses phenome- 
nos terism tomado, sem duvida alguma, dimensões 
mais consideráveis. Para nos, os desloca'. 
signalad.es não têm importância em si, mas apenas 
importância como simptomas de modificações na con- 
sciência das massas. 

El].es mostram que o centro pequeno-burguez ja. 
^omeçõõPci^der^eler-se em prcveTto aos dois campes 

extremos'."'"TãTTõ~qu3F dizer qncró~s restos cTo regi- 
men plr lamentar va o ser cão. a 
cárnpõ~s~' exlr-emo   4 .     
TilTsê approxlmãm. Nao e diificil comprehender qu& 
este processo e absolutamente inevitável. 

Õ~~pã:Tt 1'íõ-radical e o partido, com cujo au- 

xilio a grande burguezia nutria as esperanças da 
pequena burguezia numa'melhora progressiva e pa- 
cifica de sua situação. Este papel dos radicaes 
só foi possivel emquanto a situação economica da 

LIS roidos, 
vao crescer; os cnoques 
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pequena burguezia permanecia supportavel,tole- 
rave.1, emquanto ella não sofMa uma rüina em 
mass-a, e guardava ainda uma certa esperança no 
futuro. Sem duvida, o programma dos radica es 
sempre foi um mero trapo de papel. Os radicaes 
não realizaram nenhuma reforma social séria em 
favor dos trabalhadores, e nem^podiam mesmo re- 
alizar, - a grande burguezia não o permittiria, 
e e na sua mao que se encontram as alavancas 
verdadeiras dc poder: os bancos e a Bolsa, a 
grande imprensa, os altos funccionar ios, a di- 
plomacia, o estado-maior. Nunca passaram de al- 
gumas pequenas esmolas, sobretudo nos quadros 
da provincia, o que os. radicaes conseguiam, dé 
tempos em tempos, em. favor de sua clientela, 
mantendo assim as illusões das massas popula- 
res. Foi sempre o que se deu até a ultima cri- 
se.* Actualmente, mesmo para. o camponez mais a- 
trazado, torna-se claro que se trata agora,não 
de uma crise passageira ordinaria, como houve 
tantas antes da guerra,^mas de uma crise de to- 
do o systema social. Sao necessárias medidas 
ousadas e decisivas, mas quaes? 0 camponez nao 
sabe. Ninguém lh’o disse, como seria preciso. 

0 capitalismo levou os meios de producção 
a um tal nivel que estes se viram paralisados 
pela miséria das massas populares, arruinadas 
pelo proprio capitalismo. Per isto mesmo,todo 
o systema entrou num periodo de decadência, de 

decomposição, de podridão. 0 capitalismo não 
so nao pode dar aos trabalhadores novas refor- 
mas sociaes, nem mesmo/pequenas esmolas, mas a- 
inda e constrangido até a retomar as antigas, 
^oda a --uropa entrou numa epoca de contra-re- 
formas economicas e politicas A política cTa 

espoliação e 3e sufocamento "das massas é pro- 
vocada nao pios caprichos da reacçao,' mas pe- 
la decomposição do systema capitalista. Este é 

St TO 
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_ j ni nnp nrecisa ser assimilado por 

todoCo?e" sianioqqulser ser tapiado com phr^. 

?°aS* í precisamente por isto que os partidos 

& mistas democráticos Be
e^

c°”Poe
a
m

E
a
rP|^e„?ica 

rbrças, uns apos outros em toda a turo®^ 
sorte aguarda os radicaes 
cerebro pode pensar que a ® fientetíPpeiBr das re- 

acçães^reaultam^d^ causas ^foi^j^ras^^temporarias^ 

5ecadenc'IWõ-cãpI- 

ces nlo acabarem com esses salamaleques^aos^socia^ 

üss: : 0zzrA^{JhÁ Mao 86 es- mundos e fundos,^^greiro^oi apenas um pri- 
queçam de que 0 disto, o camelo radical se a- 

rdr0. ar„ftLJs auatro jóèlhos. Outra coisa nao baixa,dobrando os quatro joelhos. 

lhe ref?affio,porém não se -Ivar^por^te 

'caminho. Prendendo, a - elle aterevia inevi- 
sua sorte |eráa de votos e mandatos 
twelmente o seu íim. „ Um começo. Depois, 

nas eleições cantonaes e ep enas ^°do\adic^ i- 
o processo de desmçrona questão é saber em 

ra cada vez mais ãfsmormamento inevita- 

emlavor da revolução prole- 

■taría Ãque0lleaqueSma?;rentar primeiro, ás classes 

U é o mais im- 
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portante - que conquistar a sua confiança, mos- 
trandcrlhes pela palavra e pelos factos"que éca- 
paz- de quebrar todos os obstáculos que se antepo- 
nham .no caminho de um futuro melhoryganhara.Quem 
fara isto? 0 socialismo revolucionário ou a re- 
acçãc fascista? 

Dest£-_P6rguntaepende.a sorte da França, 
por numerosos "annos-. Na o somente da França^mas 
ds toda a Europa, NaTo somente da Eurooa, mas ‘cTõ 
mundo "inteiro. ' a !  

V 

As "classes tfiedias'T'o Partido radica] e o--fascismo 

Desde a victoria dos nazistas'na AÍlemariba 
que, nos nartidos e prumos de "esQuerda" france- 
ses, fazem-3e muitos discursos sobre a necessida- 
de de se conservar perto das "classes medias" a-' 
fim de barrar o caminho ao fascismo, A fracção 
nensuclel & Cia. separou-™ do Partido Socialista 
com o oblectivo especial de se approximar dos ra- 
cticaes. Mas ns hora mesmo em que Renaudel, que 
vive pelas ideas de I8J4.8, estendia as mãos a Her- 
not, este ultimo tinha as suas já presas: 'uma 
por Tardieu, outra cor Louis Marin. 

-dahi abcclu.tavente nãc se segue,entretan- 
V°, que a classe operaria possa virar as costas 

LKoUqnn^Trpe?ia' d^-xnndo-a á sua própria des-' 
un# ,0, Approximarmo-nos dos campone- 

£§|_1 i1 AJATÍ®. _ modes ta gasÕc ida des,'" attrahil- as 
0
Tú2iA2. JL®A0 > e & condição hecessaría ao suã 

—.?d.2—hiLc0ntra 0 f ascismo, mesmo "que nao 
—jA,1 ar de conquista do poder. 5 que“e 

f- sir>!8lesmente çol.locar com justeza 0 problema. has cara isto, e preciso comprehender 
laramente a natureza das "classes medias". Em 

°V?ada e r:als PeriS°so, sobretudo mm pe- ríodo critico, do que repetir formulas geraes,sem 

v\ 

•X 

/ 

sociedade 
: a,grande 

medias'1. 

examinar 0 conteúdo social que ellas encobrem. 
A 

'bPpoquola M 

Ic^es entre estar trez classes determinam, no 
pintas, á sitmcão poli bicando ?alz v As ç 
fundamenta es da sociedade sao a granae bij$ 

0 proletariado, Sqmonne _es tas cua» .. 

contemporânea se compõe de 
burguezia, o proletariado 

■ ' " burguezia 

/ 

prc F- cj. ara e oo? 
ter uma politlog-   
pêqüenaXãurgu e zià se distingue porv^j 
econômica e sua heterogenviduu.e 
da su^prioi- toca irareaiauameulejjfôn a 
auezia, A camada- rí or no 

L"b ll cí.Q otC 
■p c-c.-ü: 1- - .. £ _ —-r—^ 

y.c 

Cs yy 1- .. 

vft-zes, ate cahe 

letorlado. 

na bunrrve z j  
0^ITl"~"'sem~prfe entre 0a 

dsgUiiãft stta''«d 
nao pode ter 

.ezia e 
podem 

T,“ A 
"*de péücienc ia 
1, Sua camá- 
grende bnr- 

PjZ* J J* ^ 
1 pmp? n-pr r- 

sc« em/ioM . 1 j«ip> 

a proprd n. ~ 'Ella 
t a a &j os qper ai;ios. 
"olTé"a" direifã'2'As 
g e exploradas,são 
virar bruscamente 

contradi c ter ias 

r1 e n c mnos lo p. o 

própria "camada superior a imp 

suas camadas inf er iores , cpprimida 
capazes, em certas conciiçoes ,.de 
á esquerda. E por estos relações „ 
das differentes cornados das classes medias que, 
em geral, se determina a política confusa e £Çs°- 

iItstamente inconsciente dos rod.ico.es, suas hesita- 
Cq6n entre o cartel com..cs socialistas, 'para acal- 

Imar^a base e o blocc nacional com a reacçao capi- 
ftalista,' para salvar a burguezia. A__.... 
definitiva do radioalia^o.„çomqçno msm- 

I f^ãmõ^grãn^^biúçgueziax tembem_ja 
The-nêrmíffo mo.es 0sei3.lar. A . 

\ P A p à qúenã~T)ür gue z ia, na pessoa, a as massas ar- 
ruinadas das cidades e dos campos, começa a perder 

[ pociência. Ell-a toma uma attitude cada. vez mais 

‘ hostil Paro com a sua própria camada superior je se 
coníence realmente, da inconsciência e da perfídin 

*de sua direcção politica. 0 camponez pobre, o ar- 

tezão 0 peaueno c.ommerciante se convencem, na pra 
ctica; dePque um abysmo os separa de todos esses 

i'i-0 cue 

num imr)£3 3&,nao 

cs 

i 
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prefeitos? esses advogados, de todos esses arrivia- 

teLr^f^nn^ eGpecle de Herriot,Daladier,Chau- 
ín? 6c~"la* 2ue» Por sua maneira de viver e suas 

LT^TosUÍu^n rnd6S burguezes- 4 precísamente est„ desillusco da pequ.ena-burguezia,sua Impacien-'* 
cia e desespero que o fascismo explora. Os aeita 

ci^onrí-m1^8 estigI?atizam e amaldiçoam a dlnocrl? 
sQUe vive» hombro a hombro, com os staviskistas, bs carreiristas a rmrU * 03 

nos trabalhadores. o. ^.fT?- 
magogos, levantam o punho contr» de~ 
grandes comnerclMteVòs eapltallfi è Q I r°3’ 03 

palavras e gestes {,* Z 

£ff' gr°Prtotario-s cr.hiãcs nun.q £ÍM^|0°“ £ 

Horrçib; map  5™°' a ex- 
qn.q + ç õ|~~7rT‘^< ’ 3 ^ ' m P^vrr'C r0 SactoSJ 

srcEuiãr 
rõ-fittas c-cõü— i^o1 dinvErggl^^adfl-°^-Jg 
£Õde r ao t razêr c. s a gZHü na o 

oagisfôüLd.. oiça... ■*».. 1 r do i 
p,"lj cis^o ji inevitável”? ————— 

Rô II fVU.CÍ 0*1 Tãr» f\ n c o 
°ue r pequena-burpügzi" í. 3'U3 semelhantes' pensam 
á democracia e ^f n™ ’ ao1”5 de tudo, apegada 

i juntar-ae aos r"«c mmo' ° qUe »« *"• 
çao! A democracia^ “onstruosa aberra- 
pequena bcrguc-zla poucÜeF?™ f°™c Pol“lcn. A 
da nos, o que ello que? ! „“nco™od<! co» a casca 
curando salver-se da miséria eT^inaí® Reve^' 
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se a democracia impotente, - que va. para o diabo 
a- democracia 1'   _ Assim raciocina, ou sente, todo pe- ' 
queno burguez. Na revolta crescente das camadas Jjjv* is 
inferiores da pequena burguezia contra suas pr 
)rias camadas superiores, ”instruidas”, mun 

asrivis- 
aes peque- 
us verti - 

>aes, estadoaes, parlamentares, reside a pri 
pal fonte social e politica do fascismo., ^^Álêm 
disso, deve-se accrescentor o odio da juventude 
intellectual esmagada pela crise, pe^og^1 advoga- 
dos, professores, deputados e mini 
tas. Aqui também, pois, as irrSel 
nos' burguezes se rftbellam contri 
ces. 

Significa isto que a tWj^gem da pequena bur- 
guezia para o_campo do fascTsmo e inevitável, i- 
nelutavel? Não, uma tal conclusão seria de um 
«■s gonhoso fatalismo. 

0 que é realmente inevitável, inelutável, é 
o fim do radicalismo e dê todo*: os agrupamentos 
políticos, que tiverem sua *s òrte "prê s a' á de lie. 

Nas condiçoês de decadência:. capitalista, já 
não ha lugar para um partido de reformas democrá- 
ticas e de progresso, "pacifico”. Qualquer que se- 
ja o caminho por que tiver do passar o desenvol- 
vimento,vindouro da Franca, o radicalismo desap- 

• parecera da scena, repeli ido e- desprezado pela 
pequena burguezia, que elle trahiu definitiva- 
ip^nte. 

Que a nossa predicção corresponde á reali- 
dade, todo operário pode convencer-se disso des- 
de ja,- na base dos factos e_da experiencia de ca- 
da dia. N0vc.s eleições serão novas derrotas pa- 
ra os radicáes. Varias camadas vão se separar 
delles, uma atraz da outra, as massas populares 

,em baixo, e os grupos carreiristas apavorados,em 
cima. Deserções, scisões, traições vão se suc- 
ceder de modo ininterrupto. Nenhuma manobra e ne- 
nhum bloco salvarão o partido raáical. Elle ar- 
rastará comsigo para o abysmo o "partido" de Re- 



naudel-Deat & Cia, 0 fim cio .partido radical é o 
resultado inevitável do freto de - que a sociedade 
burguesa não pode mais vencer cs suas difficulda- 
des com o auxilio dos methodos ditos democráticos. 
A seis ao entre a base da pequena burguesia e o ve r- 
tice e.inevitável. • / 

Ist4o não significa, porém, gue as massas que ' 
ora seguem o radicalismo devam' por ünfalliveImente 
as suas esperanças no fascismo. Por certo,a-par- 
te mais desmçralizada, mais desclassificada e mais 
avida.de juventude das classes médias já fez sua 
escolha neste sentido. Os bandos fascistas se re- 
crutam, sobretudo, neste reservatório.Mas as gran- 
des massas das cidades e dos campos ainda não fi- 
zeram sua escolhí ' '' 

'grande decisão. 
^íllas hesitam em face de uma 
e orecisamenteporque ellas he- 

sitam, que ainda continuam, mas já sem confianosu, 
a votar nos rsdicaes. Esta situação de hesitcpffi^ 
de lrresoluçço" nao durara, porem, annes-r-mas 
ses.  . ....... 

Q fiesenvolvimento político va&.■ ■ tomaru -no pe- 
riodo que sê pp próxima-. um r y thinõ febrlT", ~J 

quena_burgue zla 3o regeltâra ã demãgõgTã~ciõ~' fas- 

-3.1 chegar, a acreditar najrealidrãlê"de "uâTou~ 
f...minho. Mas 0 'outro caminho e 0 caminho sa trç c 

revolução proletaria. 

: vii 
u& a pequena hnrguozia teme a revoluç.ãd? 

. -Parlamentares rotineiros, que se julgam gran- 
des _ conhecedores do povo, gostam de repetir r ;%ãr 

çac : 110 o 
£SáLe ^£panbar _a_s classes medi.as_ com a' revolu- 

goatrai de extremos71^" SÒF^stã^fbpã 
e"bs olutame nte' falsa. 

ordem, 
tem 

i rj 
aa — f - -- .. j. x 411^ ^ 

«.ouvalmente, 0 nearfem0 proprietário auer 

• r, 0. af fírinaçao e~ ma 

emquanto ot -seus negocies vão bem e em quanto 
esperança de que amanhã ainda vão melhor. 

br 
A 
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qu.-nde este estado de espirito desappq- 

eee elle facilmente se enfurece e se dispõe as 

Jdlâas mais extremas. Do contrario coBo teri . / 
elle podido derrubar o!Est do duto„ , Afi 
L fascismo ao ooder, na * “í 't£d0 n0 tM 
IrVrvi-P nobre desesperada ve, antes ae tu.i , Winte P0-1* * n forca combativa contrd. fcC^sn- 
pmo, urna especio ®ffferententente do se 

'de capital .3 operários que trabal|*(im so 

sr: 

deE qU; tíéfvezef fllã^ffirmar 

quone buígãzía aotual não feltra os partidos^ • eio 
tatue as "mortESas extremas . peranos po-qt- t-me ± inferior, sunsjrgg 

contrario, erar;^sSTnao 

macKinns pari ementa res_, 
partidos operários, 

dos 
~sê~jan 

capazes 
a levar 

E 

7p .uav-. oq nao am-g-.nuti.» -     ?  

-aêita yt| b l«cfe e*» 0 ty, substituir 
Ifãlera mesmo pena _____ 

pãr 1 ame nt £ r-osde 
o pro- 

Wllfeio sOTi:expropriaao,har™ina.dOserevolta^ 

Sem com pretensão de-ta P T 6 pequenos func- 
dps prtezaos, uos ««Pegados, « ^ cpl. 

2°S.r- ! tapõssilel elaborar-se um.a politioa 

jUS-ta-A pe que na^burguezia ^^economicamente odepen- 

dente e politlCetien t lltloa propria. Tem ne- 
ella nao pode ter lhe inspire corfisriça. 

. ps 

raSroutraUd™ ?lasses'fundo»ntaes, seja pela 

D) 

O 

ê 
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grande burguezia, seja pelo proletariado. 0 fas- 
cismo une e arma as massas disseminadas; de -uma 
"poeira humana", segundo a expressão de Trotsky, 
elle faz destacamentos de combate. Elle da ass:iiJ 
á pequena burguezia a illusão de ser umafbrça iiPM 
dependente. Por esta forma., ella começa a imagi-^ 
nar que vae commandar realmente o Estado. Nada de 
admirar qüe estas esperanças e illusoes lhe subam 
a cabeça. 

Mas a pequena burguezia pode também encontrar 
um chefe na pêisoa dõ proletariado. 

~ElTa~"o mostrou na I^ussTa, parcialmente na Es- 
panha. -Ella tendeu para isso na Italia, na Allema- 
nha e na Áustria. Mas o partido do proletariado 
não se mostrou, nestes últimos paizes, a altura de 
sua tarefa histórica. • -w 

Para chamar a si a neouena burguezia, o prJjT- 
letariado deve primeiro conquistar a sua confian- 
ça. has pãrã isso"~êTTê mesroò~precisa ter confian- 
ça na_sua prcnria força. 

E preciso ter”um claro orogramma de acção e 
estar prompto a luctar nelo poder nor todos os me- 
ios possiveis. Unido, por seu partido revolucio- 
nário, para uma lucta decisiva e implacável,o pro- 
letariado diz aos camoonezes e a gente pobre das^ 
cidades: "Eu lucto n?Io poder; eis aqui o meu pro- 
gramma; estou prompto á me entender com vocês pa- 
ra fazer a 1 gümás~moc[Íficaçoes nesTe programma; 
empregarei a força contra o grande capítal~ê seus 
lacaios s mas com vocês, trabalhadores , quer o con- 
clu ir um a" a TlTança na~base de um programma , dado11, 
Uma* tal"Tiiiguãgern, o camponez" comprehenderá.Basta .. 
apenas que elle tenha confiança na capacidade do 
proletariado de tomado poder. 

Mas. para isto, é preciso depurar a frente vè- 
nica <Tê tõdo equívoco, de toda indec i s a o, d as phra- 

ses ocas;.e preciso comprehendèr"a situaçao e en- 
veredar serlãmunte pelo caminho revolucionário. 

% 

<0 
L 
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VIII 

& 

toa alliança com òs radicaes seria _uma^ 

alliança contra as classes módias_. 

i. Renaud.el, Frossard e seus semelhantes &cve~ 
Jiãm séríamente que uma alliança com os ^ra.icaes 
itria uana alliança com as classes meaias e, po 
•onseguinte, um.a barreira contra o fascismo. 
rente^só enxerga sombras parlamentares. 
? evolução real das massas, vira-se para Ç,#rtido 

'ad.ical^ que -qá- é uma sobrevivência qu|r<^ este, 
leste mesmo tempo, lhe deu &s coitas, s 

jensa que, «uma^poa d0 

•ilíanna de cladses-em-movimentcycflpe s-r Uu^ti 

-uida lò* um bloco coa ume oomarÇKã parlamentar con- 
iro^ettida e votada á ruína. ^alliança veroa- 
lejtóto do proletariado e das classes medio.s, 

iueltão, não de estatica parlamentar, mas de ayna- 
lica revolucionaria. 

4- 0 «- *1 “M C -n r G. 

Todo o fundo 

preciso creal-a. forjal-apa 

.ucta, -— - - - , _ -■ , 
■Teu actue.l. - esta no íacto n— — *■ * 
'uezia desesperada começa a desembaraçar-se do ju- 

o de discipíina parlamentar e da tutela da cama- 
hha "radical" conservadora, que sempre enganou o 
,vo e se ora o trahlu definitivamente. Ligar-se, 
ZL situação, aos radicaes, significa condemnar- 
e-.*o dasweso das massas e lançar a pequena_ bur- 

uefia aos braços do fascismo, como o seu unico sal- 

adOr*0; nertido operaria deve occupar-se.noo de u- 

'alidosMmas ,dpelo^contrario^tratar d^acceleraj, 

r 'tââa&Msr&tfstt 
lremousS^iaamos?raí nadxecução deste tra^alh^ 

-0 mais verdadeira e rapidamente preparara a alli 

ínça da classe operaria com a pequena burguezia. . 

ques'tao.,- na situaçao poli- 
de que a pequena bur- 

n O 
§>< 
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preciso conceber as classes em seu movimento. É 
preciso regular-se pela sua cabeça, e não pela sua 
cauda. A historia trabalha agora rapidamente. Ai 
daquelle que permanecer no mesmo lugar 1 

Prossard pensa que a alliança dos socialistas 
com os radicaes resultaria num governo de"esquer 
da que dissolvería as çrganiz ações fascistas e 
salvaria a^ republica. E difficil imaginar-se uma 
mistura mais monstruosa dé illusoes democráticas 
e de cynismo policial. Quando dizemos, - e disto 
falaremos ^em detalhe mais adiante - que é preciso 
uma milicia do povo, Frossard e seus semelhantes 
ob jectam: 
com meios 

Contra o fascismo, e preciso luctar não 

_ physicos, mas ideologicos". Quando di- 
somente uma mobilização audaciosa das mas- 

sas, que so,e possivel por uma lucta contra o ra- 

capaz de minar o terreno sob os pé^% 
esta mesma gente nos replica: "NaoÍ? 
do governo Daladier-Prossard nos po- 

Os radicaes estavam com 
em entregaI70 a Doumer- 

a a juda de Fro s- 

zemós 

dicalismo, é 
do fasci smo, 
so a policia 
de salvar”. 

Lamentável gagueira! 
o poder, e se consentiram 
gue nao foi porque lhes faltasse 

elleS temiam 0 ^scismo,temiam a 
reniiqfoq f que.os ameaçava com as navalhas 
in^nnm- ~ temiam ainda mais' o proletariadjD, que 

iíLnulo díT* a ^v?ntar-se contra o fascismo. Par a, 
aned^ont°rtoSf8 n5al°* foi 0 P^oprio Frossard que^> 
selhou fcid^í8mbem COm 0 med0 dos radicaes, acon^ seinou haladier a capitular! 

se viíi'^ÍitmSí>S%'P0r®ra» por ^ Estante -hypothe- 
cordariám Pm f ^ *nverosirnil • “ que os radicaes con- 
allianrq ^ pC ocar a alliança com Doumergue pela 
ye?, pom' « •> ssar,dJ _os bandos fascistas, desta 

a rua ò 
j og ar iam 
recanto, í.iuxõ — ministérios. 

c,C8íLÍ?0ra^^ directa da policia, viriam 
1&ux-:aea* juntamente com Frosslrd, se de ti ixo )r, mesas 

-jaie secretos de 
ou ir iam 

seus 
esconder-se nos 
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Mas façamos ainda uma hypothese phantastica: 
a policia de Daladier-Frossard "desarma" os^ fas- 
cistas. Estaria com isto resolvida a questao?Mas y' 
quem desarmaria essa mesma policia, que, com amão Vy 

1 direita, entregaria aos fascistas tudo que lhes ti*, \/J 
ves se tomado com a esquerda? A comedia do desarfj^ 
mamento pela policia só teria servido para suM** 
tar a autoridade dos fascistas, na sua qualidade 
de adversários do Estado capitalista. Golpá& con- 
tra os bandos fascistas só podem ser ^flffeientese 
reaes na medida em que estes bandos ^sjsçvyfeom estes 
golpes, também isolados politicameriM.A 

Entretanto, o governo Daladiep^FrHjssard nao 

daria nada nem aos operarios,.ne$Kas massas peque- 
no-* burguezas, pois este goveréy^não poderia atten- 

,tar contra os fundamentos da propriedade privada. 
% sem expropriação dos bancos-, das grandes empre- 
sas .commerciaes, das industrias basicas,dos trans- 
portes-, sem monopolio do commercio exterior#e sem 
uma série de outras medidas profundas,.nao e ab- 
solutamente possivel vir em auxilio do camponez , 
do artezão, do pequeno commerolante. Por sua pas- 
sividade, sua mentira, o governo Daladier-Frossard 
provocaria uma tempestade de revolta na pequena 
burguezia e a empurraria definitivamente no cami- 
nho do fascismo, si... este governo fosse possi- 
,vel. 

emtanto, que Prossard 
dia (2ij. de outubro)em 
intervinha no Fopu.1 ai- 

P Deve-se reconhecer, no 

não está sésinho. No mesmo 
que o moderado Zyromski (l) 
re contra a tentativa de Frossard do fazer renasT 

cêr o cartel (2), Cachiri intervinha na ‘Humanite 

1) Lider socialista,que se colloca á esquerda de 
Blum,mas typicamente centrista. N.T. 

2) Referencia ao Bloco das Esquerdas constituído 
pelo Partido Radical-Socialista e pelo Partido 
Socialista. Este cartel disputbu as eleições 
geraes de 1921+ contra a direita nacional. h.T. 

a: f 
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♦ 
para defender, a' ideia de um bloco com os radicaes- 

• soc iallstas. E Cachin em pessoa saudava., com en- 
thuslasmo, o facto dos radicaes se terem pronun- 
ciado pelo "desarmamento” dos fascistas. 

De facto, os radicaes se pronunciaram pelo d($* 
sarmamento de todos, inclusive das organizações 

perarias.' Ef fectivamente., nas mãos do Estado bo-, 
napartista, uma tal medida seria dirigida-' sobre- 
tudo contra os operários, Ef fectivamente, os fas- 
cistas "desarmados" receberíam, no dia seguinte, 
o dobro de armas, e não sem a ajuda da policia.Mas 
para que^tanto trabalho em fazer reflexões som- 
brias? -^odo homem tem necessidade de esperança. 
E eis que Cachin segue os passos de Wels e de Ot- 
to Bauer, que, em seu tempo, também, esperaram o 

desarmamento dos fascistas pela policia de Brue- 
-ning e de Dolfuss. \ 

Fazendo uma reviravolta de 180 grau§, Cachin 
identifica os radicaes com as classes.medias. Os 
camponezes opprimidos, elle so os vê atravez do 
prisma do radicalismo. A alliança com os pequenos 

proprietários trabalhadores, elle só a vê sob a for- 
ma de um bloco com os negocistas parlamentares que. 
começam, finalmente, a perder a confiança dos pe- 
quenos proprietários. . *, 

Em lugar de nutrir e de atiçar a revolta, enb 
começo, do camponez e do artezão contra os explo- 
ra ores democráticos" e de dirigir esta revoláta 

para o caminho de uma alliança com o prole tariaio^ 

Cachin se prepara para sustentar os falidos radi- | 
caes com a autoridade da "frente commum",impellin- 
do assim, por está forma, a revolta da pequenabur- 
guezia mais explorada para o caminho do fascismo.* 

A negligencia theorica vinga-se sempre cruel- 
mente na politica revolucionaria. ■ 0"anti-fascisr 
mo como o fascismo, não são para os stalinistas 

concepções concretas, mas dois grandes saccos va- 
zios ohde elles atulham tudo o que lhes cahe nas 

/ 

V 
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radicaes contra ^ 
radicaes tem o' 

'"ascismoT- 

C.' P 

mãos. Doumergue é para elles um fasc^^a» com° 
tes iá Daladier também o era. Na realidade, Dou- 
merguê é um explorador capitalista da ala fascista 
da pequena burguezia, como Herriot e um explorador 

4àa pequena burguezia radical. Actualmente, esses 
^dois systemas se combinam n0

n^
me^aílti-fasciá- í 

Doumergue também e, a sua’ maneira, um anti Ja „ tV 
ta" noir elle prefere uma dictadura pacifica, 
litar e policial, do grande capital a uma gue^ a 
civil, cujo resultado e sempre incerto. P°$yt m®do 

do fascismo e ainda-mais do prole tariadofc^1 anti- 
fascista"-Daladier se juntou a D0umerg|e-.|as o:re- 

gime n Doumergue- e inconcebível sem a ©Ms^encia dos 
bandos fascistas. A analysè marxisl^eleiéentar de- 
monstra. assim a completa inçonsM;k^ia_daideia _da 
alliança com os 

Os proprios radicaes tem o^ cuidado de mostrar 

Sa realidade quão phantasticas e reaccionarias sao 
as chimeras politicas de Frossard e ^achin. 

IX 

A milícia do povo e seus adversários. 

Para luctar, é preciso conservar e reforçar 

os instrumentos e meios de lucta: as^organizações 
a imprensa, as reuniões, etc. Tudo isto, o fase is 
mo ameaça directa e• immediatamente. Elle ainda e 

•^uito fraco- para se lançar a lueta pelo poder; 
lá é bastante forte para tentar abater as organi 
z ações operarias, parte, por parte, afim de temperar 
os seus bandos nestes ataques, semear nas fileiras 
operarias o desanimo e a falta de confiança em suas 

f°rÇaSJ fásclsmo encontra auxiliares Inconscientes 

na ressoa de todos aquelles que dizem que a luota 
physica'-’ é Inadmissível e sem resultado e reclamam 
de Doumergue o desarmamento de suas guardasfa 
tas. Nada e mais perigoso para o proletarladOjSQ^ 

í 
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S2S»'ÍB<MM. do ane o veneno as- 

to a -uMcieu-Ma uoa ípsc-.;; cêIÇc jjno^F. ^p^cifiimo^mo- 
lfcn^t/"’Í£ 
taiiGn a. 

—-1 .:e 3 i 
0 —^ - - r' Oj.1 ÜOo i 
s or^mlHâcot 
conf 1 angajíeç 

a passividade na espera 

 N 
_o_ci.a_ca e__c pmo 

L operarj. aq , 
ciasses T.edlas"nõ proltTbgS 

ausência do 

NadÈ destro* 

a 
von ca de de lucta. 

0 Popule ire^ e es^ecialmente 
a Humenité es- 

bar- 
crevem todos os dias; "A frente unica e uma 

mítSrl» "o-°f^%0lr°'',-"a freníe unloa não per- 
di“te ’indn f;3Cls~tas ?a0 e assim por 
cisrePOt^no^ a? phrasef- * preciso diswr 
tac ■ 'M, '• Perar^-°s, socialistas e communls- tas.^^çonsintam^e jornalistas e oradores su- 

fer-^-âgS_g. irresponsáveis, vos embãlêm com ph-^ã^ 

Sííí,iSOV ^ no.,,, ««TSpi, e io fafapoi^fef 

nryr&sk unic^“°5 n°5 «P» »8»or • laportaJs 
os chefes dos' dois“anidofefam“ont“la^A 

da maisn^^fmesmT- «*“?—• ^ — 
de. Somente a lucta 1 

‘doTsedTtaraTJntr'Se'k fna Sr&nde C0U3a» quan- ’ 
aos des?aolman?oLTiTlStaa vierem em auxilio 
caso dc ™ atooue 2?£15t,V e. inversamonte- em. 

pulaire ou a Kumanité fa3ciataa contra o Po- 

pSücoietoaria Jte?, jr»i- «»«he 
(TU I O-n- r, ~~      

a frente#unica nada deci- 
das ,mossas e que decide. A 

cluear-fT.”—~Tsr-'--rM°^e precisam eXistirTõ- 
m-y—ar-ssn   -- o r * g ah i z aç a õ~3 e d ef& v «i 2j L. Is h o" 

se nao 
rcilicia do 

Eõüver 
povo, 

n8°HS»itoEcjllf|?|s£
s
PSera° escreví tantce ir- 

te unica, os dois 1ornaí” ? °™ip°tencia da fren- 
mercê do primeiro '!+- na63 estarao sem defeza, á 
tos. primBl™ ataque bem preparado dos fasci^. 

<|j> mossa, e não de 
Pue . esta ^uto-aefezaãFSP^^^ 

V 
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jao de combate? Sem quadros especializados? Sem 
armamento? Entregar as massas não organizadas,mo 
preparadas, abandonadas a si mesmas, a defeza con- 
;ra o fascismo, seria representar um papel incom- 

jrave lmente mais ba ixo do que o de Poncio-Pila- 
i:s. Negar o papel da milícia é negar o papel da 

ranguarda. Então para que um partido? Sem o appite 
Las massas, a milicia nada vale. Mas sem ^dsva- 
samentos de combate organizados, a massa.nu 
7oica será esmagada, parte por parte, pejds;’ 
los fascistas. 

77 

V 

ti 
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- Appellar para a organizaçl&LWa milicia.di- 
sem certos adversários, naturalmerÍKe pouco sérios 

pouco honestos, e ”provocação”. Isto não e um 
irgumento, mas um insulto. Se a necessidade dade- 
"elfe das organizações operarias se--impõe,como re- 
sultado de toda a situação, como, nestas condições, 
íão se appellar para a creação de milicias?Talvez 
queiram nos dizer com isso que a creação de mili- 
iias “provoca” os ataques dos fascistas e a re- 
pressão do governo. .Neste' caso, é um argumento 
absolutamente reaccionarib. 0'liberalismo sempre 
lisse* aos operários que estes^ com sua lucta de 
lasses, "provocavam” a reacçao. 

Os reformistas repetiram esta accusação con- 
r.v os marxistas; os mencheviques contra os bol- 
h^iqúes. Essas accusações se resumem, afinal cb 
sontas, neste pensamento profundo - se os oppri- 
Lldos não se mexessem, os oppressores não se ve- 
iam forçados a abatel-os. E a philosophia de Tol- 
|toi e de Gandhi, mas, de nenhum modo, a de Marx 

de Leniné. Se a Humanité pretende,^de agora 
por diante, propagar a doutrina de "não-resisten- 
ila áo mal pela violência", deve tomar, por sym- 
polo, não a foice e o martelo, emblema da Revo- 
lução de Outubro, mas a piedosa cabra que nutre 
Jandhí com o seu leite. 

LU 
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“ Ma_£i_o_armamento_dos operários só 4 oppoftn- 1 volucionaria", corrijam algpmas vezes, a seu gos- 
52. rêvõlücl~õnarii~que ainda nao e- U “ " ** *,°w'n<oM ™ 
i1!:-.-:3ste argumento profundo simifTcã quê—os 
oneremos üevertí deixar-se bater ate que a situação 

revclucionaria. O, que, hontem,pregayan* 

'' Lv: CCir'0 penodo"(l), nao querem enxergar ago-Jft 
rs o C)ue se passa sob os seus olhos. A própria 1 

questão do armamento* so surgiu, pr ac ti camente .por- 
que a siuuaçao •pacifica", "normal","democrática" • 
deu lugar a uma situaçao agitada, critica e ins- 
tayul que tanto pode modificar-se em situação r^ 

volucionaria como contra?-revolucionaria. b 

Esta alternativa depende, antes, de-tudo, dis- 

^•o? P^ogeramp^avanç.adps ott se-deixarão bater * 
3r^^erk:nteJ._2§fte -por-,-parte. ou a cada golpe res- 

feffl d0^-' «WWW |^l^Hl2£^.JL03_jinincto üm torno dVlÕÜT ü5£L 
situaçao ro volucinn wi o n,m v,~ _ f.. Ê"!!1"'— 

to, os "mocinhos de familia" patriotas, que o_re- 
crutamento de novos bandos fascistas se tornará 

go incomparavelmente mais difficil. 

ij^ontra 

içao revolüciõnar-i ã 

 pe 1 a p a r t i c i ry. ç Tn 
cionar iã" e 

f ormi pa rti c jrafi;. 
seu. pÊirtTi 

_nao cr.he 
activa 

ao ceu, 
da cia sse . re vo lu^ 

„ur51a tolice dizer que, por 
nl7op~n Ho fux’ :sl mesma,a orga- 
ras1 ürô^?Íhf5 a0 Caminhü ^s aventu- 
ca Del- ini?lg0» substituo a lueta politi- 

physiea, ate. Em todas estas pni»a- 
cousa nao ha senão covardia política. ses outrr 

da^, 
A milícia 

n a r er 1 i d r d. c 
f orte .organização da vanguar- 

aventur~—r~r!7r7~seguro contra as 
r^CT^^2EÊL2Ji:rrprTsmo individual.* contrrf 
^ex^oess^renta? exponBneas. ^ * 

rio l : e> ao ,rnesm° tCTPO, oUnico meio sê- 
ci smo imnã ^ Ç° ;ilniIT10 a guerra civil que ofas- 

operrrios ^0iPr°ÍetQrÍad0- B4sta ap6nas pue 03 P 1 s‘ da ausencia.de uma "situação re- 
1) 

?• dir®pçã° de Molotov^a Inter- 
l/i5meil'f dVc5*1--SvnSí??f1 a a 5itua§ao como 
çal-3 çc Vi ^v°lucionana,sobre tudo naErch- 
J k ^ communistas âeviamVtrcherpa- ..q aiste. do noder . Esse per iodo typica- 

"“■* a^ntUrl.S SSKS dfíflsTÍ^. N.T. 

o fatalismo dos burocratas. 

Mas aqui, os estrategas, embrulhadoj 
proprio raciocinio, sahem contra nos 

tos ainda mais estupefacientes. LemosJ 
mente: "Sl respondermos aos tiros, di  
bandos fascistas com outros tjvoa jyrrbvolygr,es.- 
crevé ”Humanite de £3 de outü^fty peráerernos ' de 
vista o fnr.trTcTê oue o fascismo W o prodreto dorc- 

;m' 

svc 

wgumen- 
:ex.tual- 
iver dos 

;n capitaíista ,e que , 
todo o~systema que 

c onbra o fas ci_s 
 L Ê difficil ’á> 
, maior numero de erros 

defen.der-se dos fascis - 

juc tando 
"visamos 

cumular", em algumas linhas 
eàconfusões. ímpossivel 
tis porque ellès representam... "um produçto do 
regimen oapitalista" • Isto quer dizer que e pre- 
ciso renunciar a toda e qualquer lueta, pois to- 
dos os males sociaes contemporâneos representamos 
"produetos do systema capitalista . 

Quando os fascistas matam um revolucionário, 

ou incendeiam a sede de um jornal proletário, os 
operários devem constatar, philosophicamente: Ahl 

• os assassinatos e bs incêndios sao produetos 
systema capitalista", e irem para_casa com a 
silencia tranquilla. A.theoria militante de 

substituída por uma prostração fatalista, 

do 
con- 
Marx 
para 

vantagem exclusiva do(>inimigo de classe. À ruina 
da pequena burguezia e, bem entendido,produçto do, 
capitalismo. 0 crescimento dos bandos fascistas e 

’ por sua vez produçto da ruina da pequena burgue- 
zia. Mas, por um lado, o crescimento da miséria 

,e da revolta do proletariado ç>ao também produetos 
do capitalismo, e a milicia, por sua vez,e o pro- 
dueto da exacerbação da lueta das classes.Porque, 
então, para os "marxistas" da Humanite, os bandos 
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fasolsías seo producto legitimo do capitalismo e a 
milícia, do povo, produoto illegitimo. dos ... tróts- 
kptas? De.cididõmente, 4 impossível oom^õhender- 
se axguma ccusa disso tudo. P ^naer 

dizem, visar todo o "svstema" 

Janto °rf
Cin1.G lra cabeÇa dos seres humanos? Entrtl tcinto, os lascistas, nos difforentes paizes comei- 

t rui cão °d todo dWo1™; * a-*aram pEaVeT- 

ârí S lio noi das orS™izaç8es ope- 
inirn?™ 2' pois» Quebrar a offensiva armada do 

íf em s’e™?da” ^Lmel°de Ofensiva armada,oa- 
va? suiíi‘-' p?3sar. P01, fiossa vez, a offensi- 

Ajnlllola emqnadra aa mm.™., <■».. <.„,rr se de3t6s_ 

Certamente, agora ° >tí " 
em^palavraa, mas 

hendem elia^separa^os^de1? P0:^nil'J, vocês compre- 
masscs! Mas oorcíe L ‘"T?* da coÉbate das 
cistas, des taoamen tos'armadorivo-^’ °S fM- 
se separam das messas Í!^ependentes,que nao 

trario, com os “ua L0narias’ con- 
a coragem da maáía e®»,^ í*1" elevam 
Vdt a massa pro2taria ?M«tEm a 3ufi facial Tal- 

a Humanité admitte a def 
a penas como "auto-defeza de 

2K- 

C, inferior á pequena burguezi,, desclassifica- 

'^to^efeza som armas ' 1 

hesitar^ia8^1^!.” I*3C0Í0, a Humanité começa a 
tem necessidade^ a auto-def èzi^fe massa * já 
za\ Em vez da milícia r grupos ae “bMjsft- 
pos especiaee desta^omrnPn *sa3* ccllocam-se gru- 
rece que a di^nea^Í°S’ k prlmelra vist^pa- 
dade, mesmo c nome nr>nr,Cría apenas de nome. E ver- 
nada. hode--se falor C

P°» peba Humanité não vale 
6 ifflPOssivel falar-se em def?za- ^ maasa",mas 

36 tffl gnupos de auto-defeza" - 

(õrt 
f A) 

9 
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porque os grupos tem por objectivo, não defendera 
si mesmos, mas as organizaç.oes operarias. Mas nao 

se trata, e claro, de nomes. Os. grupos de auto-^ 
defeza" devem, segundo a Humanité, renunciar—ao 
ferhnreeo desarmas, para nao cahir no putschismo 

i +* r»o "ho TT1 ct P.l fl QR fi DTiG *P ■■ 
nlpismõTr Estes sábios tratam a classe^ opera- peuiuismu / • -u.u ~ * y 

'ria como se esta fosse uma criança, que nao se de- 
vé dedxar com uma-navalha na mao. As navalhas,a- /-■ 
lias, são, como se sabe, o monopolio dos camelnfes 
do rei” que, na qualidade de'"productos legítimos 
do capitalismo”,'derrubaram o syçtema" daMâemo- 
cracia, a navalhadas (1). Mas como, entao,qs gru- 
pos de auto-defeza" vao defender-se ç^p^tra\jps re- 
volveres fascistas? "Ideologicamente^ Ja se ve. 
Ou por oütrá: estes grupos so teifrWa cousa a fa- 
zer 1 esconder em-se. N&o tendo nafe maos aquillo 

qé é preciso, elleS/temque procurar a auto-de- 
feza” nos proprios pes; E os fascistas, durante 
esse tempo,, empastelarão impunemente as organiza- 
ções operarias. Mas si, com isso, o proletariado 
soffrer uma terrivel derrota, nao se tornara, em 
compensação', culpado de "golpismo”. Nojo e des- 

prezo, eis o que merece essa conversa fiada de pol- 
trões, encobertos sob a bandeira ao bolchevismo • 

Do golpismo do "terceiro neriodo” ao 
ooportunismo actual. 

Já por occasião do "terceiro per iodo de fe- 
liz memória, quando os estrategistas da |umanite_ 
tinham o deíirio das barricadas, "conquistavam" a 
rua todos os dias e tratavam de "social-fasoistas 
a todos os que hão concordavam com suas pxtrava- 
gancias, nõs previmos: "No mesmo instante em que 
.esta gente sentir a pontinha do dedo queimar,ella 

Referencia aos acontecimentos de 6 de feverei- 
ro da 1934 em Paris,quando os bandos reacciona- 
rios enfrentaram a policia de 'Daladier armados 
de navalhas e laminas inseridas na ponta de ben- 
galas. N.T. 

i 
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se transformará no peor dos opportunístas ” ,A pre- 
dicção conf Irr.ia-se ag.ora completamente.No momento 
mesmo em que no. Partido Socialista cresce e se re- 
força o movimento em favor da milicia, os chefes 
do par-tido chamado communista correm a buscar fa 
mangueira do bombeiro .para esfriar as ’ aspiraçõey? 
dos operários avançados em fornarem columnas de 
combate, E possivel conceber-se trabalho mais ne- 
fasto e mais desiroralizante? * ' — ■ ■— —— - - — ———- - , , > ■ ■ 

' . • * 
• . . x 

E preciso constituir a milicia do pcvo,„- 

Nas fileiras do Partido Soc ial is ta,ouve-se às 
vezes^esta objecção.: "E pre.ciso' fazer a milicia, 
mas nao ha. necessidade de 'seTa lar disso altoTSo 

podemos ^felic itar .-aquelles camaradas que pensarem 
-subtrahir o lado praqtlco da questão aos olhos- e 
orelhas indiscretas, duas e demasiada*ingenuidade 
pençar-se que se pode créar á milicia,sem que nin- 
guem o perceba, secretamente, "entre•'qua-tro "pare- 
des,^ recisamos de dezenas e’deppís • "de . centenas 

• de^milhares de-combatentes, .Estes so virão se mi- 
lhões de operários e operarias e, àtraz destes^os 
camponezes tamoehn,, comprehenderem a necess idade da 
milicia e cre^rem, em tdhhd^dos^olnntar iofi,--- uma 
atmosphera d/e ■ sjinpathiá-ardente-e de apoio activa 
/i conspiração pode e^déve envolver unicamente jíla- 

° Qtestão, Mas, quanto á campanha po- 
olj.a deve se desenrolar abertamente, nas 

reuniões, nas uzinss, nas ruas e nas praças publi- 

-iaguPaP,. os operários de todas as tendenc^as no 

local de. trabalho. 
Os quadros fündamentaes da milicia devem ser 

os operários das fabricas, agrupados segundo o lo- 
cal de trabalho, conhecendo-se uns aos outros, e 

U 

r 
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;im pr o teger os seus destacamentos ^ ~ ^ ^ ^ o rr h P. Q Ci 
de 

dos agentes do ini- 
com muito mais' eomhate contrais provoca.; oes 

“igS imito mais facilmente e 

gurança, do que os burocratas ...... a- , 
Ustàdos-maiores consp* t0 £0 perigo‘ficarao co- I, 
iterta das massas, no - * : toda3 as orgafv- 

mo suspensos no ar. I g 9 Meata que^ 
nizaçoes operari P a demarcacso .entre”,iv-os 
tão nao pode bavor . linha “e demar q TodpsJífe mãos 
partidos »Pera^?pP°S

a3y"as-fs?b fu&Tssc da 

dadas, devem_mohili^, - pienamen|§ garantido. 
_arma_s 

os phi- 
inimigo 

miliciç^do povo estará então plename; milielb P nncrarios vao.Jaufifl nnde_q_s_°Por ar lojjrao ■ 
Polidos realistas 

■ lis teu"è "àmedrbnt adò s. A.qugsJ 

Mas 

objectam os 
?to e 

i j ... m— 
• volvoros^ enacaij. „ vem aos magotes no in- 
*r-—-Wi^ofejeGçao tudo 'a J ^ ^ os 

tu.it o de amedrontar ifi^.^P ^ arrnamento dos f aseis- 
- nossos sábios ps-tado* e de outro lado,vi- 

tas com 6 pedlndo-ibe que desarme os 
w.ram-se. P&Ta 0 -rl

Pnnbical Ha realidade, sua 
fascistas* Estupe s"'O0SGs, Na Franç-a,os fas- 
posiçao e falsa no , ‘longe de se apoderarem lo 
cistos -ainda .ôs-tao_muito^longe ^ ara em 
.'Estado, Ho oi.a.6 nolicis do Estado. Eis por- 

íxonflicto armado oom aB.tanques, quando 

oue e falso falargem c . da qucta armada 
■' se tratai i™ediat|sen,faP^istag., natãraamente, 

contra os fascl.stas . 0 para elles e muito mais 
são mais ricoa do q > operários são mais nu- 
facil comprar 9™^:aof

S
n°is Lvotadds, pelo me- 

rorqTa^av1mdr^Sm’q“ ha uma firme direcqao T
E
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tematlcamentp, 

cta contra fQrmas de lu~ 

rxos começarem a se encherá7a*;senaes opera- 
f as cistas, os banco* e os tra f d?s dePositos . 

prudentes ao financiarem o armam-^?StTar~Se-ao maIfs 
das assassinos. Podr- or mamento de seus suan-v 
oa.c - maa Ittti- que SneS3te? 

dpa alarmadas comecem realmentp as aut°rida- 
^nto dos fascistas afim de não , impedir 0 arma- 
n^io, uma-fonte supplementar. 5 CPear> por . este 

operários. já de rnuitTs atemn! armam?nt° Para os 
cs revolucionaria acarreta^ que 30 ^ tacti- 

1o, algumas "reformas” oi/o m° p~oducto accesso- 

ni Mas como desarmar os ?sq
C°fT8063 do governoT 

que e impossível fazel-o wn’?«lstaf?- Naturalmente 
artigos de jorna es w „r>*ni'Can>ente por mej° de 
combate.^ E VVeclsò crearo?! t**** es(3uadras <k 
licia. e- preciso instituir eate. doa-maiores da&! 

formações. Quando Íp o ír m bora serviço de in- 

infn&nte PreParada e e-tudad-^6 & 9Uestao foisé- informantes e de auxin»! v por nos ,milhare" dp 

de^uvid^1^^.da Cd^,^0Shdmensm^rE^d^^°°^a^a~ 
“ioV peía «uícV^^oo oppêllo dl” 

ÍÓsCtw:-^ HmUlt° .^«"‘ariorS! 

no curso do ® mez « * P^Mlidade do 

uzontos mil combatente? oS?i.8rm“ a oe“ 

103• A canalha 

S. 

- Jl - 

81 

fascista metteria immediatamente o rabo entre as 
pernas, Toda a perspectiva do desenvolvimento teo 
nar-se-ia incomparavelmente mais favorável. 

Invocar a •r.usencidjig' arp amento e d^ outras 

Vaus ar/cõjeõirrâ sjfàKT 

w~~ 
f0'yI Fretou de crear a milicia e iHuct-LP—se a si crear a   _    

TãõF'õútros ,‘r°iprirroiJoT obstáculopode- 

cF o~uní co o'tt tãonTc~"tem "sua. origem no oa-j 
‘FFsoiFad or~e pa-ssivc óo:-; dirigentes j 

gând."?,ã'c.oes 'opêrarJas ; Os p ;1■ - o s_, qu e s a o 

•mesmo 
se dia 
racter 

nos aos çhô: 

os 

es _ po.o '■ cum .na .forca cio prolfrj fcftltfeáQ» 
'd üá's. esrèranças. -FFF.F scrl.e^yie mila- 

caInr~ no'c>.Ú, em 3.ujj[êj3 

7F revolucionaria s energia dã 

Ell.es pooni  
gre s” qúe noesarn 

'u; 

iftclar uma 
oOs opo- 

cnefes a rariQ3 social is tas lo;cm orç.ar   
passar immediatamerde a. ^rea.ç '-‘O^^ymrlicia do po* 
ytijjj, ou a ceder~o Xügar a forças Wais dispostas e 
mais jovens, 

K 

rt-W1 

/ 

> 

XI 

0 armamento do proJ.etarlado_ 

Uma greve é inconcebível sem- propaganda e 
sem agitação, más tambern som piquetes, que la on*- 
•Is 0 pfcíísívsi- ÇLgewi pela. persuasão, mas, quando sao 

•obrigados, recorrem a foi\£- physica. A greve e a 
foÁmnã mais elementar da lueta de classes, que com- 
bSa semnre, em-differentes proporçoes, ^oa proces- 
sos "ideologicos" com os processos physicos. A lu- 
cta contra o fascismo e, no fundo, uma lueta poii.- 
tica que tem, porém, necessidade de uma milicia,co- 
mo a greve tem necessidade de piquetes. No fundOjP 
‘niauete é o embryão da milicia operaria,. Aquelle 
que achá'"qIF se deve renunciar a luetâ physica de- 

■ve também renunciar a qualquer lueta, porque o es- 
pirito não vive sem a carne. „ 

Segundo a magnífica expressao^do grande the- 
orico militar Clausewitz,’ a guerra e a contlnua- 

I 
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Esta defln^ão 

a»4 zrtr 
e Impossível fazer parar ^á^crtsie 8 °utf°>P°ls 

s&sg p^.:rVH 

^T^f~^g^^%-S^Parar-se^c-55^s 

tra o fascismo constituem ^llcía í®”3 a defesa can- 
■ninho do armamento do pÍolitirf“‘L Pa~SS0 n0 se- 

■V A nossa palavra de^rdeml? ’ “° ° Ulti’ 

ARij^f^síjio ro proletariado e dos'c/.mpoptezes nmy 

A railiciq rin v<^ üUCTOWAHIOS # s 

abranger tod« os *' afínal íe ««*«•, 
propramma completamentelhad°re3’ Sealizsr este 
de operariS7^~^n|| ao e P^vel sob 0 Esta_ 
ros de producção e n™ ° Paasarao todos os me- 
ios de destruição *isto |0nfefuinte' também os me- 
‘edas as uztaj q4 J°^ÀTj 08 • tcd 

-nfppf ~7“ 4us produzem. ' 
operário çom77Ios^“ed $>**— ao Estado 
ra de urna via pacifl nQ aZÍa<V. So podem falar ago- 

eialismo, oe para o ? o* 
Reneudel. 0 caminho?-S* ?a esPecie de 
Por trincheiras oçcupadasta cortado 

? JJao sao Poucas as1PqUe°e?lÍ‘fS'ba'nd0S fascistas. 
ò Jurguezia nãó reeuÜÍ! ® lstem na-nossa frente, 
dutzia de golpes dlvítlL mesm° diante de uma 

5â2J^®^ü^Éiási?2-5aLS2- 

fc/íò 1 

4 

& 
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ijoda re vo luçãoéprePaPa da ^poda ^marcha do£ 

— O^ôperar ios dev~..i a até a mor.teW-1 •L±J®S 

K l^efforf obter arma* Mj"”8 

StU para e,,L"gf 
TJntna epoca tc) —•**” — -pp^3rtAM,ncan.ç~- - 

^BBgSfâsms&BaÈ. 
^^g^argoleta^i- 

2^rfas onde» buscar 

,Sfc£ 

©9 

V' 

armas P&ra_ 
scept 

todo o 
Lcos, 1 MaS OTlC.o J-x    1 -1- q cetJt XCvJb • M 

tariado? ÕE3ectem d® "Tterior oom uma lmpossi- 

1 Xs em oaõ o longo curso ■ ^ “f8°^roam ^ 

ofeS^CoUo ems 

eJ'B' defende esses todo o equipamento 

- ’ .s 

Siíi -mas dcsfolerniado^ae clasae> 0 veneno 



k 

- 3k - 

refa do partido revolucionário é de despertar nel- 
le esta vontade e facilitar sua realizaçao. 

Eis,porem, que Prossard e centenas de parla- 
mentares, jornalistas e funccionarios syndicaes a- 
medrontados lançam o seu ultimo argumento, o su- 
premo argumento: "Será possível que haja ainda ^.en- 
te ponderada capaz de "collocár suas esperanças ncs 

ta gente ponderada" não so nada quer aprender,co- 
mo, com o seu medo, esquece o pouco que aprendeu 
antigamente. 

A historia destes vinte últimos annos demons- 
tra, de modo particularmente claro, que os pro- 

blemas . fundamenta es nas relações entre as cladfifes, 
como támbem entre as nações, se' resolvem pelahbr- 
ça physica, Os pacifistas e"speraram durante mui- 
to tempo que o desenvolvimento da technica mili- 
tar tornasse a guerra impossivel. Os philisteus, 
ha numerosas dezenas de annos que vêm repetindo 
que o desenvolvimento da technica militar tornaria 
a revolução impossivel. E no em tanto, nunca houve 

tantas, revoluçoes, inclusive revoluções victorio- 
sas, como desde a ultima guerra, que revelou, todsa 
a força da technica militar. 

Sob o aspecto das descobertas mais recenábs, 
Prossard & Cia; apresentam velhos clichês, limi- 
tando-se a invocar, em lugar de fuzis automaticosi 
e metralhadoras, os tanques e os aviões de bombar<v 

1,103 resP°ndemos: POR DETRAZ DE CADA MACHI- ■ 
NA ENCONTRAM-SE HOMENS Q.UE ESTãO LIGADOS POR LA- 
ÇOS NAO SOMENTE, TECHNICOS COMO TOMBEM SOCIAES E 
ULI1IC0S. Quando o desenvolvimento historico col- 

loca diante da sociedade uma tarefa inelutavel,cc^ 
mo uma questão de vida e de morte,-quando existe, 
uma classe progressiva, de cuja victoria depende 

'í 

-r 

/ O 
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a salvação da soqladade^- ?evotodonâfla 

r^s^LsPOSSi^ 

, a força militar n-ente. T consciência dos 

«la, pelo menos ^r^fsltlliaades se apresentam asm- ■ 
^philisteus, essas P<occasionaes"', que nunca mais //£, 

Mpre como success.os ^ as combinações^ - Pse repetirão.- Na perfeitamente 

mais inesPer^a
n

SI^des de toda sorte se abretó^m 
turaes, possibi „ verdadeiramente popular.Mas, 

toda grande revoluça< victorla na0 vem.jjppMi mesr^. 
ápezar nisso tu^ j, nc ggipiiidades^^rayeis^e 

Para uP 

4r 

Lrma re-' 
Soiosa e pers^  raçíPFTTa ê r^evo luç ionarla 

Humanitj ^^^^perarios^^más. sómente po- 
drdem dõ^rmamento _ & ella, Açtualment^ 

ra,' na realidade, r d0 a affirmaçaõ deste 
nrV1’iodo .presente^. se^ „««, pplavra de 07- 

dem que ^-^ssa espingarda,dlã 

í^^^^^íudente^ emquanto a caça,. ,nao 
ãTããl^or muito 9 caça appareçe,ja e um 

esta’a vista. Mas quan ^ f^zU# Ser.a q* e os es- 
pou.co tarde Par^ pensam que "em plena crj.- 
trategistas da elles, sem preparaçao, 
#0 revolucionaria P -ip.±.„Y.^_ado? 'Para se conse- 

mobilizar e armar °/p cis0 pelo mehos uma certa 
guir muitas armaa» P

Sa0 precisos . quadros mili- 
quantidade de arma . dese jo invencivel das mas- 

tares. É necessário o dese^ ^ neCessario um 
sas de se ininterrupto, não somente trabalho-prepara to como em ligaçao indisso 

nas. salas de gymn das massas.Isto quer 

luvel com a lucra q 

O 

oS 

TT 



- 36 - 

eao mesmc. tempo, f azer propaganda, .em favor» do ar- 
íriai.ie nt c (Té r» ai aos operar loa e dòs camponszes revo- 
luclõnaci 5;: „ • ~ 

Ma s 

XII 

;rrot as do Áustria e da Espanha..., 

A impotência do parlamentarismo., nas condições 
do crise de todo o 373terna social do 'capitalismo.,é 
tão evidente que- os democratas vulgares no campo 0- 
pbrariq;(fienaudel, Prossard e seus 3mi,tadores ) não 
acham:iy'ri-&õ- argumento para. defender:-seus preconcei- 
t.os. pe-trificados-'#-por-~i'ssò:,-com- tanto mais- ..pra- 
zer* • àgarram-sfe a todos-ea-f-r-acassos e derrotas sofr 
fridas no caminho revolucionário,. A'marcha de se.u 
pensamento e efeta: se com o1 parlamentarismo, puro 

ka s£h.^a, com a* lucta armada ainda rhen.os,e a cou$_ 
nao . e melhor-, Ah .derrotas das ‘ ihsurre içoe s prole- 
tarias da Áustria è da Êspanha-pa-ra- e-lies ,natural-,. 
mehte,..constituem um argumente-dp- espol:,- Ná reali- 
dade-, na:- crit i-ca- ao rne thod o re volu-cionar-io-, a inçon- 
sistencia theorica e politica’ dos democratas'-vulga-r 
res apparece ainda mais 'claramente, do que na sua de- 

dos rnethcdos da democracia bUrgue*za em putre- 

d * q ci p -Uüü , , em tempo algum, que 0 methòdo 
Rr,*& asseguraria automaticamente a 

feza 
facção. 

Ninguem 
revolucionarxú asseguraria automaticamente a .victofc 
riaí. que decide, nao e 0 methodo em si, mas a súa 
justp applicEiçao, a orientação marxista atravez dos 
acontecimentos, a organizaçao poderosa, a confian- 
ça das massas conquistada por uma., longa expebien- 
cia, uma direcção perspicaz e audaciosa. 0 resul- 

a 0 de todo combate depende'do momento e das con- 
dições do,conflicto, da relação das forças. 0 mar-, 
xismo esta fruito longe da ideia de que o conflicto 
armaoq e 0 único methodo revolucionário, uma toana- 
cea boa qm todae as condições. 0 marxismo em 
ral nao aonneee fetiches, nem parlamentares, 

ge- 
nem 

0 /L 
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insurrecclonaes. Tudo está bem em seu tempo e em 

seu lugar. Ha uma eousa, porém, que se pode dizer 
desde o começo:- 
■4 pela via parlamentar 0 proletariado soei a - 
lista nunca e em parte alguma ja conquistou o~ po-, / 
,ier. e mesmo nunca chegou perto dTsso.' • • ; ,.;o 

Õs”governos, de Scheidemahn, Hermann Muellen^, iVv 

Mac .Dona ld, nada tinham de commum com 0 sociaLj^ 
A burguezia sé permittiu que os social-democrÂ 
os trabalhistas' Viessem ao poder com a condigííb de 
que defendessem 0 capitalismo contra os sc^fs Ini- 

migos.‘- E elles respeitaram escrupulo^mçmie esta 
condição .' O socialismo puramente parlamentar, an- 
ti-revolücionario,; nunca' teve, comqV^tlBultado, ja- 
mais, e em parte a-lghma, um mini*ttério\isocialista; 
e?a compensaçãò, conseguiu forcnainXaespreziveis re- 
nergados, que exploraram o pairjjjj/*ao operário para.fa- 

zeT carreira, mínis-terial: MiirLerand, Briand, ivi- 
an-i. -1/a.val, Paul Boncour, Márquet.' 

' Por outro la-do,' ja ficou demonstrado,pela ex- 
per.lencia histórica, que o methodo. revolucionário 
pód'e conduzir o -prole.tar-iado -a conquista do poder. 

‘ Ha Rússia em 1917, na Allemanha e na Áustria em 
IÒ18 na Espanha em 1930 (l). Na Rússia, houve um 

-potente- partido bolchevique que,- durante-longos an- 
nos, preparou a revolução e soube tomar e consei*- 
vÉ!,r 0 poder. 

&s partidos r6formiste8.s da. Aíl6inanh.a-y0.8. A~U-S- 

tria o ^ Trgpnnha não"nremraram a revolução e nao 
a dirigiram, mas- tiveram que passar por ella. 

Aterrorizados com p poder que, contra a sua 

* própria vontade, lhes veio cahir nas maos, elleg o 
passaram de novo, benevolamente, a burguezia. Por 
esta forma,- minaram a confiança do proletariado em 

' si mesmo. e<, ainda mais, a confiança da pequena bur- 
guezia no proletariado,. Prepararam assim .as condi- 

1) Por occasião da queda da monarchia. N'.T. 
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ções para o crescimento da reacçao fascista,e ca- 
hiram victimados por esta. 

A guerrq civil, ja o dissemos, segundo Clau- 
sewitz, é a continuação da politica, mas por ou- , 
tros meios. Isto quer dizer*, o resultado daguer-i 
ra civil depende apenas por uma quarta parte, par ay 
não dizer por um decimò, da marcha mesma da §uer- 
ra civil, de seus’ me ios technicos, da direcção pu- 
ramente: militar; mas depende da^preparação poli- 
tica, em seus trez quartos4 senão nove décimos .Em 
que consiste esta preparaçao politica? Na cohesao 
revolucionaria das massas, na sua. libertação,' de 
esperanças servis na clemencia, generosidade, le- 
aldade dos escravagistas "democráticos", na edu- 
cação de quadros revolucionários, que ousem desa- 
fiar a opinião publica official.-'e capazes de mos- 
trar, para com a burguezia, ao menos um deçimo djfi/. 
implacabilidade que a burguezia mostra para cornos 
trabalhadores. Sem esta tempera, a.guerra civil, 
quando as condições a impuzerem, - e elías ácabam 
sempre por impol-at - se desenrolara nas' condiçoes 
mais desfavoráveis para o proletariado, dependera 
de muitos acasos, e depois, mesmo em caso de^ vi- 
ctoria militar, c poder poderá escapar das mãos do 
proletariado. Quem nao enxerga que a lucta de clas- 
ses leva inevitavelmente a um conflicto armado e 
cego. Mas não é menos cego quem, por detraz do 
conflicto armado e seu resultado, não percebe to«$f 
da a politica anterior das chasses em lucta. 

Quem soffreu a derrota na Áustria não foí ome- 
thodo^lnsnrreccTõnal, mas o auslrrb-fflâryismo; e nà 
Espanha foi o reformismo parlamentar sem princí- 
pios . 

Em" 1918, a soeiàl-democracia austríaca trans- 
mittiu á burguezia, pelas costas do proletariadç, 
0 poder, que este. conquistara. Em 1927, não so- 
mente ella se afastou covardemente da insurreição 
proletária, que tinha todas as probabilidades de 

1 

vencer como lançou o Schutzbund (a milicia popu-* 
lar )"có<ntra as massas . insurrectas. Com isso ella 
r>re parou a victoria de Dolfuss. Bauer \Cia. di- 
ziam: "NÓ‘s queremos uma evolução pacifica; se 0 i- 
nirnigo, porfm, perder a cabeça e nos atacar, en- 

* * *Esta formula parece muito "ponderada"e rq*- 
ftlista". Infelizmente, e baseando-se neste mc 
ío «-marxista one WfU 

bem os seus raciocínios • S-... então • 
lidade, esta formula representa uma armaffjfil 

ra os operários; ella os tranquilli: 
ce, os engana. "Si" significa: 
cta dependem da boa vontade u 
ab soluta irr e c onc il iab 11 idade 
classes. "Si” signixica: qiW. s 

‘Jlficos, prudentes, conci, 
lleal, e tudo se resolva 

Correndo atraz dõ 

ea- 
pa- 

adorme- 
da _ lu- 
e não da RS‘^ziaS, 

interesses de 
ostrarmos paci- 

iajjfrês, ã burguezia ser a 
iinca Im ame r.t e. 
phantasma "si”,0tto auer 

e os outros chefes da sociãl-democració austriapa 
na ss ivamente diante da reacçao, foram lhe recuaram p , ~ uma atraz da outra, desmora- 

lizaram as massas, recuaram de tjcvo, ate 

«ma dos definitivamente num becco sem sahida;ahi, 
no ul?imo redueto, acceitaram a batalha, a . a per- 

deram. os acontecimentos passaram por 
Ha Lspa , osums da derrota,no fun- 

T li 0 partido1 socialista ,cómo os 

" s óci al is ta s-ro vpíuciona ri os" e oa menc&e vipuea 
oÍq repartiu’ 0 poder com a burguezia republi- russos, v p desimpedir que os operários le- 

cana, no intu^°~^e
fl^

P
0 fim. Durante dois annos, 

V°SS,nõillistas no poder ajudaran a burgaezia a se 

rr.: 

empregaram a repressão. 



- Uo - 

0. resultado foi duplo.''- 0 anarcho-syn^icalismo 
que, coa uma p-J.5ticg justa do partido» operário,te- 

cer a no fogo da revolução,na re- 
•"> (* Qnl rlmi onr 4- /-\r» v\vVl ^ n ^ 

' f -- -à. 
ria derretido como 
alidade reforçou-se e soldou, em- torno»'*deíle ^as ca- 
madas combativas do proletariado. No outro polo/ 
a demagogia 3 oci al-catholica conseguiu explorar o«- 
descontentamento das massas para com o governo bur- 
guez-soc ielista. 

Quando o Partido Socialista já estava suffici- 
entemente compromettido, a burguèzia o expulsou do 
poder e tomou a offensiva em toda a linha. 0 Par- 
tido Socialista teve então que se defender em con- 
dições extremament® desfavoráveis, preparadas jus- 
tamente por sua própria politica anterior. A bur- 
guezia ja então tinha um apoio de massa á direita. 
°s chefes anaroho-syndicalístas que, no correr da 
revolução, commetteram. todos os erros que estiva- 
ram ao alcance da mao desses confusionistas profiis- 
sionaes, recusaram sustentar a: insurreição,dirigi- 
da pelos políticos" traidores. 0 movimento ■ não 
tomou um caracter generalizado, mas esporádico. 0 
governo descarregou seus golpes successivamente nos 
divei sos quadrados do tabòleiro de xadrez» A guer- 
ra civil imposta, assim pela reacção terminou com a 
derrota do proletariado. 

Da experiencia espanhola não é difficl» tirar- 1 

se uma conclusão contra a participação soc--ali ^ tv , 

"* Jegues, k eoàclusão é?em- si indis'^ 
tivel nraa absolirtanente insufficiente. 0 preten- 
so radieaxiomo "austro-marxista” não era de' mndn 

differ?nlh0r t° qUe 0 n4nlsterialismo espanhol. A 
-6atre an’b0í5 6 Gpenas technica, e não po- 

proletariado a oataâtrophe. cevaram o , 
Na. ~ 

k 

r,õn ^derrotados 

5» Wos o c.usçaü revolucionaria. poete-• teia? ou/ã 
me -r;v. co ao a f  

i 

if 
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A penosa elaboração do Partido Comunista do Brasil como Fàyfcido 
de classe, da classe operaria, os duros combates que teve de enfr.^iífcar 

no inicio de 3ua existência contra a ^deolngia pequenn-burgueza dõ ^inar- 
quismo que dominou toda a esquerda ate 1923# a luta que, mais tarde> sob 

a orientação do Bureau Sul-Americano da I.C., empreendeu pela proiatari» 
sação dos quadros do Partido, pela formação de militantes capazes <íb com 
bater a linha reformista e golpista do astrogildismo, a posição deçplas- 
se que manteve,oom imensos^sacrifícios, a independencia deante dosibiovi- 
mentos burguezes, o apoio ás posições intcrnacionacs do^prolotariadlpjto- 

A. N. 

». P. 4 
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ar- 
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do esto passado do lutas heróicas, ftmpunham ao P.C.B. ®*Éi: 
ctaitinual~o -polo menos não doslustral-o. ;/:,^

r 

Tal não aconteceu. Em 1935 a reação goljtájj^rudomonto a v 
da do proletariado roubando-lho os elomentos majitâ' capazes. Os doistuni- 
cos militantes da direcção nacional que roste$!%im desta devastação,%ob' o 
pretexto da rigorosa ilegalidade que atoav^ssava o movimento rcvolt 
rio, resolvem cooptar os domais olcm<ptu*r para o preenchimento dos 
dros dirigentes» Exagorando o fancioa^lismo e o semi-funcionalismo, e es- 
quecendo as prescrições de Lenin |oj£íre Q mesmo, fizeram com que a c ire- 
cão do Partido caísse na mais,fóraoda concepção burocrática. Burocíacia 
e burocracia, e como tal se mí^em á custa da mistificação do toda a or- 
ganisação e de um aventurismo direitista, Esse seu caracter/ficou bem pa 

tenteado em 1937 deante do problema eleitoral. A direção, ja então jburo- 
cratisada do P.C.B., depois de inúmeras vacilações, toma posição a favor 
de um dos candidatos burguezes, e- fato demonstrativo- precisamente a fa 
vor do candidato democrata que representava as camadas mais reacidna- *** 
rias da burguèzia, as mesmas que não so permitiram mas auxiliaram a con- 
sumação do golpe de Novembro. 0 que seria a democracia de Jose Amejico 
ficou patenteado pela conduta das forças políticas que levantaram a- 
poiaram sua candidatura (Valadares, Prento Unica gaúcha, P.R.P, e 17 go- 
vernadores). 

E foi para lançar-se na campanha eleitoreira desse candidato quo 

a burocracia do Partido renegou a luta de classes, impedindo e abafando 
as greves pelas reivindicações operarias que então surgiam oxpontaiieamon 
te. Sob o pretexto de que as greves seriam provocações^ burocrfçi, 1 dei- 
xava assim desarmados os trabalhadores deante da reação, Esses fã tes- 

lembremo-lo — ção conç. retos* Sua existência e indiscutivel, E são .ndivi- 
duos como Andro, Bangú & Cia., os mais e.utorisado s representantes le to- 
da estai' .0Gj8aÈS*!'Íha burocrática, responsável por todos esses crimes contra 
0 proletariado, são eles que se acham com autoridade de no3 chamar do 
trotskistas, traidores, etc. Q.uen quer que ainda possua pudor do c.aseo 
poderá julgar do que lado esta a traição» 

0 que houve de capitúlaoionlsta 11a condu ta da direção do P irtido 
deante das eleições não 4 necessário salientare Descrente das forç is do 
Proletariado passou a divinisar a pequena burguèzia e mesmo a grande bur 

guezia considerando-as como as verdadeiras forças motrizes da Revo,Lução“ 
Nacional Libertadora; essa concepção foi condenada em todos os Congres- 
sos da I.C. os quaes em suas resoluções explicavam claramente que (somente 
_ „ Ars. nwnlotnwío/lft Tinrlo nnnrlii'/'! n rt fpnTJarvhlT1 a vi: a Ha a hegemonia dó proletariado pode conduzir 0 garantir a victoria de qual- 

quer movimento revolucionário mesmo que se trate ainda de um mnvirtunto 
democratico-burguez. 

Em vão os elementos mais proletarisados do Partido reagirajn con-' 

tra essa orientação liquidacionista e do capitulação deante da burguèzia. 
A"direção" recusa-so a qualquer esclarecimento tentando assim consolidar 

a sua ditadura sobre o Partido, A base durante toda esta serie interminá- 
vel de erros- erros que atingem a proporção do verdadeiros crimes- tinha 

sido submotida a uma dura prova. Mas não havia morrido. Levanta-se e per- 
cebe que a "direção" só era' direção rm nome e pela circunstancia d.o pos- 
suir os carimbos do Partido. Do fato. Merece .ser considerada como :tal u- 

ma direção quo, rompe abertamonto com os Estatuto? da I.C, (paragrqfo 50, 
alineas a e b), quo, dq fato, degonerou tornando-se a burocracia mais 
sórdida vivendo a3 custes do Proletariado ao mesmo tempo que celodava 
esto a reboque da Burguèzia? 

Ha um ponto aind^ & 0 eixo do tnda organisação bolcho- 
vique o o centralismo domncratico. Sua essencía consiste na mais ampla 
liberdade de discussão do auto-critica combinada com a maior disciplina 
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,, , nfsmZci 0 Partido limita as suas fronte ir as, mas t^do aquel* 
o unidade de aoçao. o far^ realmente o direito de determinar a sua 
1© que estiver den ifridfl a democracia do Partido resultadda liberdado 

de^critica ela lu?! d°e ídlas! 2 histo^a do bnlchevis™ t a da luta de de e da Partido formado de homens que pretendem 

sãn lutado»» rev * ad«y *> ma 

íl^rsW^rtosfsr?n^ç«a3 Safclonaestampora-ias. 

0 C.C. deve apelar-se sobre «ta base eferveçcerte. ^^.e 
iíeza de 

o 0.0. deve apoiar-se soore ™ ^ie fit uma capl- 

tal^oral^aue abas do centeSismoí A ?ar«s5a theoria »0 problema 
fl^üSldSeqsõbreíeva a todos os outros" m-s tra a que ponto um problema 

do lefíiniemopode eer toroldo pela democracia na sua putrefaeçao ideor 
?L<^o Ti™. t«1 direocão não pode ser levada a 'serio por quem quer que inglca. Uma tal dlrecqao ^^“°onarl0 hnGsst,o. Mae, 0 collapso bu- 

vncvotleo do Partido terminou. Ele foi um eçlaodio. 0 Partido da olas- 
^ oíraíla Ío deeapa?eoeu nem desaparecerá, 0 Partido, oom os seus 
8? vpnouard?,' oom "s elemefttoB' que nunca viveram do Pardido 

xs.‘ 

al”tó frase^de^esquerda que a burocracia é levada a usar na luta con- 
tra Ms para iludir os elementos que nos apoiam e para conservar os 

qSe JorámPenganados pelas suas manobras, n~ao podem e nao devem gerar - 

em oltuílo será a ultiipa etapa do dosmasearamento da 
burocracia que se diz "direcção". E seri uma etapa; consequente oom os 

S0UA theÔrirdorSS.emênor, do apoio aos interesses americanos para com- 
bater o SperialSo alemão, esta criminosa -theoria» que petend, amar- 

W o povo brasileiro ao carro de Getuiio e a seus senhores, esta sendo 

de309TOxíeoPMabafãe°í*evantar um dos movimentos mais progressistas dé 

que^se6tem°notid.■ a dentro da «dem socialWeAa. Este “vimento 

gjft a não peãmitir ao texloo 

ysssaS ii 

» j jatas rüTnSrwarr sssw.ijssrsv 

faseista"aparece agora como a mais -fantazista das imbeoilidades. Mas a 
lmbecilidad^no ate® ponto I um crime. Ê o o-imede levaro P^f^lado 

a fazer o Jogo do imperialismo americano, e pol«o a serviço dos seus 
6SeCeSe^Mefilei?ãs3emStoTO'o"doSpartido Oommuni09a orientado segundo 

03 '^^eSrgfnls^STaitido Ren ludonario do Operariado P 
Nlo parmltamo* que o Partido da classe operaria desappar çai 

GomitQ de Preparação da Conferência Regional do Rio 
Partido Comunista 'do' Brazil 

(S.B. da 1.0.) 

i * 

\ 

A. N. 
9. P, J, 

•O, 

1 ' / ?0 V 0 É0 >B R A 8 I I. . I ] 

Getuiio perpetua-se hojpoderl Todos os obstáculos que o. sen go^em? 
tem encontrado, s§o resolvidos' rèm! etapas superiores de exploração*; tfr- 
tifioação»" Assim ogquo ato a Constituiçãodo Jll apoiou-se nos 
pios revoluclonaçios" òs quais nÃó cumpriu nem nunca pensou cumpifc p 
dosto modo que; .da a mão aos "trusts" quo oprimem-e sugam#o sanguoteo* 
vo braslleiroi A Const&uição do 34 quo tanto, pro^otijíá, o ©mondada o 
Iremondada do modo a pormitir o uzo da violoncia oojãtra as massas,Isuas 
orgonizaçãos, sous "lideres"* fí/* *j 

As palavras ,,dGmocraoia,í o "liberdade" toiqaram um sontido puroi onto 
policial. Porquo? Porque Getuiio sabo quo ó\Tdia om que o povo pos nui- 
las roalmonte, o sdu f;lm ostara pròxirtjo0^IJepois do movlmonto do 3“! , ve- 
io o "estado do guerra" com todas aa ew terríveis consequências! 0 

t' Parlamento, numa atitudo ora imbooilke <pa?a can.alha, fomòco a Go ulio 
as armas quo usaria çoiitra o povofta^fl òlantradice^os intcr-imperial is 
tas agravaram-so \ caá,, maior oprpissão sobro os paizos sorai-colonii is o 
coloniais, o qüe implica na da lavoura^ bancarrota do coin rolo 
e da pequena industria® Em 1935, 0 saldo da balança comercial atiigo o 

. minimo#1 0 namoro do Getuiio com o imporialismo alemão gera o acoàHocbS 
marcos compensados, .Dosvalorisação consequente da mOífi&ia1 Reduoção dos 
salarios# Fome nos lares prolotariosi; Miséria e escravidão? ois o auo 
nos deu Getuiio! i . 

^ . AS ELEIÇÕES E 0 GOLPE DE NOVEMBRO 

Getuiio não se. tinha ainda ostabilisado e surge a luta oleitorqll 0 
povo .ontreve a possibilidade' de conquistar as liberdades democrat&ofl 
quo lhe haviam sido roubadas® Getuiio o percebe. Apoiado nos intejatá, •• 
listas e-nos goherois reacionários, inicia.uma política altaméntkjon** 

. ti "Operaria e anticomunista, o quo era o. primeiro, passo para o | fas«» 
cismo# Poi quando o Partido Cumunista do Brasil, forç^go.jíòlos <##en«* 
tos oportunistas integrados na. direção,, cometo um tremendo erro!* 
percebendo o gelpo fascista quo se aviz iiihava, divido as forçao, 
oraticas entro os dois candidatos om ve.a dc omprogal-as numa lu| 
'contra qualquer espocio do fascismo* 0 orro do considerar o fas| 
não como efeito mas. como causa da reação, e do-conduzir as massí 
tira eleitoral, em vep de guiX«as a rÕivindicações das liberdad^ 
mocraticas - unicò mo:1o' do combate.'efetivo ao fascismo - facilil 
golpe de 10 de Novembro®tGetuiio, ajudado pela carnuda mais roacS 
do. exercito e* pelos integralistas (que compareceram bjpenas para ^ 
(íga^ter d d apoio ao golpe}., proclama á‘.faLenc.ia doo prí 

aa constituição do 3-4*^ 330a da-, a inOminal fí^r-ça da "nova. tíomstiii 

todos os poderes, na mão de Go túlio, eis emisuma". oç mais belos 
desta obra canalha# Getuiio ac5.ma dalelr o novo fora da lell 

• in| 
r A -DEMAGOGIA DO, EST-ADO NOVO 

Mas o aparelho policia.lsmj.litar, era insuficiente para mante 
Surgem então as modid:is mis ignobi lmente demagógicas que se \ 

ticia!’ suspensão cÇo pagamento das.dividas externas, nova polit3| 
feeira# Estas medidas, Ge wviv.í....o a,'rc»/0n.*,,ouá.o como a vci*jc 
ca que solucionaria o. problcr.ia nacional»; Quanto a primeira dei® 
cou provada a' farçq fic discurso -quo a respeito foz Biaaaor 
va “politica do cafò não sô não beneficiou om nada a economia 

ção 
do 

o o y.< 
cn o . ^ 
uj < ^ 
l-Z OS 
^ k b; c 

s^ii 
hLUQS 

TT 

hmO, 

0 aumento da exportação prociaqva ser o qua'd?/aplo çu quintuplo' dw-^bu» 
01 para contrabalançar esta queda de preços» Isto e impossível» Mas \ 
Getuiio estas fatos não interessa# Mistifica o povo e.' faz com que estj 
pague caro esta nistlficação#• 

A. ITO INTER^IMPERIALISTA 

0 lntegraliano foi proíiúidamõnte util a Geuulio na consumação dp * 
golpo, dado o sou carator do bando armado dareação; mas depois df 

. ' ■ Ê 
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- L b®rnJva-s« pro fundamente importuno pela sua conhecida qualidade de a* 
gente do iiaperlalismo alor.iao* Ge túlio nRo tinha conseguido romper os lacos 
economicos e financeiros quo escravisa, o Brasil ao Imporlalisso onglO»oí«^» 
ricajo* A prossao diplomatioa o oconaniea dos Betados Uhidos fox o restoi 
Resultado* fechamento da AID, ropross&o polieial ao “ 
podemos nos iludir»1 Õ “democrático* 

!8&0 policial ao Xntegrailsmo» Mas 2180 
imperialismo yankee sõ vo com maus o* 
L-colonia quando nessa' ditadura s© fa- )s uma ditadura fascista numa somi«coionia quon< 

oa sentir a influonoia prodominonto do outro imporialisano» A imcompatíbl 
lidado do Gotwllt) coa 0 intogrolisao n£o dosfaa 0 oorator fosolstodadi- 

tadura gotuliana* noa 0 toporluiismo norto-aaorioano deixa por isto do sor 
oscravisadordo povo brasiloiro* 

<CT FAZER» * 

OS 

• • • 
Si os comunistas, os esquerdos om geral, os maoons, os espiritas foram 
primeiros 9 Ipoados, 0 dooroto do p do Doxoüiro, extinguindo os nortl» 

o°?n^?J?«Ítt??XYÍ0??wa °! lil:)orais* A ©xporiettcia Internacional ensina quo 

Brasil. roa¥Ba ti#*** vozes por etapa. Ele pretendo? a ir adeantozo 

Somos osoravisados, britalisados, para que 0 

1élPna1?^!?? 1CaVÔ nos# 1Jn£uat>*»» «a grandes doraonstraçéos de ropul» 
** ^^^ Organisemo^os numa Fronte Unioa Antl-fasoista, levanto- 

Anti-fasoistas om todas as oidades, vilas o bairros,#fabrioas 0 

??VÍ??'<on todG2 58 *ganiaaqBes esportivos, recreativas, profíssionaos • elndloais, por toda a parte! * 9 

JRABAIÍI/^0RES|'Sois _a vitima diroota do fasoismo, mas sois tombem a maior 

ÍSJSsJfrâ .podSJoporJ .Nossos sindioatos 0 nossas arganisaçtJes sRodos 
í*Ü*faS* ?3 ^rrmdc? dirigentes sindicais presos e assassinados', a legisla» Cao SOCtal aue custou tnnkAft nnna Aa T«4»«.  " X 
yel ptio 
yoz mai 
ciqa do 
^ariOS jR-T 77 ~” —"T- VWMWU 0OW 1-q^-LKiH , yoxtt JJ 

gonlzexa^nos om cada local do trabalho, para, com movimentos 
greves,^monifestaqoos ê passeatas, ligadas as nossas reivindicações ocoa 
sdeas, aos colocarmos nos nossos postos NA VANGUARDA DE TODO O POVO para 
queoror aofonsiva fascista! * 

jWTBpUIffil 0 fascismo vos golpeia na cultura que ele odeia como instru- 

OPERÁRIOS, JUVENTÜDEI Sabei honra* as vossas tradi» 
ç6os 

, — —*«**—ww, VWVWUWVBI 0UUU1 XJUUTIU.' I 
ernacionais na lub a contra 0 fascismo gotullanol* 

”‘mAS B LIRERAIS DE TODOS OS PARADOS! N&O vo7delxeis enganar com  ■    *v«wu «u «AnuMiei nuu 
J? Ç?Sf5íJ1Ç?ca?05sas.?® liberdade da NOVA CONSTITOIQfc, Tolos docretos-íe 

triçff ' 
  » *ex;ra constitucional, elas Já nascem mut 
JOVEMBüp 0 a OARTA DE ESGRÀVMHO DO POVO BRASILEIRO. Gctuíió qãlr colocar 

íe prmfJtldos a Ge túlio 
ínesmo nà letra  Rp 3 - 

nos no 

rostricCete, Em so* 
mutiladas; A OARTi 

lo logar 
DB 10 DE 

11c 

misao 
toc 

P0\ 
jlnfluc 

• ^ —— - *■■■■ wwww «MuaM*éiu*Aivv uv V^UvA üUJ.OwuZ1 

v Pül®08 aa olfiomas da osoravidUo para aos transformar em um sub» banho do escravos dos imporialismos» Uni-vos pois em frente unica 
)s oa antivfaaolstaa) 

.A7ffi?..00ntra 0 fa«olaao de qualquer cor, de quniquor 
FASCISTA DE GETULXOt ABAIXO A PENA DE NORTEIi 

rAE?c?ASA%ÍSÍSSS# KSRfl'EB O DEMAIS PRESOS POLI TI OS REVOLUCIONÁRIO^ CA AOS CONDENADOS DE NOVEMBRO! 
U A CARESTIA DA VIDlAl 

AUMENTO GERAL E IMEDIATO DOS SALARI0S1 

5Líu^^TL5Hí?iSM£áiÍH1XCOA1S,< 00NTRA A © NSTITUXCXO DE GETOUOÍ 

mrSIckíSíiMw^moMSr4510481 OTBRa“.3 03 mos *“ ^ Iax‘ 
QÒNÍfRA QUÃLgiroRJUMENTO DEJCMPOSTO DE CONSUMO! 

.. ™ 
)BS DE MASSAS PELAS REIVINDICAÇÕES PR01E TARIAS E POPULARES! 

A. * 

»• *. .1 
0 Comito do Organisaçíío da Conferência Regional 

do Rio do Partida Comunista do Brasil, 
(s, b; i. c.) 

%.íHl 

m 
*1 

jg U^TÇÕEè" E A LUTA DO PROLETARIADO, g ^ 

0 aguçamento das contradicções no campo da burguezi||| 

da-após unia prolongada egocha do reacçao sem freio, aore.;, 

Vvas possibilidades a acçao do proletariado. 

surto TMDUSTH.TAI, E EUPER-FXPLORAQÃO BO TR4MiS||| 

0 grande surto da producoão industrial vepmcado n<A 

times anues .foi acompanhado de uma alta enarij^nios preço® 
ffono.ros de primeira necessidade e da desvalorização intéil 

do mil reis: os sais,rios foram portanto 1;abaixados tanto 
30luta como relativamente. No entanto,.'apesar de uma mony• 

osa intensificação na exploração ^o^rabalho, o proletária 

garroteado pelo estado de guerra^nmo poude mexer~se, ríâo 1 

giu nem mugiu. Ajo\ 

0 augmento da produetiviflade ge traduziu no augmento 

midavel das horas de tral^lMi que se verificou em todas 

industrias. As fabricas, Wbretudo-as de tecidos, chegari 

trabalhar praticamente §em intomipção: não eram poucas a 

que funccionavam de 16 a 24 horas ao dia. Os salarios, lo: ,, 

de se elevaf, na mesma proporção continuaram ^abaixo mesmo i 
nivel anterior ao surto. 

A carestia da vida cresce assustadoranente e os-preços^ 

dos' generos sobem de dia para dia. E não ha esperança_^de m 
barateamento próximo das cousas âevido a desvaloidsaoão in.; 

torna contirnia da moeda, provocada pelas emissões incessanJ 

do govorno .ia em marcha gra a inflação pui*a e simples. E 
,^o factos indicam > que a capacidade'ac qui si ti vá das massa: 
diminue cada vos mais# 

Os indusi ri aos começam a inquietaa-se cada vez mais oál 
a situação. E 3a roci.amam vehòmontemente contra a alta dor^1 

jao, do arroz, da farinha, 

provocando ; 
etc. 

I 
1 

, porque tomem que essa al 
continua acabe provocando c. insatisfacção § a luta pelo ai 

mento de salario entre os operários. Não e por acaso que-l 

das as associações patronaes sõ vem um meio de defender-sõ 

fazer a "reforma" da legislação social mas para acabar com 

lei de ferias e a lei das oito horas. Os industriaes plettí 
cynicamente a jornada de trabalho de 10 horas, sem turmas ' 

plementares, nem augmento de salarios, e sob o extorsivo ri 

glmen das "tarefas", 
Tudo indica, também, que a luta pela defesa e extensão 

dos mercados nacionaes, invadidos cada vez mais pelos prodij 

ctos^extrangeiros, so tende a-aggravar-se; E essa perspectf 

va não e de molde a accomodar, facilmente, dentro do sacoo* 

de gatos dos interesses em^choque, os diversos grupos da br! 

guezia nacional. A producção ja nao se desenvolve no mesmo" 

i-ythmo dos annos proxímos passados, tudo prenunciando uma r|| 

va crise no campo da industria. A luta de classes tende a 

aguçar-se. A agitação política ganha amplidaõ, e, aos poucos 

ma.-i ü attinge camadas cada vez 

guezia como do proletariado, 

ter mar alto pela proa. 

vastos nao so 

Tudo crer 

da pequena bur* 

pois, que vamc! 

L_l 

è 

TT 

09 NOVOS rn f nT " r v:.'. -( 
u:'r 1 o 

Quando estalou o golpe aventurista de Novembro de 19S5, ar 

litica burgueza, que começava a aividir-se, recuou, e fez W 

niao sagradao Mas ■-eis de esmagada a vanguarda f-1 c* r ’v> n 

volucionaria e de aceorre/itada a classe operaria pêlo estado 

de guerra e leis soeiaradas, a burguezia já se sente de novo 

bastante forte para tentar resolver politicamente as suas dli 

vergencias. Ir 



> r Jl 

- a ■Poví-TflA limita as suas fronte ir as, mas todo aquel- 
o unidade de acçao. 0 J^d?. 0 direito de determinar a sua 
1© que estiver dentro delas , , Partido resultadda liberdado 
orientação po^itica* | e * historia do bnlchevismo e a da luta de 
de critica e da luta de ideas,, p t^do formado de homens que pretendem 
fração s. Nem se concebe que umJar 3to lutadores rev> ]t ado®,' de tooa 
modificar toda estootura J a*i 4 progredir sem conflitos' ideolo- 
tempera ixu^ebrantavel gfcues■ f J ^es fraccionaes temporárias. 
gicos,' sem agrupamentos, foraaç»es ; te. A ^eza de 

0 C.G. deve apoiar-se sobre esc C1„iticas £ que elle da uma capi- 
suas posições em todaskas !^a

centra!ismo. A famosa theoria "0 problema v 

tal moral que forma aba-ee do c ^ ^ tra que ponto um problema 
da unida* * ££ã0 pe £gorada na sua putnefaeçtn ideo, 
do lefíinismo pode ser ínr°iao _pr levada a 'serio por quem quer que 
lógica* Uma tal direcção ^^ ^ôionario honesto. 'Mas, o collapso ba- 
seia que se considere um revolaõion ri et)lsnd£0# 0 Partido da clas- 
rocratico do Partido termir^u. nl . Q Partido, com os seus 

sé operaria nao desapareceu n* ^ |. jn:noa viveram do Pardido 
elemeptos de van^araa,- com os el^ps que r. ^ ^ liUca e 

e sim-para o Partido, vas se “| §1 estes elementos, por con- 
organisatoria verdadeiramente ^ ■ £a7, ’def l^itivamente a burocracia 

diçSes objetivas nao conseguiiem - do"e 0 poVo do Brasil a derrota 
opportunista, esta' levara o proietar* ao e o p 

ainda mais amargas. hn^rracia é levada a usar na luta con- 
As .frasea de esquerda fe a tareeraola e xeva # ^ervar os 

tra nos, para Iludir 03 manVoras não podem e não devem gerar - 
que £oram enganados pelas suas manoeras, n«u p 
em nós nenhuma vacilaçao. , vitima etapa do desmascaramento da 

T-«* —s irs.; a v:sr«£u. ~ - 

■i ssyrssVí *> t1:x;™""S”.s5*4s; , 
bater o imperialismo alemão, esta c-i - * • senhores, esta sendo 
rar o povo brasileiro 'ao carro de Getiuio e a 
desmentida pelns fatos* mais progressistas ,dé 

0 mexioo aeaba de lf^“ *ZS.TW-vtoato 4 * 
que se tem nntid a dentro dam dem bofafc:radsta. Os Estados TI- 

Sos intervém,. m ^S^stH a ooSâi” do '-deSooratioo» imperia- 

a sua libertação ec&i-àKuca* E , ^hertador-refòrmista. Qual »e« 
llamo americano, deante de ™ "^“e"^a^^cioml-llbertadorat 

rá a sua ® nduta em face de n™ ' ? l-troeriallsmos! "democrãtloo o , 
A escolastloa e artificial dl'vlsao c» »^ imteollldaae3. Kaa a 

fascista"aparece agora oojn a m ^ n cr>i^e de levar o proletariado . 

ÍÍSS1o1ogno8topeãali^o americano, 8 pol-o a serviço doa seus - 
eaeSeSê^9fileC3em3toSondo3partido Oosmsn.iBSa orientado segundo 

oa princípios do bolchevitido ReT) lu&onario do Operariado 1‘ 

íê-íscts: -■<*>«• «->»«« 

—•« "isssy^srrsjg1™1 “ “* 
(S*B* da 1.0*) 

4, 
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Getulio perpetua-se no, jjoderl Todos os obstáculos que o seu go^ernj 
tem encontrado, s|o resolvidos' èm' etapas superiores de exploraçãoé 

tificaçioi! Assim ©,;;que ate à Constituição do 3b apoiou-se nos 
pios revolucionários51 òs quais nãò cumpriu nem maca pensou cimipífe p 
dosto modo que: .da a mão aos "trusts" quo oprimem-e sugapi^o sangueàsp» 
vo brasileiro; ‘A Constituição do 3ij. quo tanto,promotpc, o omondada o 
Jpemondada do modo a pormitir o uzo da violoncla cojatra as massas, |suas 
organizaçãos, sous "lideres";' |'y/v ■] 

As palavras "democraciafí o "liberdade" toleram um sentido puroi onto 
policial* Porque? Porque Gotuljo sabo quo óv'dia em què o povo po! sui- 
las realmonto, o sdu fim ostara pròximifio^íJópois do movimonto do 31 ,vo- 
io o "estado do guerra" com todas aa elp terríveis oo nscquonciasl 0 

' Parlamento, nturaa atitudo ora imbocilko fa canalha, fomòco a Go; ulio 
as armas quo usaria çoiitra o povojVjjfcfi oJontradicc^os int cr «impor ia! is » 

agravaram-se j dal, maior qpiuassão sobro os puizos semi-colonii is o tas 
coloniais, o qüe implica na okjsféfíLa da lavoura, bancarrota do comércio 
e da pequena industria* Em o saldo da balança comercial afcli go o 
minimo*1 0 namoro de Gctulio com o imperialismo alemão gbra o acorabdDS 
marcos oompensados®' Dosvalorisação donsequento da raoKSda® Redacção 
salarios* Fome nos lares proletários^ Miséria e escravidão; eis Ó 
nos deu Gotuliof < . 

. AS ELEIÇÕES E 0 GOLPE DE NOVEMBRO 

dos 
quo 

.1 0 Ge túlio não se. tinha ainda ostabilisado o 3urge a luta eleitor? 
povo .ontreve a pp-ssibilldacle' de conquistar as liberdades democráticos 
quo lhe haviam sido roubadas0 Getulio o percebe* Apoiado nos inteà*á •• 
listas e-- nos generais reacionários, inicia rjna politioa ■ altamente. |_an- 

Hfci«op& raria o. anti-comunista, o quo era o. primeiro.passo para o | j?as- 
cismo* Foi quando o Partido Cujmunista do jBrasll, forç^tõ.pblos- 
tos oportunistas integrados na direção, cometo um tremendo errol^j não 
percobondo o gdpe fascista quo se avizinhava, divido á's forças;^i|sino- 
oraticas entro 03 dois candidatos om vc.a dc omprcgal-as numa 1 ’ 
'contra qualquer especio de fascismo* 0 erro do considerar o fas 
não como efeito mas. cono'causa da reação, e do-conduzir as mass: 
tira eleitoral, em ves de guil-as a. rÕivíndiçaçtJes das liberdades de« 
mocraticas - unico meio' do combate.-efetivo ao fascismo - faciliU® - ç> 

C/3 
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da 
todos os poderes, na mão de Go-túlio, eis emdsnma. oç moisbeios 
desta obra canalha* Gètulio acima dalelr o -povo fora da lei,! 

' A, DEMAGOGIA DO. EST.ADO NOVO 
l * — -   — 

Mas o aparelho poli o i a.1, smili t ar, era insuficiente para manto-<Lc 
Surgom então as medidas mais ignobi lmente demagógicas que se b©l 

tlciaS* suspensão cÇo pagamento das.dividas externas, nova politlbi 
fecira* Estos medicas, 'Getnlio aprofj.on-I^pa.^ao ao povo como a vapT 
ca que solucionaria o. problcúa naolonal»' Quanto a primeira delav, 
cou provada -a farçq hc dJ.^eAírso .que a respeito -fez gummer Wull|(»: 

va 'politica do cafò não sô não beneficiou om nada a economia 
e portanto o nivel de vida ao povo, mas ç,inda veio honefiolar 
aos compradoroso A nuoda do proço do cafo, aiui-.11.ada pela ácsvoSxAaai 
ção da moeda 
0 aumento da 

>ncO, 
|'«V 1*4 

i, importa em uma perda anual do li;000*000 do llbtfÜS impe); 
1 exportação prociaqva ser 0 qutídvupio çu quintuplc/ 

al para contrabalançar esta queda* de preços* Isto e impossível* Mas \ 
Gotullo estas fatos não interessa* Mlstifica 0 povo e.’ faz com que estè. 
pague caro esta rtí.stlficação* 

A. LUTA INTEB.-IMPERIAEISTA 

0 integral! smo foi proíündamõnte util a Geuulio na consumo ção dp « 
golpe, dado 0 sou carator do bando armado dareação; mas depois df "••pl** 

TT 
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ornava-se profundamontc importuno pela sua conhecida qualidade do a» 
gente do imperialismo alooSo* Ge túlio nílo tinha conseguido romper os laços 
economicos e financeiros quo escravisa o Brasil ao imperialismo anglo^cmo'» 

rioano# A pross&o diplomatioa o oconoodoa dos Xstaâos TJhidos fox o rosto* 
Resultado* feohaxaonto da AIR, reprossío polielol ao Intograllsmo# Mas rfto 
podemos ms iludir*' 0 "donwcratioo" Smporiallsmo yatótoo so vo oom maus o» 
Ihos uma ditadura fascista numa sosd«oolonia quando nessa' ditadura se fa- 
2a sentir a influencia prodominonto do outro Imporiallsmo* A imeompatibi • 

ldado do Gotúlio com o intogrolisno n£o dosfos o oarator fasoista da dl» 
tadura gotuliona* nem o lmporluilsmo norte-amorioano âoixa por Isto do sor 
oscravisadorâo povo brasiloiro* 

mjàzm 

SI 

Lonal ensina quo 
o f as cisão se roalisa algumas vozes por etapa* Ele pretenda* a ir aâeantoso 
Brasil* * * 

POVO brasile1r££ ALERT^f Somos psoravisados, brltalisados* para que 0 
imperialismo so ceve en nos* Ummowaoa em grandes demonstrações* de repul» 
8ft ao GeJuUsmof Organizomo-nos numa ITonte Uni ca Anti-fasoista, levanta- 
do Comitês Anti-fasolstas oa todas as cidades, vilas e bairros* fabricas 0 
navios, om todas as <vgoniffaçBes esportivas, recreativas, profissionoofl , 
slnâloals* por toda a parto! 
'TRABALHADORES|> Sois a vitima dirocta do fasoismo, mas sois tombem a «afor 
força qto se lho podo opor! Nossos slndioatos e nossas ar ganis açOes sfiodos 
truidasg os grandes dirigont--     J ~J • * - * 1 os grandes dlrlgontos sindicais presos 0 assassinados, a legisla» 
ao social que custou tantos anos de luta, reduzida a migalhas* 0 misora » 
1 püo que comemos esta cada vez mais inaooesslvol as nossas bolsas oaâa 

ez mais vazias** A"justiça do trabalho" quo Gotulio quer ergonizar e a Juz 
,iça do lascismo* B a Justiça para dar raztto aos patrCose Bubmoter os* :0po» 

rarios çonsctentesI Lovontomo-nos contra esto regime, pela Domocracial Ôr* 
ganizem^waos om cada local do trabalho, parq, com movimentos de protosto, 
greves, monifestaçCos 4 passeatas, Ugaâas as nossas reivindicações ocono» 
micos, aos colocarmos nos nossos postos NA VANGUARDA DE TODO 0 POVO para » 
quebrar a ofensiva fascista! 

' JUVE!TUDE| 0 fascismo vos golpeia na cultura que ele odeia como instru» 
mento d> libertaçfio* OPERÁRIOS, JUVENTUDE! Sabei honra* as vossas tradi» 
900B iniernacionãis na luta contra o fascismo gotulianof 

/ DBCORATAS E LIBERAIS DE TODOS OS PARTIDOS! N&o vos' deixeis enganar 00tt 
as paliÍM promessos.de liberdado âa NOVA CONSTITUIO»* Tolos decretou-lo» 

•dos as rostrioCete* Em segundo logar 
nascem mutll'Qaas* A OARTA DE 10 DE 

I* Gctulio quer 001c 

is pornftldoe a GetuUo 
jnesmo m !^etra 
NO 
sos no 
nisso 
oom to 

coiocor 0 a OARTA DE ESORAVIÈQU) DO ÍOVO BRASILEIRO.   
os pulsos as algemas da osoravidNo para nos transformar om um kub» 
banho do escravos dos imporlallsmos* TJni-vos pois em frente unica 

os antlwf&soistasl 
&SILEIHO! Avento contra o fasclaao do qualquer oor* de qualquer 

>fluc]glal ABAIXO A Et TADURA FASOISTA DE GETUUO! ABAIXO A PENA DE MORTEJ 
PARA PRESTES, BERGER 0 DEMAIS PRE20S POLITXOS REVOIDQXONARIO^ 

A AOS CONDENADOS 2» NOVEMBRO! 
. A GARES TIA DA VIDàt 

AUMENTO GERAL E IMEDIATO DOS SALARIOS! 
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDEOAISt CONTRA A 0 NSTITÜIÇXO DE GETOUOÍ 

. AMPLAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS! CUBRAMOS OS MUROS OOM 
VRA lOllDEMl ABAIXO 0 FASCISMO! 

‘ QUALQUER AUMENTO DE IMPOSTO DB CONSUMO! 
E AÇO! 

ESSA PALA» 

)BS DB MASSAS PELAS REIVINDICAÇÕES PROffi TARIAS E POPULARES! 
À 

--m 0 Comitê do Organisaçtto da Conferência Regional 
i/K-j. vl do Rio do Partido Comunista do Brasil, 

(s. b; I. C.) 
A', "ta) 

^ -Ag1EILETÇÕES E" A LUTA DO PROLETARIADO. g 
>, -i.. ■'i ■, " 

0 aguçamento das contradicoões no campo da burguezií 

do-após uma prolongada epocha do reacção sem freio, abre;, 
yas possibilidades á acçao do proletariado. 

PtiRTP INDUSTRIAI, E SUPER-EXPLORAÇlO DO TRAPALHjg" 

0 gyar.de surto da producção industrial vepdljicado. nos, 

times ames foi acompanhado de uma alta eno^á0nos preçosí 
3 de primoira necessidade e da desvalorização intárj Mm 

do mil réisí os salarios foram portanto íabaixados tanto 

soluta como relativámente. No entanto.,/apesar de uma mong, 

osa intensificação na exploração do, trabalho, 0 proletaris 

garroteado pelo estado de guerra.urião poude mexer-se, não 

giu nem mugiu. . '■*' ^ 

0 augmento da produçtivitófè &e traduziu no augmento] 

midavel da-s horas de tbabjlp que se verificou em todas 

industrias. As fabricas, Wbretudo-as de tecidos, chegara 

trabalhar praticamente §em interrupção: não eram poubas aí 

que funccionavam de 16 a 24 horas ao dia. Os salarios, lon 

de se elevap, na mesma proporção continuaram ^abaixo mesmo S 

nível anterior ao surto. .;|p 

A carestia da vida cresce assustadoramente e os-preço 

dos generos sobein de dia para dia. E não ha esperança^de ur; 

barateamento proximo das cousas devido a desvalorisação in; 

terna continua da moeda, provoo-ada pelas emissões incessan-1 

cio govomo .ia em marohA pe.-ra a inflação pura e simples. E_, 
factos indicam que a capacidade acquisittvá das niassái 

diminue cada vos mais. mk 

Os industria,os comeoajn a inquietar-se cada vez mais 

a^situaçáo. E ja reclamam vehòmcntemente contra a alta 

Íao,do arroz, da farinha, etc., porque temem que essa al 

continua acabe provocando a insatisíacção e a luta pelo 

mento de salario entre 03 operários. Não e por acaso que: 

das as associações patronaes so vem um meio de defender-s 

fazer a "reforma1 da^legislação social mas para acabar coift 

lei de ferias e a lei das oito horas. Os industriaes pletfe 

cynicamente a jornada de trabalho de 10 horas, sem turmas 

plementares, nem augmento de salarios, e sob 0 extorsivo ri 

glmen das "tarefas". 

Tudo indica, também, que a luta pela defesa e extensão! 

dos mercados nacionaes, invadidos cada vez mais pelos prodfr 

ctos_extrangeiros, so tende aaggravar-se; E essa perspect 

va nao e de molde a accomodar, facilmente, denti;o do saecol 

de gatos dos. interesses emwchoçueA os diversos grupos da "br 

guezia nacional. A producção ja nao se desenvolve no mesmo 

rythmo dos annos proximos passados, tudo prenunciando uma ii> 

tend va crise no campo da industria. A luta de classes tenae a 

aguçai -se. A ag.ioaoao poliurca gaii.ha amprldao^ e, aos poucó^ 

at tinge camadas cada vez'mais vasta.s não so da pequena bur-t1 

guezia como do proletariado, Tudo faz crer 

ter mar alto pela proa. 

•l\i ^ l L*kJ !. J . 'T 1 w*il>v 'j.l0 

pois, que vame 

13 Quando estalou 0 golpe aveni-u: 

litica burgueza, que começava a aividir-se, recuou, e fez ^ 
ta de Novembro de 1965, 

niao sagrada* Mas, agora, depois de esmagada a vanvuarda re 

volucionaria e do aceorre.aca.aa a classe operaria pelo estado 

de guerra e leis aceleradas, a burguezia já se sente de novn 

bastante forte para tentar resolver politicamente as suas 

vergeneias. 
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canalizarí 

DEMOCRACIA, SIMt MS PARA AS MSSAS1 

Assim como o capitalismo não poderá mais attingir 

nos paizes novos ou retardados a mesma plenitude de de- 

senvolvimento que attingiu nos velhos paizes industria- 

lizados, assim também, no dominio politico, o desenrro- 

lar da luta de classe nos paizes como o Brasil, iá não 

deixa,logar para um desenvolvimento pleno, orgânico, & 

O, 
ns ''esquerdas'1, vencidas pelo fracasso do "putsch" al- 

lianciista, jazem dispersas, desorientadas e submissas.^ 
As classes dominantes esperam, assim, poder tirar nova- 

mente partido do descontentaiaento das massas, 

do esse,descontentamento em seu proveito. 

Jose Américo, Armando de Salles e ate ífe&iio Salga 
do querem servir-so das massas_corno tramptóm para. o 

salto ao Cattete. A pulverização da vaimfarda, accrescí 

da do opportunismo cynico do stalinismo, facilita a pe- 

netração dos mystificadores burguesa no seio do prole- 

tariado. p t UVJP 

Jose Américo e um pequefk Wrguez empedernido, in- 

te ir amente a serviço do gotóhoVsemi -fascista de Getulif 

Vargas. E um instrumen€b^as camadas burguezas mais re- 

trogradas - grandes proprietários latifundiários allia- 
dos a cortas forças capitalistas urbanas, si elle faz 

caretas a Light, 

ja, e obrigado, 

rialismo yankee 

extrangeiro nos 

para que a galeria pequeno-burgueza ve 

uor outro lado, a lamber os oes do impe 
e a fazer juras de respeito ao capitar j 

joiii3.es de Nova York. E, já chegou ao 

governo, 

fascista 

cumulo de proclamar, abertamente, que, no 

iizara o que houver de "bom" no programma 

sigma l 

Armando de Salles, por sua vez, agente rasgado do 
capital financeiro internacional, brande, aos olhos da 

massa, a palavra magica -democracia!- promettendo, ao 

mesmo tempo, prosperidade para todos, enquanto se prepa 

ra a fazer o,jogo dos industria.es contra as massas! ji 

Quanto a plinio Salgado, náo passa de miserável cão 

de fila de Hitlerl 

0 proletariado não pode se fiar nas palavras ocas 

dos homens escolhidos pela burguezia para continuar, de 

pois de Getulio. a mesma política de oppressão. A pala- 

vras' democracia’1 anda agora nos lábios de todos os poli íl 

ticos burguezes, inclusive- nos de Plinio Salgado. É es- 
ta palavra a senha da hora. Bastaria essa unanimidade nof 

campo burguez para dar que desconfiar. Foi, entretanto, 
em nome delia, que de Getulio a Armando de Salles, de 

Rao a Jose Américo, de Borges a Bernardes, de Flores a 

Juracy, toda a canalha politica dominante instaurou o 
mais infame regimen de excepção que se conheceu no Bra- 

sil. Foi com o apoio de toda essa gente e toda a venal is 

sima imprensa burgueza que se criaram as medidas mais ~ 

teratologicas no dominio da repressão e do obscurantis-i 
mo: leis sceleradissimas, estados de guerra, reformas- 

con-stitucionaes retrogradas, tribunaes monstros, etc., 
otc*. Em nome delia campeou- livre a miserável tyrania 

policial que nada respeitou. Tudo foi permittido para 

que Ge tul i o "defendesse" a democracia! A vanguarda re ! 

volucionaria nao pode consentir que se prolongue essa ; 

farça bestial! 
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Por isso, só o proletariado e as camadas_mais proletq.rj:- 

zadas da pequena burguezia são, naquelles primeiros paizesj 

directarnente interessadas no vicejamento de um authentico .|e 

gimen democrático. Ê o proletariado, a unica classe que píj- 

cisa hoje tapto de liberdade quanto de pao, pois sem aquepia 

este não esta "garantido. , v , «■ w 

Mas a burguezia dos naizes novos ou incipientes ia nao|.. 

lhe podem dar essa liberdade, e, por isso, lança nág^de tr ' 

dos os recursos para evitar que a sqa classe oper0ua^org^ 

nize-se livremente, 0 proletariado e assim fo/jcMo a lutaa ^ 

pela conquista das liberdades politicas, ^qojgínno, e contraia 

própria burguezia» A luta democrática^ á*pois, nesses paiv 

zes, uma luta eminentemente de c3aotsewJDesde o(momento^em 1 

que a democracia passa a ser So: puà&Asse quasi exclusivo Ia 

classe operaria, a burguezia j;eiw7 n® mesma proporção, toj- 

do o encanto por ella, se tow^rcaaa vez mais reaccionariap 

vae tratando de armar os seuabar.dos fascistas, _ | 
Depois da longa noite de obscurantismo em que viveu dug 

rante quasi dois annos, o proletariado e agora solicitado | 

tomar parte na campanha eleitoral. As forças de esquerda^nfo 

procuram, entretanto, conduzir as massas por um caminho in|a 

pendente, Levam c proletariado a reboque da burguezia, e pie 

param assim novas desiIlusões quando, com o veto dos traba- 

lhadores, tiver concorrido para eleger qualquer dos candida- 

tos burguezes. E uma nova desilusão para as massas, prepara- 

da outra vez pelas'Chamadas uesquerdas" acaba expondo essaj 

massas 

•* R 

sem defesa, a contaminaçao da demagogia fascista. | 

Eis o serio perigo que aguarda o movimento operário. Ef 

preciso que, nós, bolcheviques-iehínistas, agrupados no 

PARTI RO"' QPnTvATiLO. LlçIIA.i ST A , rompamos ' a marcha, E, juntamentje 

com todos os militantes de ^ CUl 1.1. Wt.l Cl ri cy inclusive os staiiniá* 

o o rservem cerpo p u i or de ele \ qsu'} v • •; O aibamos en- tas que 

pontear um ponto, de urvi.áo para a luta pratica contra a onde, 
coníusionista que ameaça envor.enai as grandes massas traba- 

lhadoras. , 

Essa luta ímmediata em o amimo, o tanto mais necessária 

quanto todas as erudições occnomicas e políticas existentes, 

seja no domínio intorriac!ooAi como nacional, favorecem o de- 

sencadeamento dum grande movimento de classe, independente, 

capaz de dar a carta de maturidade politica ao proletariado 

brasileiro. 

COMO BARRAR 0 LNIÍ0 AO INTEGRAL!8M0 ? 

0 nosso dever* está assim traçado por todo o desenvolvi- 

polgar . ... . . . . . 

infalliveís e peoantes., E preciso que no maio de toda a con- 

fusão surja uma palavra dc ordem clara, um pro gr anima revolu- 

cionário límpido, inspirado pelo marxismo e animado de um 

profundo senso de classe, o proletariado deve tonar parte na 

campanha eleitora], mas na o miseravelmente a reboque das cias 

ses" dominantes» José Américo e Armando 3alios são vinhos da 
mesma pipa., Os trabalhador os nada tem a ver com esses senho- 

res. Impeli ir as massas trabalhadoras a vetar- em qualquer 
candidato burguês ó eommettor uma pura tradição de classe: 

e desertar do vamadeiro combate jpeias liberdades democráti- 

cas, contra o fascismo e a reaccão. 

IJÊ! 

o 
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Muit-os-pequenos burguezes, sincerostmas ingbnuss, 

suflados pelo consciente opportunismo stalmista, assim co. 
locam a questão: Devemos \o tar no candidato que dei garani 

tias1', incluindo no seu programma taes e taes pontos, 

por exemplo, a amnistia e a luta contra o integralismo 
moiremente, incluir esta ou^aquella reivindicaqao democratg 

nas plataformas politicas não significa nenhuma garantia:-t 

ja vista a plataforma de Getulio e o programma da Alliança ^ 

Liberal, Aç promessas de liberdades contidas naquelles Q.ofkW j 

mentos foram as mais claras e solemnes. No entanto, o 

de Getulio está ahi para mostrar o que valem progr 

messas dd candidatos burguezes. A 

Esperar que a victoria de Salles ou Jo§e 
o caminho a Plinio Salgado e acreditar que bepmmehto_cura 

doença, Na Allemanha, os social-deriiocraiaK#íegeram Hindem- 

burg presidente da Republica para evitajoAue Hitler fosse e 

leito subisse ao poder. Este e^mpwr^ilita para esclarwee.1 

a questão. Depois delle, preconítt^rxi eleição de qualquer d 

dois candidatos burguezes para datar as azas de Plinio Sal- 

gado.já não e mais ingenuidade, mas estupidez criminosa nu 

ma fe. 

Pensar que dentro do regimen capitalista o fascismo 
de ser anniquilado pela raiz é pensar que jararaca pode dis^ 

lar mel em vez de veneno. Para extirpar o fascismo da face 

terra e preciso extirpar com elle o capitalismo. 

Nos, communistas, preferimos, e claro, & democracia 

na mao, contra os as, 

burguezes, que entretanto 

defender esses govei nns, o. 

no poder nem suspende suas 

formal, mesmo insuficiente, a qualquer regimen de dictadurafi* 

'^urguezã'áíoerjlá,''Essa preferencia se explica muito f acilment|.a> 

’e que sobre as formas democráticas de dominação burgueza, o h 

proletariado tem maiores possibilidades de organizar-se indel0 

pendentemente, 0 fascismo não pode-sobreviver tolerando a ©*# 

xistencla de outros partidos e de organizações proletárias 

tonomas. Esta e a razão fundamental, pela qual a vanguarda r 

volucionafia está sempre (Tfsposta a. deferíder, mesmo de armai/ 

contra os assaltos fascistas, osgovernos- democrataè-r 

a perseguem e opprimem. Apenas, ao 

fvanguarda não collabora com elles 

criticas aos mesnos. Assim fez Le: 

nine com relação á Keren.ski. Eis ahi a posição de um verdad 

ro militante revoluoionarlo em face da lueta contra o 

rno e pelas liberdades democráticas. 

A unica garantia real de combate efficiente ao integrá 

lismo e de conquista daquellas liberdades, reside na transíp| 

mação do profundo descontentamento das massas num movimentojl’ 

de classe independente. 0 integralismo não seAcombate com vo* 

tos dados a Armando de Salles ou ao seu rival. As liberdades! 
(Jemocraticas só serão conquistadas se as rrassas' se atirarem?/} 

á luta com decisão por seus objectivos proprios. Elias podem 

estar cem vezes inscriptas no texto da constituição, mas nun- 

ca passarão de lettra morta se não lhes der vida uma acção 

de massa continuada, inspirada pelo espirito da luta de cias 

ses e a ideologia proletária. Haja visto o que succedeu com^' 

a autonomia syndical pomposamente assegurada na constituiçãc 
^ 1« ^ Julho. 0 que foi feito dessa "'autonomia1', ja o disse 

mims 

3a o 

tro do trr 
de 16 de 

com:.todo o cynismo, da tribuna parlamentar, o 

balho em pessoa. 

Dadas as condições actuaes do paiz, deante da perspe- 

ctiva de novo movimento ascendente de mssa, diante da formi*r 

davel ascenoão do proletariado que se constata em todo o mun- 

do, o integralismo não poderá enfrentar esse movimento, se o 
proletariado brasileiró puder utilizar-se, na pratica, das 
berdades democráticas. 
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um pela mmriA. 

< Qnom qnizpf renhir cs milltaritcn - crmranheilib an 

í c',!í:u^:ir'i :,íJ 
i,!' C-'-- : usndi/nas- 

ipVCtpp r?tara es üK-tM.- ou Araeiidfee 

bat PpdPpPpPP: P'p ho;w”8 :: coMlr wJjí&cm 
Í3:; '• c.cr‘-:-c:!a-;r:C *■'••,n>.lfíji!r,c/t0ic5 apodrecei na* ífftsoGS-.fa rea 

P^tmi.ncacuo de uma verdade ira. wM/.ÈVk. -amolai: senf 

dPPiPppre/-, 4 a-;:usna; s wi^paiav; - -j? o«m ^ 
~m.7p':///:tP:‘a:?v®'as> 0 lií:>Ç rei(\Wi.eaç;.o lí : IaK->#A 

‘" ir;1 c v"'‘(ten°,J 08 infl^Fct:C8 Novembro dl;: í.935 

nnin x’‘;/a ;í' ord«» soajfl^âpitallsla; ° que plifct- 
H : ouuac^ai A'-Jr Sinos de orisV cd qfiP. 

vA pPPPPust,atí e nac %r ■ ~ .-. <Je nacional-i ibôfè^E- 

tepPP-C^P®-” Fsra ’ o ílvan 

meiro ar ■ ; ò. A ,'. A-y ■■'■-•■';■. ;. * •> ^ cSperlo (& ■ pjpjr- 1110111 ■••- p - - - }?~o . c íal ho Br ifll. 
C Ordl coas reivindicar h:a cmnistia; ~.|co 

mo primeiro. devr-r rc-v^i-np-i-yc ,•. ,.,, .... 

sentido ( iü ta d > ■ *£? /; : Ppd P 
massas - ■ -sua /' CC CCC. // ' / ''"a'aaa Ias 

arrancar das gari ts dí ifiA P / / v ■/- irl,!>|ie 
V»]i>1o" ) r \ - ,4—>r r- * / ^ -a.c. ... w/ *.'l' '.do QO T4Tt,Ti DUH..J. ^ínoui.ti o. L _5.cs.T-i uno ,0f , ,,!lô,.i(.0 oü Ssl;; ,5 011vJ|l 

por _mãro . expedioal':. cácar 

cciaca á mnisi;^ m 
plat(i ioc o    .. i., ,: ""-v :c. - - •• "r;'#ea 

am~*3 ™ f 

,1T r ..^Vv' 0;; na : áalidade, não .vi csa boif 

?LS?A®Unlla0; PrlncIPÍ3s; refractaric ó írlvCAOilL letaria, • ae um peGueno  •?!; 
ro - flf ...... c :J' 'O'1’ - ' v r’ a noiudCico^, oaPova f-u n< * ^r* o, T-! 

~ ■ tv •*• •• ••■ - .uiu u!ui>i; -1 •«A - ! | ,. r . n1,<atrfy*Q 

3ue:C : ' ' aa-- foi tranoforsano, actuaMurn C'CoC ■ vCCÍía 

Dn- iP'V:'; ’ ;"'' ' ^‘rgiioícia, nr son prinoli- 

•V •.;   f ’u- • ífl‘a ° i epi c-.sríioanya cio coiipu 
p.;03;';^ : VLtr ^at-o de^ coiicrencia fé: 

; ' ■' ac Novombro e> saa conciemna^Iq 
? i- ,8:u ^ cc iiiovimynt,o i no svm* 

an xUTH de ^ ■;■ •■ , po Rv-p ^- i - •n-*,e,rt ■ 1 
• •* • y •- ;• e poi l jso , oj - 

’/in •» Nb.. : condicoes 1 a--'1 

. f "1U' i1 i o a, ‘ j) o i ’ em. mu i t o iti|| 
;: L' • uxcar pole direito do v:< 

niaco no dre c 

ma", coníTcror 
fq o v_‘ v ! i . • ., 

Prontos •; ;;;., 

bolo k/o • _ 
qp| ; > v ' n’• . .’•• CM-t : Iv.- ii j. ; '. ■. ••.. l 

ctüaes; luta por s 1 fbea ta m f-TM'"' . m1 

r,o/r:i;; s niioa :,a-" palc direito do I 

tari ide oonstruO < ! . " 'O "0';' : ' °n3° PreJi- 
'* 03 ‘Fus fu-ndivu-ícs e associações, e dlri4 

P,ç / O/:"?'": I' ■ oki&,■ r liretto de ter 03 seus m 

0/' . /■/../:.;! :: J? P® te.ipaldadO::doE . « los burg| 

ilrcÁ : r. :'/:/ ■/O/// ::/'A'ír na ^ axf 

-0 0-0' O 0 0;,:;:i- 'vMo a Terceira Internacional, 

W v 0 Cpr pópCOe:'va 0 -T, ÍAiiz Carlos Prestes, tanC 
Wl,} ota ÜO tem o Pa.'./.0 pop. e] le riem r ;. 
u: ^ - r8, 8 p/-f na i oaudciae, os ..ntoressos históricos dp 
orasse t.racalnodord, mearnados na bandeira conununieta A/:)' 

como Lenine a recebeu de Marx. coumunista cal , 
1 

1-4 
d 

j • 

■ II 

TZ, O) 

O 

w 
DO 

CD ^ 
Q S 

W&, 



A dialoctica da, luta de classes, porem, cr aí 

momentaneamente, esse pequeno tr rguez- op^ortunista^nd 

são da revolução proletari a dA Brasil. Nossa, quolidal 

burguezia c contem eu a ono -i ^vlr w :'are r de ^risac e dp de- 
gredo n um c a nro o d c ' • o n.? c n r.-r s r. ~ s. r 11 o t r o r 1 s s r mc sm o, | 

nou, aos olhos de 1 es■■ o massa, nr chefe corqranj^ta maj 

batido do pai z. Na d condi, cora nrèror.res, o-' df™*- antir 

tido coínnur.ista jar hoje d.'■soiorol 1 s;vum 

se 

do 

nario de massas, o mui to u-"- 

seu ostado-noier bcd.ch .viqivq 

já nos Indicou, do ar” s , ’ yjfâife- que cir--./ rrp)ò iovar a 

se, na..cauda dos p--l .evc Veacr tonaráo-, -fy&v.u •' ahl 
3o ainda, não roube orlar o sen vordsdwi:$p..nart n: r " ovo^ 

on es -^>-Haòxiros 'hef?s« 

7-MurnVjÃ^ví o 1 r i ■;> p:c Ac cljlss 

nas nas rroyiv 

Caribe ro 'Si-..:.:, Vorer em 

ca, c ro-rguer, num gestf 

hidente 

*f>5s pare presidente <:!a repibli- 

di?saf io revoii;oion\ r iz. dg 

cor.tra 'lasse, a bandeira do communismr sue s sta.lintsmo, 

de qrr o nroprio Prcró sir: instrumento, 1 e-1xa• • eahir 

ma do opportuntsmo, 

UMA BANDEIRA ERE1T0FAL PARA AS MASSAS I 

O.uando nós, r"vM' i : ^■■ r.-■'■ :<.:..=• m-irxistas. concitajaos 

*ria la 

toda a na.isa brabalhadcq 

o campesinato nobre, a votr,- c:n Puir, 'o. = 
rc :s sorie-az illliSRep Fg:v,q rss ticss nrejv ters, pa [es pro 

prias leis curgue^ar.. Km ■•. .eãc- 'o.dc ->v ■■ •. qi s cr-sdo c 

cUr-etidato.. .Mas não se. tr rí \ c-d u.-i f-o p. orlei • ite da p   
blica, Tr-:t,ac. »r, v 'Rc só, dar um solo oc -ocprfisão 

á vsieRidt' ra.-rl, me .■ é • ■ r’. ,í" e :.■ ■ ■ r: . I/n-r-ro do.-: qm-sr .'r e~ 

ecrSv ãnr.trp oe moldura de o . :• •:.n<;U lo.itorces ce v. 
zeo, is ••r-rusas r.ãe' lerão i rirs -e exprimir e s.s: -ruceioj-pela 

amr.ietta, e s‘na aspiração pelas, liberdades demo ;'aeicas> o 

sfiv- dosejc de d ir U ir por si mesmas os seuc syir:;iceto.s,._ ter 

03 anus parridos,de classe, revolucionários ou relormisftas, 

.porfcit.amor.te legaliza-;cs. Votando em qua)qc-eu oeudidato bur 

gur:e, eIR o.o rião poderão exprimir-se solar- rialiema dessas 

quí pd o-: s vi ceas pare ei 3 as* • v , 
Ao votar em Prestes. :i proiotai i ado não cri ara il 

lusae te çjuo r-or>sa eit'ip’f.r aj.pum ■ 11a ujn. candicato seu pára pie^ 

siderR. r da. ro'pub lM" a. Re tçi o ousa pr.deçse real j zar-sc, den-~ 

tro dos limites o reo! ■ -i cpôes das leio burguesas, nada -:so re 
sclveí ia: poeoue. ou a: çdaeios i.orr.jna.nt(dariam comóffize- 

ram re pr-tu, çem <: ; ].ei(.ãc d; cancildato apristo., em que dèci 

diram oimr-ln.mrov.to annuiicr os votes deéce acçeuilo CcUriidato, 

ou então, case a- reiacõe-, do forças r'*•••>• e tossem favor avo is 

ao proletariado,- s qnesi òu iria sct uecicii ui dessa ves, no 

.preíio das armas. 

A apuras't- l -v-ei. dor oolos d-ieor -• Fr -.stos não tem • 

impor f: ricle:'e que imi'urd e ere .• nses votos se .iam contados, 

seja cor que maneie-;i :uM-, p r-, p.-ntldo, pode-se af firmar, 

desde* ,1a, que qunnr:» nie:i \r :' u e. eopuierided'- desta palavra 
;je. pvòfac - vetar cx, l e'A..:er pp.r;.. vrrjúSJSiiü da. .rep.ublldal- 

tanto maie. facilme-nrc ec :ee.o cur-h-reidos cs \:>d,c '■ a elieuda- 

des, 0 maior pou mnr,«>r interesse das mascas por esta palavra 

de orct-iá so.rd o meio Fu fiscalização mais efficiente pára se 

tornar publica a vot-ação. dada Prestes. 
Vot.ande cri Frontes Rrnos a possibilidace do ‘ccntar 

pT/atic.amicnte as forças de esquerda, dos coamiunistáb au-iaen~ 

tieos ;,ux; iiiM-i-íazoisiao ^oqgeqütuií^lãlutámjii pratica^; ef- 
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fieientomem te^pola anirriSfêia 

demonstramos á burguesia è , 
sas; reerguemos as esperano; 

trapondo,a democracia' forma' 
guez om geral 5 a dictádufau 

socialismo. 

í com esse otpieotmm. 
partidarios ipRrausigentes., c 
tamos tedá a vang|âi.;-dá' do pi 

slncoranfente cio esquerda,- oi 
e Caívpopcses pobres, todos’ *: 

zereni a si \a ba.yi clç i ? . c\< o õdlI 

me dacjueljó que o oi ir do c.l 

meu t ah o a: r< < >r 11 ? \ o s1 r. i r 1 n a « 
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COMITÊ CEuTRÂL PROVÍ8C 

DO PARTÍ DO OPERÁRIO tmí 

Rio, Julho de 1937 
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Por E. Fischer. 

0 processo dos chefes da quadrilha trotskis- 
ta vibrou um golpe terrível contra a guerra e osP, 
planos belicosos do fascismo. Hitler e os genefcaès 
japonezes-perderam aliados que lhes haviam prome- 
tido uma vitória facil e que tinham posto $ãos á 
obra para precipitar o desencadeamenta dfnfeuerra. 
Milhões de homens compreenderam a gramdãde e a 
iminência do perigo que pôde ser deâ^ehdado e con 
jurado. Convenceram-se de que o optóio^ tramado “ 
contra a U.R.S.S. era na verdadeAtítm complot con- 
tra o paiz e contra toda~a'lrM^fiAade 

_Ê claro"que os provocadores da guerra, os 
fascistas de todas as nuances responderam com her 
ros furiosos^aos processos movidos contra seus 
comparsas. E'claro que os fascistas tentaram ino- 
centar seus cúmplices cobertos de infâmias e con- 
denados sob a allegação de que as confissões não 
correspondiam á verdade. Manifestavam sua simpa- 
tia a Trotsky e a sua quadrilha de assassinos. 
Compreende—se do mesmo modo porque os jornais fa 
cistas publicam artigos de Trotsky, porque a or- 
ganização fascista austríaca 'Frente Patriótica : 

editou uma brochura sob o titulo "Que diz Tro - 
tsky?", porque a contra-revolução decreta luto 
por esses "velhos bolchevistas" Radek, Zinoviev, 
Piatakov, etc. Tudo isso é perfeitamente conce-’ 
bivel. Mas o incrível é que pessoas declaradamen 
te anti-fascistas, os dirigentes da II Interna-” 
cional, unindo suas vozes ao coro dos fascistas, 
usando dos mesmos termos e "argumentos*•', pronun- 
ciem-se, ás vezes, contra a justiça soviética e 
apoiem a causa dos criminosos. 

Agindo assim, aproveitam o fato de que pes- 
soas honestas mas mal informadas se sentem descon 
o.ertadas em face de tão audaciosos e medonhos crT 
mes. Assim como os meios honestos da pequena bur- 

guesia* relutaram por muito tempo a acreditar nas 
barbaridades cometidas pelo fascismo alemão, da 
mesma fôrma os democratas honestos hesitam hoje 
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em encarar a face horripilante da contra-revolu- 
ção trotskista, sobretudo porque essa contra-re- 
volução se mascara como 'revolução : (tal qual a 
contra-revolução alemã se intitulou por muito 
tempo -revolução alemã”). Ef et ivamente, nem to- 

dos os acusados foram desde o início contra-re- 
volucionários, do mesmo modo que os maiores rene 
gados, como Benito Mussolini, José Pilsudsky, 
Ramsay MacDonald, não foram sempre contra-revolu 
cionários. Piatakov, Radek, Zinoviev nunca foram 
verdadeiros bolchevistas. Entretanto o Partido 
Bolchevista lhes concedeu durante algum tempo 
certa confiança, e, manifestando uma paciência 
incomum, deu-lhes a possibilidade de reparar 
suas antigas faltas e de participar da edifica- 
ção do socialismo. Q-partido via qual o caminho 
que esses homens seguiam, caminho de erros, des- 
vios , oposição á linha politica de Lenine e Sta- 
lin. Entretanto, não considerava essas pessoas 
hesitantes como definitivamente perdidas, até o 
dia em que provas irrecusáveis revelaram o terri 
vel crime dos traidores. Nos paizes capitalistas 
as massas de democratas honestos não conhecem a 
longa estrada dos contra-revolucionarios trots- 
kistas, estrada que os conduz a monstruosos abis 
mos e crimes inauditos. Elas não veem sinão o 
ponto terminal dessa estrada e por isso custam a 
acreditar na possibilidade de uma queda tão igno 
miniosa. 

A revolução russa, sobretudo depois de 1905» 
tem exercido enorme influencia sobre o movimento 

operário internacional. Mas o proletariado mundi- 
al, sob a acendência da II Internacional caída no 

oportunismo, só recebia informações truncadas e 
deformadas a respeito das principais questões e 
controvérsias da Revolução Russa. Os chefes da 
social-democracia européa estavam ao par da luta 
travada entre bolchevistas e menchevistas, entre 
Lenine, de um lado, e Plekhanov, Martov, Trotsky, 
dó' outro. No fundo, simpatísavám com os menchevis 
tas c estavam de acordo com Trotsky quando chama ■ 
va Lenine de -•asiático-’, declarando que os nego- 
cies "interioresda Rússia não se revestiam de 
importância para o Ocidente. Eles nem. siquer sus- 

W 0 
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peitavam que essas lutas ”inter.iores-! diziam res- 
peito á sorte de todo o movimento operário, pois 
Lenine era o gênio do marxismo creador, a forjar 
a única arma com que o proletariado mundial pode 
ria alcançar a vitória. Raramente as massas ouvi- 
am seus chefes pronunciar os nomes daqueles que 
deviam abalar mais tarde o mundo. J/^ 

•a Mas, súbito, as coisas mudaram. Quando ei4* 
í 1917 rebentou a mais grandiosa revolução coi 
| da na historia universal, dezenas de nomes\fiu^ 

■ tão desconhecidos penetraram na concianc^ã da ~ 
1 classe operaria da S^ropa. E, cada ^Mais alto, 

cada vez mais deslumbrante, dominarfk) \todos os ou 

1 tros, 0 nome de Lenine. Em vão tft^avàl a social-” 
democracia eclipsar esse nom. ipínome de Lenine 
tornára-se igualmente um braiarde união para as 
massas de operários social-dêmocratas, que, entre 

; tantorepelliam ainda 0 comunismo. Sua afeição “ 
; institiva pelo maior chefe da classe operaria não 

podia mais ser destruida pela mentira e a calúnia. 
Mais ainda, todos os nomes pronunciados juntamen- 

. te com 0 de Lenine brilhavam ao reflexo de seu 

; clarão. Os_operários ouviam falar desses homens 
pela primeira vez. Nada sabiam de seu passado.Mas 
como seus nomes vinham ao lado do de Lenine e co- 
mo haviam sido trazidos á superfície pela maré da 
revolução, tinham a confiança dos operários. 

Sua evolução ulterior manteve-se invisível 

| para grande numero de pessôas de outros paizes. 
I Para milhões de homens que não conheciam 0 nome 
• de Trotsky sinão depois da^jurnada da grande re- 
solução proletária, sua quéda foi uma surprêsa e 
1 objeto^de preocupações. Ó caminho que conduziu os 
trotskistas á traição, á contra-revolução, conti- 
nuou para elles envolto em trevas. 0 fim desse ca 
minho não lhes apareceu-, realmente, sinão á luz" 
cruado processo movido contra esse bando de as- 
sassinos. Deve-se á ignorância do desenvolvimento 
historico do bolchevisno, por um lado, c do trots 

|kismo, por outra, a estupefação de muitos traba-~ 
lhadores nos paizes capitalistas deante do abis- 

;ímo trotskista aberto subitamente aos seus olhos e 

(sua incapacidade para compreender a tremenda ver- 
ia! Xs • 
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Os inimigos da UniSo Soviética têm utilisa- 

do habilmente essa circunstância. Os mesmos que 
acavam e caluniavam Lenine em vida lamentam-se 

hoje, levantando os braços aos céus, proclamando 
se defensores da 'velha guarda de Lenine', dos ~ 
antigos bolchevistas". 5 

Esses^homens mentem de maneira fria e afron 

2£saâcS^cfi°?a PYa?tavam çoatra Lenine as mas r 
i usaçõos, cobnam-no das mesmas imprecações 
lançadas hoje_contra Stalin. .oabem que Lenine re 
presenta a mais alta autoridade para os trabalha 
dores, para todos os trabalhadores, e por isso “ 

4?8?a auíoridadB PotaW fins con tra-revolucionarios. tyuem quer que esteja ao par 

rebentara Y^menlJô, da historia do bolchevismo, 
2enÍS de r;Lr ^ novidade segundo a qual frot- 

I1<3V eRadek Passam de repente a ser qualificados a "velha guarda de Lenine1'. Trotskv 
manteve-se durante dezenas de anos dentro do par 
riao menohevista, contra o qual Lenine dirigiu “ 
uma luta implacável. Essa "velha guarda1 esteve 
toda vida voltada contra Lenine e sua política. 

ron "°m^t0S dli?islY'0S5 fe" sempre causa comum com os adversários de Lenine. Essa "velha guarda 

conspirou^sempre contra Lenine. b 

. rfaj- 3 GGSa ''guarda de Lenine", de que falam 

£oV^
ê0S da Unia° *0VÍ3tica ** termos tSo co- moventes, uma "guarda- de facciosos crônico^ 

tarSfri^ pGrtido> desertores e traidores. íên- 
partido, combateram Lenine 

íeni?e 03 caGtigou. Lenine defi- niu iiotoky nestes termosi 

das astrutm^QeSS^ espGciô são típicos, detritos a^s sstiutuias e das formações históricas de on- 

sS dOrmia0ainda“.qUe ° mQYiIEBnt:o °P®rario do mas 
jile advertia a cada um dessa "guarda", di- 

33 na? mudassem a sua falsa orientação 
pt'"1 J acabariam um dia caindo no campo da con 
tra-revoluçciO. Lenine os poz em guarda, consta - 
uanao na resolução do 1 congresso do Partido Co- 

munista da U.R.fcj.tí,, que, toda luta contra o Par 
tido, conduz, com uma lógica inexorável, ao cam- 

! po da contra-revolução, 
luta contra o Paioido ^ 9 

Eles prosseguiram em sua 
com uma inexorável lógi- 

ca, a luta os conduziu ao campo da contra-revolu- 
ção. 

E/preciso mostrar as raizes desses monstruo- 
ocioso acompanhar o desenvolvif 
interior de cada criminoso 

sos crimes. Seria 
mento psicológico 
á profundeza terrivel de sua decomposição 
sua queda.^Em todo movimento revolucionário/ 
sempre, além das massas em luta, alem dds^uadros 
profundamente ligados á causa e^os^ra^ctes crea- 

.sa^áar, ambicio- 
espócie. No- 
ebela contra 

dores, que sâo os -condutores 
sos, canalhas e aventureiros 
ta-se aí a boêmia desregrada 
toda ordem, de um modo geiaáL .^jrpara quem a revo- 
lução nSo passa de uma 'grlw(0^desordem demonía- 
ca-' (anarquia). Aí se notara igualmente homens sem 
princípios, sequiosos de poder, e que procuram 
sair de sua obscuridade para alcançar a grandeza 
3 a. gloria. Aí se notam indivíduos possessos, mo 
vidos unicamente pelo ódio, os quais, longe de “ 
guiar-se pela visão de um mundo novo, seduzem-se 
pelo espetáculo da destruição, desejando, n3o con 
duzir o povo ao cimo de uma vida nova e da cultu- 
ra , mas somente vingar-se de um regime social iní 
quo. 0 desmoronamento 
da revolução gera uma 

de um mundo 
turba da d 

que precede to~ 
esclassificados, 

I 
inconsistentes, aventureiros, possessos. Esses ho 
mens formam quadros mobilíssimos para toda con -” 
tra revolução. Mas uma parte deles encalha duran- 
te algum tempo no campo da ^ cixgurn o empo no campo da revoluç 

| to em que eles encontram o caminho 
  _ .1 . _ L_ 

Io, até o momen 
da contra-re- 

voluçSo, correspondente á sua natureza. Em todos 
os movimentos revolucionários ha traidores e as 
dimensões gigantescas da-traição explica-se aqui 
pela amplitude grandiosa da revolução proletária. 
Nunca se tinha visto uma traição igual á de Trot- 
sky, Radek, Zinoviev. Mas, também, nunca houve ba 
talhas de classes tão formidáveis, ao mesmo modo 
qua níío tinha havido ainda fascismo nem ditadura 
do proletariado, 

Procuramos ndo os traços psicológicos, mas o 
políticos, que sSo comuns em todos esses traidora 
a orientação política fundamental que os conduziu 
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gradualmente á traiçao, 

ditam nas °forças'”orff3Tfã§~af~£lis§!^§§! ’ SCIa 
no papel revolucionário do capesiníto A IS? ne” 

Trotsk/Tsto fS PalOTíaS d3SS 

maçües^óonsumadàs^os f° ~ 

?acterísticonto d° massf dOTmda ainda^Pato ca- 

aiolíttca_mciomi9ã® íenine^ Steu/todo^1'1'3 

St“di JLquIíSs
ípoV|fl7f01íllrem mes^s. 

ridade para dooidir por si ?tlngldo á mai° 

tutela°sobr' ^ ^>r 

o0?“LnlÍ5?ÍTLT?^od| 

MaS3 eDergÍ? r3™d«oionaí?a dosSc^p™ezesfÍs“: 

cTZ\~ll “PSfPia n5° P°d-ia^ 
moio de ™f S-rLwv Ç9r vitl5ria sina° p°r 

mssas camponesas. Parí acóHtof 

cionS1
Ponou3SpoarVam “* am°ntoadoVcontra-rovoíu 

".ioneías? p0dla S3r raPrimdd° pela força das ~ 

vo russoinEloeníÍa‘Se/.pr?fSndaineílte iigado ao po- 
se orgulhoso"do qlíandG inJ0rnacionalista, sentia 
trov fe declarou oLP?Z°’ d2 masm0 modo iue Dimi= 

so do Leipzif ¥roí!vlh0S° de seu P°vo> procos 
fiança nas forcas s ° 3Ua cor3a nSo tinham oo5 
sua aliança co^n c ola?se «Piaria russa, na " 
capaz dfodificoí aamP3?1??to, considerando-a in- 

for^as: Emf-tm ?íoíJ°Clallsm° P°r suas Próprias 
deram nunca V. °t®hy e consortes não compreon- 
tioo da ditadura ?°taud° verdadeiramente damocra- 
du-a da mt oría ,o Proletariado. Opunham l dita- 
rfe do eSoíadcr! a8ad0:Ta diri Kida contra a mino 
W t ditaS ° ooiosos> 3 idea anti-popn-- 
dariõ da uma e?ad! nmn.mnoria. Trotsky era parti 

dc povo^russn' víi ura lmPÍapavel sobra as massas 
á datadrra dn*rrrt^°r1G^ tinha querido substituir 
mos irandc p.!. x5Cariado, a ditadura do Partido, mos mando, desse modo, que deformava não só a idéá 

wmmÉÉPI ■^MiMMãkau^MaRiisa 

V !*-P 1"; 
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da ditadura do proletariado como a do papel diri- 
gente do Partido na revolução, da atitude do Par- 
tido para com as massas e as classes. Não tendo 
fé nas massas, eles não acreditavam na força da 
democracia revolucionária. 

Sua substimação do papel revolucionário das 
massas trabalhadoras, sua falta de fé no socialis 
mo emparelhavam-se com a super-estimação do capi“ 
talismo ocidental. Jamais compreenderam a do- 
na profunda de Lenine sobre o imperialismo, 
tima etapa do capitalismo, estabelecendo, qu^nos 
encontramos no período do capitalismo <m*aecompo- 
siçâo, em putrefação. Seduziam-se côhjjífente pelo 
"ultra-imperialismo" de Kautsky, * j4A 7 

''capitalismo organizado", invc 
Essa falsa apreciação do 
consequências extremamentí 

;^T 
W 

teoria do 
)or Bukharinv 

!ismov conduziu a 
admite .rias. Se l_   

que o capitalismo não entrbu em estado de putrefa 
ção, que o capitalismo ainda é capaz de se desen- 
volver para atingir fôrmas superiores, têm-se de 
concluir, daí, que o capitalismo é ainda uma for- 
ça progressista, uma força adeantada. Segundo es- 
sa concepção, o fascismo não seria a fôrma de do- 
minação dos elementos mais reacionários do capita- 
lismo apodrecido, em decomposição, mas uma fôrma 
de dominação do 'capitalismo organisado", isto é, 
um elemento progressista e avançado, em relação á 
democracia burgueza. Partindo dessa teoria, chega- 
se inevitavelmente á aliança com o fascismo con- 
tra a democracia burgueza/0 trotskismo seguiu es 
se caminho até ao fim. Contra a democracia, con- 
tra a defesa da democracia, contra a Frente Popu- 
lar de defesa da democracia, pelo fascismo — eis 
a posição definitiva para a qual rolaram os trot- 
skistas. 

A ‘falta de confiança na vitória da revolução 
socialista, a super-estimação do capitalismo ain- 
da se manifestam no fato de que Trotsky e seus 
comparsas reconheciam incessantemente a restaura- 
ção do capitalismo na União Soviética. Ò esquêr^' 
cTístia Trotsky, para o qúiT~nada tem sido jamais 
bastante "revolucionário :, propoz em 1922 que se 
autorizassem as empresas industriais e os trusts 
a empenhar seus haveres, inclusive o capital fixo, 

>\ 



'3^a.^avor dG capT "Alistas estrangeiros afim de 
obter créditos. Preconizava o 'controle capitalis 
ta sobre a economia soviética, Stalin opoz-se “ 
com todo o vigor a essa proposta contra-revolucio 

nana e dirigiu a Trotsky estas palavras * 2 

‘Ja que se trata de um verdadeiro controle 

capitalista... devo dizer que um controle 
de tai ordem^não existe e não existirá ia- 
mais entre nos, emquanto existir nosso pro- 

letariado e emquanto tivermos a ditadura do 

proletariado. 

cas an5loSas foram elaboradas em épo 
w ^lfe£entes P°r Bukhanne, Piatakov, üolkoni- 

iunto 0pní0S’aPr0p0Slç3eS estas que» no seu con“ 
21J?15n°ordavam com o programa dos menchevis- 

riodo *üSo3?ader,*Da?’ reclamava nesse mesmo pe- 
? restauração do capitalismo na União oovié 

Pl2a’ acFecentando une se o poder soviético nSo“ 
introduzisse o capitalismo por via pacifica este 
se restabelecería pelo sangue, a ferro ea hgo 

RtQW noY° 6 imPrevisto do conspirador 
' otsky. No fundo, e um velhissimo programa que 
eles adaptaram as condições novas de sua luta con 

tra-revolucionaria. - 

n deKC0?fiança nas forças das massas e a super-estimaçao das forças do capitalismo leva- 
ram ainda Trotsky e seus cúmplices a proclamar im 

res1 Q e?ríicaçSo do socialismo num só paiz," ^a Urnao Soviética. Pregaram a capitulação, o res 
uabelecimento do capitalismo na União moviética," 
a adaptação- do poder soviético ao mundo capita- 

I i lista. Trotsky e consortes continuavam a desenvol 
ver, coin perseverança, o velho programa menchevis 
ta. Opunham-se, por todos os meios, á edificação" 

I do s°cialismo na U.R.S.S. Entraram em conluio com 
“.mundo capitalista, visando restaurar o capita- 

: na União Soviética. Ligaram-se ao íascismo 
afim de reaxizar o seu plano por meio da guerra. 

i • ,oUa . con^ra- 0 partido de Lenine e de Sta m deveria leva-los fatalmente ao campo da con- 

tra-revolução. a exemplo dos socialistas-revolu- 

-S 
~r 

- 
. . 

. 
-—

r 

cionários e dos menchevistas, quando se aliaram 
durante a guerra civil aos guardas brancos e aos 
exercitosda intervenção dos paizes capitalistas 

'os trotskistas concluiram um acordo com o fascis* 
mo. Não_podendo contar para seus manejos contra- 

revolucionarios com qualquer apoio entre as mas- -4’ 
sas da U.R.S.S., vencidos os kulaks e as massag^i^ 
trabalhadoras conquistadas inteiramente para?o 
socialismo, os trotskistas passaram definit$ra- 
mente a Hitler. Não eram capazes de proc^Mar 
honesta e lealmente x 'Nossa orienta^ão^'rèvelou— 
se falsa, nossas previsões fracasfarãm,.Stalin e 
o Partido tinham razão, pelo que -y&mqs reparar 
nossos erros e trabalhar sem r^érva^na edifica- 
ção do socialismo.18 PrefeifWrf- ligar-se aos ini- 
migos mais encarniçados daYünião Soviética e jo- 
gar a cartada da guerra, a cartada da contra-re- 
volução aberta. 

Não é por acaso que os trotskistas retoma- 
ram sua atividade contra-revolucionaria em 1931 
e eml932, durante os annos da mais intensa luta 
da gigantesca luta pela colstivisação da agricul 
tura, pela vitória do socialismo. Nesses anos, " 
Stalin, com a sua fé inauebrantavèl nas massas, 
na vitoria do socialismo, com a sua incomparável 
calma, com a sua energia e a sua força de convic 
,çâo, travou e ganhou a maior batalha desenrolada 
depois de outubro de 193'/. Durante essa Fafálha 
todos os^que não tinham confiança nas massas, to 
dos os céticos, todos os fracos, todos os opor-~ 
tunistas abandonaram, outra vês, o caminho réto, 
é, abandonando o navio que, ao seu ver, estava 
afundando, passaram-se para o outro campo._Na=-— 
3Úeles_anos Trotsky. reuniu novamente em torno de 
sua pessoa a velha camarilha e a mancomunou com 
ás^''forças realistas;.’ da contra-revolução. Por, 
4cio da traição de sua classe e de seu pais, es- 
peravam eles chegar ao poder, restaurando o capi 
tad?:smo'' 0s Tamentaveis céticos, os poltrões pu- 
silânimes trrm-iram-se vis, abomináveis crimino— 

\“ ’(ZJ Qg 
* Os inimigos da União Soviética e do socia- 

lismo tentam hoje jjersuadir os operários, nos 
4-zes capitalistas, de que os trotskistas são 
rerao.de.iros "revolucionários-. Que espécie de 
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desesperaram da vitó?iÍdeSprLonizarLdI ^aSptt’ 

£a° ' *0.??pitalism0- Cada ?ês que Leninl Stalir' 

isn^ ssso^gísa,;^ ad?êf
r 

dwisS &%hrlú 

Sll-r- ScíffiS SJ1 um fato definitivo na industria e na agricultura 
deante da classe operária e do campesinato kokho- 
ziano, fundidos num só povo socialista, deante do 

desmoronamento de toda esperança de encontrar no 

o?£q d°s Soviets uma base qualquer para as aspira ções contra-revolucionarias, orientaram-se em^buq 
ca de novas complicações, para uma guerra nren^ ~ 

zeramPse°I ?S°Í?taS ’. alhLm-Se“6f So^pü- 
terroristas J dlsP0315a° Para a prática de atSs terroristas, da espionagem e da sabotagem?! 

rlTO3nfiSS'S ©ternos revolucionários", como diz o orgão principal dos fascistas alemães, o :Voelkis 
cher Beobachter", referindo-se a Trotsky e seus " 

s nao passam de poltrões e oportunis- 

On^d°S a
1
traidorss,e a infames criminosos. 

dvoin?Lnd° Se da?ça um rápido olhar sobre sua w/oluçao no caminho da traição, evolução que prin 
cipia pela absoluta falta de fé nas massas Dela”~ 

Íet??foeenS?° t0tai da essência da revoluçãoPpro- 
acaw ’ Pel° °P°rtunismo e pela aventura, para 
c^cf? da c°^ra-revolução, a insignifi- ancia moral desses deshumanos assassinos, desses 

SK a - e.trajdores aparece com todo o realce. 
cirruníd1-^10?013 moral e a baixeza não são cunstdiioias atenuantes. Á classe operaria tem 

° d®V0J d? Rebentar, impiedosamente, o instru- 

tpSi? dS 1nim^6°^de classe, de destruir sem con- templação o3 ignóbeis saboteadores que começaram 

/ 
i • -11- J por duvidar da classe operária e terminaram pela 
, espionagem, atos de deversão e assassinatos de 

< operários, perpetrados sob a injunção do fascis- 
mo. - - - 

—oooOOOooo 
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0 desmoronamento em geral da III Internacional e, em particular* do 
■^Partido Comunista do Brasil em virtude de sua política de traiçao aos 

interesses de classe do proletariado determinou entre nos a necessida- 
de da formação duma nova vanguarda operaria capás de levar avante as 
verdadeiras tarefas revolucionarias. Em vários países, de acordo com 
as suas condições peculiares, vem sendo em torno dos principios e pro- 
grama dos Bolcheviques-Leninistas que se tem feito o consequente rea- 
grupamento, 0 mesmo fenomeno se registra no Brasil e eis porqu^ ja se 
acha formado um comitê' e vários grupos que se batem pela formaçao do 
Partido Operário Leninista, filiado á IV Internacional. 

■V 
, 

--jMSl 

O material que ora publicamos* todo ele se refere ao pro- 
cesso-farça de Moscou, de Agosto do ano passado, em que fo- 
ram condenados Zinoviev e Kamenev, entre outros antigos ba- 
talhadores da Revolução Russas 

Proximamente, daremos publicidade aos documentos, noti- 
cias e moções referentes ao ultimo julgamento*^continuação 
da farça anterior, que terminou com a condenação de outro 
grupo de revolucionários como Piatakov, Muralov / Radek, So- 
kolnikov, etc. 

De qualquer fo'rma, as paginas que se seguem poderão dar 
idea de toda a hediondoz de que se revestem os modernos pro- 
cessos empregados por Stalin e seus comparsas tentando en- 
cobrir seus erros e crimes anteriores com outros mais ne- 
fandos, ao mesmo tempo que procuram, apoiados na G.P.U. e 
nos generais do Exercito Vermelho, retardar a inevitável der 
roçada do aparelho burocrático da União Soviética. 
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EECIARACÃO 1|.ML SCBR^ OPROCESSCi DE MOSCOJJ 

A presente declaraçao foi a ultima que L. Trotsky fazer soore o 
processo de Moscou. Em virtude do severo intèrname^ee^que foi ^submet- 
tido pelo governo anrueguez, Trotsky vi ú~se • ute agora ae^ con- 
tinuar* e. desmascarar perante a opinião mundial^ ffyci ime da camaxilha ae 
Staline e a revelar o fundo verdadeiro do ;i p^esso". A infame attituae 
do governo trabalhista de Noruega (interfja^Ôo-o no momento em que era 
viImente açcusado e precisava deiendel^sBAlivremente) poderá diíficultar 
mas nunca impedir que o cam. Trotsky a sua defeza e principalmente 
as suas accusações precisas, contríiBraline e a sua camarilha. Tonas e^s 
oraani zaçoes, grupos e qt^n/m?tam era todo o mundo pela- conservação 
dos mais elementares direitos c^u homem, cias mais eiementç.res liberdaaes 
democráticas, - devem e: :igir bem alto e por todo 

possibilidade de defender-se, livremente, sem obstáculos, 
crime dai justiça mosxovita, assim como as accusaçoes a.lli 
tra elle* 

OG. B. L. 

-mrmimmmmm- 

que Trotsky tenha 
esclarecendo o 
levantadas con 

íls 
II í 

#■ ■.< 

As_ jqcmf 1 s.s oejs 

.As •’confissões'^ dos poli ticos mundialmente conhecidos, ^Zinoviev,, Iía- 
menev e outros, sao pelo seu. conteúdo e tom, uma. crua conx irmaçao da-mi- 
nha la. declaração, de 19 de Agosto segundo a qual os proprios accusados 
acabariam sendo"nr realidade os seus accusadores. No primeiro processo, 
em 15 de Janeiro de 1935» Zinoviev e Kamenev roram aqcusaaós de serem os 
responsáveis moraes pelo assassinato de Kirov e, então, elles reconhece» 
ram ser apenas os ‘‘responsáveis jnoraes**• (Eoram, como se se.be, condemna- 
dos por isso a 10 annos de prisão e na pris&o se encontravam. quando roram 
dalli arrancados para responderem de novo pelo mesmo assa.ssinato. N.R.) 

Agora sao elles accusaclos como os organizadores directos do mesmo acto 
terrorista e da preparaçao ae novo, e, com a. mesma ooa vonoade obrigató- 
ria, se reconhecem como taes. Nenhum delles porem, diz uma palavra si- 
ouer sobre si teve qualquer relaçaio concreta ou entendimento com o terr_o 
rista Nicolaiev e mesmo sobre qual o meio de que se serviu, qua.1 o loga.r 
em que tempo e com quaes elementos se reuniu, e oc, etc. 0 procurador, 

por seu. lado evitou prudentemente' atrapalharwainda mais os accusados e , 
testemunhas com taes pergundsas. As declarações de. Zinoviev, Kamenev e 
os outros, soam como artigos de fundo do 'Pravda” e do -Isvestia. , cu- 
jos redactores principaes (Bucharine e Radek) sao também, alias, accu- 
sc.clos de cumplicidade nos a.ctos terroristas. Pode-se, com^todo. razao, 
estimar moralmènte, no seu devido valor, esta auto accusaçao conscien- 
temente falsa e que, no j. uncio, na o 
neirajle accusar um terceiro, isto 
rem não se deve perder de vista que essas coní'issoe3 

representa outra coisa 

jp 

senão uma ma» 

o.abaixo assignado. Com isso po- 
cem por cento for- 

maes, sem o menor 
ce me í o 

isto e mentira e 

conteúdo concreto, sao, 
á opinião publica: 
fààsidade. 

na boca desses infelizes ac- 

clizer c usados um 
Tudo 

As çoncliçoeja de minha estadia. em Copenliague 

Alem de um certo Berman Joven, um outro que me e também, como elle, 
completamente desconhecido, Fritz Davi.u, declarou oer recebido ae mim, 
em Copenliague, instrucções para as acções terroristas. Essas testemunha 
provam, por seu depoimento, que nao raziam a menor ioea. de.s conciiçoesde 
minha oermanenc i.a em CopenhagHe (quqndo alli esteve em 193^- Pare. lazer 
uma conferência sobre a xiussia. N. R.). Cheguei a Copenhcigue com qua- 
tro jovens amigos que me acompanharam d.esde Prinkipo (Turquia). Como e- 
ra então essa viagem a primeira que eu fazia a Europa Occidental depois 

l6 annos, uns 30 a 40 amigos vindos de França, Allemanha, Hollanda, 
vieram ter comigo em Copenliague, sem contar os que me con- 
muitoo jornalistas, photographos, operadores cinematogra- 
Ninguem podia chegar ao meu quarto de trabalho sem passar 
quarto onde permanentemente se encontravam 4, 5» 6 e ate 

ae 
Bélgica, etc 
vi daram e os 
phicos etc. 
por um outro 
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mais desses jovens amigos. Era assim, impossível que alguém pudesse 
avistar-se comigo sem que a sua identidade não fosse estabelecida por 
numeras pessoas que vivem, atualmente,em diversos pontos da Europa. Q, * 
Qualquer tribunal;normal tería assim toda a possibilidade de verifícarf.. 
as afirmações dos Úoi3 agentes da G.P.U., que pretendem ter recebido 4 
de minha parte em Copenhague, instruções terroristas, cotejando-as 
com o depoimento das testemunhas diretas e de se convencer, por conse- ( 

guihte, da absoluta inconsistência-daquelas informações. * 
1, 

0 meu filho Leon Sedoff 'L 

Todos os pretensos terroristas pretensamente enviados por mim para * 
a Russic. se referem a meu filho León Sedoff que naquele tempo era es - 
tudante em Berlim, e que hoje reside em Paris, ^onde acaba de fazer os 
seus exames na Sorbonne. Dos depoimentos já tão prudentemente filtra-» * 
dos pela Agencia Tass chagados a imprensa ocidental, deduz-se claramen* 
te que os "terroristas" foram escolhidos por meu filho, sendo que ape- 
mas dois deles teriam estado em contato direto comigo, em Copenhague. 
Segue-se daí que era por intermédio de um fovem estudante que eu man<- 
dava homens, a queiji nunca vira e tratara, seguir para a Rússia entra- 
gar-se a atentados terroristas, circunstancia essa que, em si mesma 
já reve'la. o seu absurdo. Eu explico a necessidade que os meus acusa- 
dores tiveram de recorrer a um tal absurdo pelo fáto de ser, naturalmen 
te muito mais fácil, para os espiões da G.P.U. se aproximarem de um jo- 
vem universitário de Paris, com ele.falar ou ve-lo ao menos, do que en- 
contrar-se comigo mesmo. Alem do mais, com tais invenções, se tem ao 
mesmo tempo, uma boa oportunidade de comprometer um filho meu junto ás 
autoridade francésaé» Todo 3er capaz de um pensamento político rudi-' 
mentar poderá pois, fpr,ar por si mesmo o seu julgamento a respeito,, des- 
te ponto. 

Gestapo 

As acusações relativas á minha suposta ligação com a Gestapo^são, 
no seu cinismo e sem-vergonhice, tao estúpidas e cretinas que nao me- 
recem nenhuma refutaçao. 

Um tribunal independente 

Essas informações tem apenas caráter transitório. Estou presente-, 
mente coligindo todo o material sobre o caso parajescrever uma brochu- 
ra de defesa, encarando todos os aspétos da questão, tanto do ponto de 
vista politico como juridico^ Mas desde já acho-me pronto a responder 
a qualquer pergunta ou questão que me queiram fazer jsobre o caso e çue 
interesse especialmente á imprensa. Na minha opinião, o melhor seria • 
a realiscção imediata da proposta do orgão conservador "Morgenblc.de t"* 
de 21 de Agosto, para que as acusações contra mim levantadas pelas 
autoridades soviéticas, fossem examinadas e averiguadas por um tribu- * 
nal independente e imparcial. Naturalmente, estou disposto, tombem a 
(comparecer perante um tribunal dinamarquês afim de prestar contas da 
minha atividade durante, os poucos dias em que passei no solo da Dinamar- 
ca. Um processo judicial, com todas as garantias de publicidade e li- 
berdade* não se faria, no caso, por simples apreço á minha pesstfa* mas 

•por apreço a cousas de real significação histórica. 

Honefoss, 23 de Agosto de 193^ 
LEON TROTSKY 

. OCR..CIA BLTIGUEJ3A 

our ,uez munao cujo governo 
classe peíf ar ia. 

exciu- 
0 

A Noruega e < 
&ivl.mente forrarão por supostos representantes 

cg. aar ada Trotslçy,, áescie Junho oe 193 que gozc-.v» ali a afiarei to uemo- 
crctico de asilo. 3 era' abertamente, aos olhos dos mâm^ros do governo 
e dos dirigentes do partido governamental^(Partido #Jm45alhista da. No- 

ele exercendo, ué soe então, .?. sua/jlfftiv ias.de de publi- 
oi d^íVolv ido,, criminosomeni 
^Kífcesso que ali se consumou 

íiseravel c.mpcnha oe< 

c: ue v i nhô ruegr) 
cistr. Mas desde o mómento era que T 

ji te, pelos usurpadores de "lascou, no infara 
rotsky 

e- suo;íetiao U.UE 
por ..Staline, e bri Ihentemente secundad 

6 ias a ire temente eraprezaüa 
os nazistas norueguezes, o 

governo democrático do pai z abafou uV» proscrito, ocliado por toc.os 
os ,,,ovemos, tangido o.e todos oarVará^es. Assim o governo trabalhista 
amordaça Trotslçy no momento em qOrele ais necessitava estar livre pa- 
ta, romper todo o tecido de mentiras urdido em Moscou e com o qual a ca- 
marilha de Staline pensou enlamear u seu nome e o nome o.e velhos luta- 
dores do projeteriado russo, cobertos c;e .serviços á revolução russa. 

0 gesto do governo trabalhista tem porem sua explicv.çco. Em tro- 
ta. do direito de asilo preferiu ele garantir „ possi cie algumas cadei- 
ras de jàe puta. cio. As eleiço s pára o parlamento esta vam próximas. A 
si tu,.000 econômica do paiz' -senão rei,, ti vamente iavoravel), faltava a.os 
partidos da direita o motivo para. tuu. boa campanha eleitoral. . A' cata 
c esse motivo, os nazistas norueguezes organizaram, ue comum acordo com 

Gest,..po (coniorme ficou apurado d.-o processo a. respeito ■'levantado) 
um ... a a 11 o n otur n o n<:. reside nc i a 
ravam encont ar ali o.or u tentos 

c 'ctm. Trotslçy. Os assaltantes eepe* 
• c oapr ome teu ore s •• capazes cie torpecer 

sensoça o e erciaçao nec.èssarias .a proxim,.. camp. nhb. eleitoral. 0 
preparado após iam. o aventa. campanha' de -excitaçao de 

•A» 

■. Q C! ■* > 1 - O Q U. J- 
ro :c o i prepar.iuo 

prenso, reac i on,..ri,; 
p:»:ens<, stolinista)‘ 
q ue a r e aç ao esc... v., 
li3Cl s da Noruega. 

£*- 0 Co m, i q. x ex. s (filha 

• t :• iJ Ca. 
apôs u k. o d. venta ca.mpanna' de -excitação de toda c. im- 

(neste particular em 'franca -frente un;ca com a im~ 
contra o nosso c.mdrada.''Esse facto vei.u demonstrar' 

■. ao. par do co.mplot planejado pelos cac ional-soc ia- 
Graça.s poré.rá cordgem da #ovem camarada ICnudesen 

em cuja casa Trocslcy re&ioiia em couípcJihiu ue bua uu- 
llieri' o' golpe fracassou 'e as .autoridades viram-se obrigadas a. tomar co- 
nhecí lento õo cvso e <:' instcurár o'respa.ecti.vo 'inquérito contra os assa.1, 
saltdntes fascistas. Desta fôrma,' o caso nr.d poude ser utilizado elei- 
tor, Imente pela direita, • 

das Staline veiu em auxilio, cr pcc.cs o com « sua repugnante investi- 
da de mentiras. 0 •• processo-' cfe Moscou foi um achado' para a imprensa 
reacionária que passou a. dedic-.r .pa.ginas inteiras com as revelações a- 
li inventadas. Dando a maior publicidade ao -processo- , os.jorni.es re- 
acionários visavam amendronicr os pequenos burgueses noruegueses com 
os historias e calunias forjadas em Hoscoujcontra Trotslçy. Alguns vér- 
tices - o partido trabalhista começaram então a vc cilai’, com medo te per- 
der os votos aos pequenos burgueses, os quais, n^s ultimas eleições lhes 

tinham garantido a vitoria. Naturalmente, um., vez permitida a-residên- 

cia de Trotsky no paiz, e a fur.ç.so e.eí'enúó'1-lo contic. o uunstruoso a- 
taque . e Staline auxiliado pel: ”ofensi vo dos’ re^.ci cnar i os. e fascistas. 
3m conpensaçao-, era preciso'pr sia vez fc.zeí açgimas cpmc-esspes aps pe- 
ç uen.;S burgueses ,:.tcrro:: i z<: c os. 3 o mais si .pile s, p,..rc. os ministros no- 
ruegueses, era ertao, encarcerar p - te rivel- homem para nem ch. |j'ranqui •• 

po.ra o interna- 
u ü  ‘ m - ~~ ~ >' 
le leio: 

■- os 
m. c .. 
pequenos ourgtieses. 

n 
]■' oi esta, uhi.Cc razão 

nto oo c. u. Trotslçy. • 0 pretexto de - viol,..òao us condições cie ...erma- 
solo norcegue: (ide que, ce )e ave-, 

. n m e c:: o s, n <. o po. s s o u c e u-1 
to o o i ie Ho de ,.si 1 - c c ‘.o 

questões cie segunde ou 
;< nc i a pare ele s er< i o s 

isl de ministro 

* • 

.. desculpe jle ulti .í 
condições de- pe 

tercei:.; ordem. 'C- que 
c j -■ & i i i b çarla, uen ta.r e s 

am os senhores 
hofe.. Na real? ac.c e , 

u. nencia c.e Trotslçy e 
} iiai *v C: x *. m.o.c f c j nüo. 

.u!6 i..C. Ct l S • 

. 
Pela presto airetc ao exiefe •* (conhecido por sum cenclencias fase is* 

cas) cio uerviço de Controle ■ e-Pa -sapor-tes, que, na Noruega goza de u- 
ma certa autonomia, o ministro ju3tiça Trigvie I-ie, poz em execucao 

?nciiL,na. .mvioi! pr?.meir. cmHiisç aque. 

b 

a u t o r i d a cl e, ,j i|m t a. í e n • 
chefe ae poli cia, a r esicencicio cam, Trotsky no intuito de 
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arrqncar a assinatura deste ultimo num documento que, a prtexto qie víq,- 
lação das condiçoes de permanência no pais, impunha novas condiçoes nao | 
só muito mais rigorosas^como indignas. Segundo essas informações, oMca- 
mar ada Trotsky nao só nao poderia manifestar-se ' sobré n;çnhuma questão po.^ 
litiUi ia atualidade, como toda sua atividade de publicista e de aociSilo 
gc ficaria previaiíieçte submetida a censura do chefe semi-fascista du„con- 
troie de passaprotesv O mais infame nisso tudo era que essas condiçoes 
deveríam ser aceitas de bom grado, 11 voluntariamente", afim de que ^a opi- 
nião mundial nao viesse a notar que o governo trabalhista noruegues pi- 
sava aos pe's o simples direito cie ailo. ü camarada negou-se, naturalmen 
te a assinar o documento, e escreveu, imediatameni^e, uma ctarta aberta ao 
ministro da justiça, repelindo asvinjustas acusações de quebra do compro-' 
misso assumido para sua permanência na Noruega e demonstrando a inacei- 
tabiJ-idade das novas exigências. Quando o ministro Lie soube que Trots- 
ky pretendia defender-se publicamente, tocou no mesmo instante o tele- 
fone para o nosso camarada, pedindo-lha insistentemente,desistisse desse 
intento, pois que "nada estava ainda resolvido". 0 camarada auiesceu 
ao pedido.. E enquanto um dos dois camaradas, seus colaboradores, ia le- 
var pessoalmente ao ministro, a car&a-aberta, o outro transmitia a im* 
prensa, que aguardava impaciente o documento^ anunciado, a seguinte no- 
ta*. "Por.lealdade„para com o governo norueguês^ Trotsky nao pode fazer 
nenhuma comunicação á imprensa ate que a questão seja resolvida." (Eoi 
esta, alias, uma das pouquissimas comunicações que os dois camaradas.que 
residiam com Trotsky puderam salvar das garras da policia norueguesa). 
Ao camarada protador da carta-aberta, o ministro insistiu, mais uma vez, 

para que Trotsky se abstivesse áe qualquer declaraçao publica, alegando 
que, "dentro de dois ou tres dias deveria haver uma troca de vistas ami- 
gável entre os membros do governo e a direção do partido afim de solucio 
nar o caso". Qual nao foi o seu espanto quando, na mesma tqrde, Trots^ 
ky deparou na imprensa vespertina com o documento de acusaçao formulado 
pelo chefe de controle de passaportes, e já alterado! Apesar desse abu- 
so de confiança, Trosky limitou-se a redigir uma ligeira refutaçao para 
a imprensa e esperar pela anunciada "troca de vistas" amigavel, confir- 
mada aliás outra vez, pelo proprio ministro da justiça, por nova telefo- 
nema ao nosso camarada, na qual tornou a insitir para que este se abstà- 
vesse, ate lá, de qualquer declaraçao publica. 

O resultado da "converôaçao amigo.vel" que se realisou em 2o de Agos- 
to, e' conhecido: prisão e completo isolamento. 
/ Assim, o ministro da justiça do governo trabalhista noruegues conse- 
guiu, porem, o seu intento: ..impor silencio a Trotsky. Efetivanrente des- 
de o seu internamento que nao se teve mais nenhuma noticia direta do nos- 
so camarada. 0‘governo noruegues espera que o caso de Trotsky seja bre- 
vemente esquecido e ele possa,^assim, salvar os seus votos pequeno-bur- 
gueses. Os pequeno-burgueses nao^se contentarão com as medidas "tardias" 
tomadas pelOjgov.erno sob a pressão dos elementos reacionários e f ac i s o as $ 
e se afastarao do partido trabalhista; quanto aos operários revoluciona"1 

rios e radicais, esses também se afastarao de um governo que preferiu cg- 
der ás exi^encias da canalha reacionaria e aos preconceitos de pequenos 
burgueses espantados, a sustentar o principio democtatico do direito de 
asilo. 

0 processo contra os nazistas noruegueses „ 
Si os funcionários noruegueses mostraram, em relaçao ao pçoscrito 

Trotsky, sua "energia.", em compensa.çao demonstraram, em relaçao nos fnn j 
cistas, uma covardia que lembra a atitude dos ministros social-democra- 
tas alemaes por ocasiao da subida de Hitler.ao poder. 0 processo contra 
os assaltantes nazistas (’á casa de Trotsky') durou apenas tres dias para 1 
tomar o depoimento das testemunhas, ouvir os acusados, etc. Nove décimos 
do interrogatório ás testemunhas a acu.3ados girou em torno da atividade 
politica de Trotsky e seus amigos em vez de ser sobre o fato criminoso 
em si - a violaçao do domicilio de Trotsky por arrombamento. Desse^for- 
ma, d autoridade instauradora do processo, visava ..impedir a apuraçao do 
crime cometido pelos nazistas, atenuando a situaçao em favor 

e/W 

-') •- 
destes. A imprensa reacionaria mostrou-se extreaumente satisieits coa 
o incerrogstor i o* que, se nao trouxe nenhum esclarecimento novo sobre 
o assalto, em compensação trouxe "provas'-' e ate "confissões da vitima 
oo assaico que se ocupara coa questões poli.ti.cas da atualidade e que os 
seus traoalhos literários eram" um aguil ha o" '(s i.c) dirigido contra con 
cra esfcaqos, com os quais a Noruega mantem relações amistosas» Essas 
t?8§e*laçoes- jensafciotíai 8" forea tomadas a ser jo.be 168 senhores minio- 

e serviram, assim mesmo de argumento decisivo p.raar as con- 
diçoes de permanência e, em caso de recusa em aceita-;Ü^/por parte do 
camarada Trotsky, como aconteceu, ter como consequejfocÀa imediata o seu 
encarceramento. Com o espesinhamertto do direito deÓKsil-o pelo internamev 
ro de Trotsky, o ministfo da justiça trabalhista^tra a primeira pá dê 
terra para a futura cova cia democracia buraueseícU 

, ,t Vvr 
Defendamos os .d ifceitos democratic osjk \ 

i i 

primeira 
Noruega. 

UVlt jà&âa Trotsky nao goze dos mesmo di- 
wf emigrado nos paises democráticos, 
nao. só a liherdade necessária para 

■r--r: --     - possibilidade de socorrer-sç. de todos 
:s meios materiais, técnicos e pessoais necessários á realizaçao desse 

•'rabalho. Nao soíaente nós, bolc-heviquçs-leninistas, mas todo o proleta-' 

Nao descançaremos enqüanto o c, 
Tal.tos. e liberdades que goza qualV 
A cam. Trotsky deve. ser ásseguraclí 
o seu trábklhò intelectual, como a 

liado revolucionário e mesmo 
voz de protesto contra o 
liberdade dè defeza 

todo dbmocrata sincero devem elev< 

gor 

... _ sua 
internamento.de Trotsky e o cerceamento de sua 

do governo norueguês. Tfotslcy precisa de 
tuc. defender-se, como pára desmascarar o mo- 

assassinatos cometidos recentemente eu líoscou pelo gover 

/ na pessoa de velhos bolcheviôues, cuja vida foi toda con- 
sagrada a revolução e cujos nomes entraram para a historia, como 

res-tenentes e os colaboradores mais proximos de Lenineí 

parte 
inteira liberdade , nao só 'na-- 
vel oculto dós 
nl de Staline 

os lo- 

T-í% d.APÀr.rAÇA°. de soe iali stas diruruirq uezes. 

f^r-N!S^£aÍX0"iS5!ní:Ci0“' socialistas, e livre-pensadores, resolvemos tazex .a seguinre declaraçao: 

' 9 pf°^eaSí)* W ácabc. de ser encerrado em moscou com a condemnrçro 

/ a Cxe™^° cle ho:icns Qbe*- outrora, já prestaram indubitaveis 
c^nos ií operário internacional, uespertou grande itíquieta- 

2 ® C’!:C.;’2:0S? p?rr*ue r: impressão dominante e' a de que nao fo 
x*a * cPnceVilcia a representantes do proletariado mundial a oportuní- 

vfnUoaaLCZC-°laX 6 aB üc acusação. Soí,os também de o- 
?*L c eve ^ ser uaea a Leon Trotsky„ contra a quem foi levantada a o. cusaçao principal, a poss i oi li. ade de defender-se» 

Consideramos igualmente necessário para que a confiança dos -onera- 
xi^os socinlisuas de, todo o mundo no sistema jurídico da União Sovietio,- 

f^c 9ue Permitido a um Comitê' Internacional examinai - 

e qup dn!°ÊI f6’ as peças de ac cusaçao contra os actuaes condeuinadoj 
^ * 1,1 caso de serem levantadas, futuramente,, idênticas acusações 

°Utr0S h°““w«o*>;Meraeo8. classe geraria uundial, coqc c Quibci o entes e participantes da revolução russa, todas as peças de acusa- 

tern-c iorlai360iataiaente postas a disposição e ao exame de um Comitê In'- 
Estamos convencidosde que, tanto para o movimento operário inter- 

natníeal* c orj? -para J União Soviética, e preferível tcar a questão'desta natureza a maior publicidade^ 
Dirigimos este apelo aos representantes .da União Soviética em nos- 

a o- jpa.i z • * 

'• 0 . T Copenhague, 26 de Agosto de 1936 

?!®nd Joh^nsenf secretario da Eeüeração Graphica Dináiaarquezr.iKai Hoifriann, escritor; rnupont, vice-presidente da Ledereção dos Opera- 
xios em fabrica de clge.rros - Departamento de Copenhague: Einar Nic3 3^n 

vV° A* íedfar°,de ^«neiros; Hvidtfeldt, estudante;' Ni eis Ma- asen, Presidente do Smoicato de-."Marceneiros; Oskar Hanaen iornulist-i- 
Srnest Berg, tipographo; Ernest Christiansen, jornalista! ’ 
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POR UMA COMISSÃO INTERNA CIONAL DE INVESTIGAÇÃO ! 
. • * 

Diversas organisações proletárias francesas realizaram em 7 ^-e ^ 
Setembro dé 1936» em Paris, uma assembléa comum» lia qual foi aao- 
tqdo unanimemente, o seguinte a]oelo para a formaçao de uma Comis- v 
sao Internacional de Investigação sobre o processo de Moscou. * 

Nè R. 

Eis o açêlo: * ( 
■ 

"Camaradas! 

Em 25 de Agosto deste ano foram executados» juntamente com outros ca-i 
maradas operários, pelo governo de Staline, Zinoviev, o primeiro presi- 
dente da Internacional Comunista; Kamenev, ex-presidente dos Sovietes 
de Moscou; Mratschkowskijí Smirnpy, Terwaganian, Bakaiev, Evdomikov, to- 
dos combatentes da primeira hora da primeira revolução vitoriosa de nos- 
so .tempo, fundadores da Terceira Internacional» Tfotski, o organisados 
do exercito vermelho, foi condenado á morte; e Michael Tomski, presiden- 
te dos Sindicatos russos foi impelido ao suicidio. 

Todo operarit) revolucionário» todo ser capaz de pensar , sente-se pro- 
fundamente inquieto e revoltado com o trágico e inacteditavel processo 
de Moscou. Essa indignação e tanto me.ior pelo fato das organizações ope- 
ráfias internacionais terem sido mantidas afastadas do processo de um 
modo brutal e porque nenhuma prova se fez que pudesse justificar as acu- 
sações mais inverosimeis. 

Precisamente no momento em que se anuncia a promulgação de uma nova 
constituição, que garante aos velhos czaristas, padres e exploradores,. 
a inviolabilidade <ie pessoa, palavra e reunião, arma-se /um tribunal mi^ 
litar de exeepção paaia condenar, numa asfixiante atmosfera de provocação 
policial, sem defensores, sem o menor controle por parte do_proletariado 

  E ja se 
mesma sorte, 

internacional, a velhos bolcheviques» companheiros de Lenine 
anuncia que outros revolucionarei os russos irao sofrer a me 
caso assim o éntendp. Staline. ~ / • . 

Todo o mundo compreende que nessas condiçoes^ e absolutamente impossí- 
vel dar o menor credito ás espantosas "declarações" dos acusados. 

Declaramos que a classe operaria tem o direito de saber da verdade._ 
So" nacionalistas reacionários, inimigos declarados do internacionalis 

mo proletário, podem negar ao proletariado internacional, o direito de 
conhecer com exatidao,, todos os fatos e circunstancias, assim como os 
verdadeiros motivos dos sinistros fuzilamentos de Moscou. 

Por estas razoes, os trabalhadores revolucionários nao podem deixar 
de apoiar a intervenção ' das grandes organizações da classe operaria, 
da Internacional Sindical de Amsterdam, que juntamente com a Segunda 
Internacional* exigiu para os camaradas acusados, as garantias elementa- 
res de defesa* 

vasdaquàlas organisacoes ainda mais dc que nunca. 

A necessidade dessa, intervenção ainda se tornç. mais urgente quando sé 
sabe que na Rússia novas execuço e3 em massa estão sentdo preparadas e 
que e ás centenas que 03 militantes do movimento pperario soviético se 
tornam suspeitos, sao presos ou levados ao "suicidió". Rykov, ã anti- 
go presidente do colégio dos comissafios do povo; Buokarine, Radek, PM 
takov.Uglartov. Kolontni. etc,, inclusive a própria viuva de Lenine, a 
marãda Rrupskaia, finalraente todos aquelàs que em Outubro de 1917rf6ohd 
ziram o proletariado russa á vitoria, sao fisicamente aniquilados tou es- 
tão ameaçados de aniquilamento» 

Os primeiros passos dados pela Internacional Sindical e pela -Sagun-^ 
da Internacional, jperderao qualquer sentido si, dçpois da recusa bru- 
tal de Staline, nao forem completados com a criação de uma comissão in- 
ternacional encarregada de assegurarr. por seus proprios esforçoBse ini- 
ciativa. os elementos essenciais de defesa para as futuras próximas vi- 
timas. Depois de temí exigido essas garantias para os que ja morreram, 
as duas Internacionais tem agora o dever de, justamente porque nao foram 
atendidas no seu pedido, tudo fazer para esclarecer os meandros e segre- 
dos do processo moscovita e os seus tenebrosos fusilamentos. 
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CARTA À DE OTROFF 

A autora desta carta é 'a camarada Maria Nielsen, uni 

dos mais antigos membros do P.C. clinamarquez, sua co-fun- 

dadora. Seu renome, como revolucionaria, transpõe os qua- 

dros do partido, sendo alta mente considerado nos mais _ 

vastos círculos do .movimento- operário e dos intelectuais, 

livres de toda a Scsndibavia. Desde o inicio, durante a 

^rande puerra, esteve ela em contacto estreito- conyos 
boíciieviouesMUo se encontravam na Scandiiaavia. Mais tar- 

de,foi delegada de seu partido no Congresso da I.C., ■ 
tornando-se uma das mais íntimas colaborador&sjie Lenine, 

Sua palavra, em-ora, é da mais alta sirnificaqao. 

Depois do processo de Moscou, a cam. Nielsen compare- 

ceu a uma assemblea de funcionários' do P.C. e ali deien- 

deu energicamente os acusados, principalmente o cam.Tro- 

tsky. 

Copenhaque, 23 de Acosto de 1936. 

Ao presidente da Internacional Comunista, cam. Dimitrofj. 

Tomei parte no movimento de Zimmorwald, e, na 

primavera de 1918, rompí relações com a social-democra- 

cía dinamarquesa. Fui co-fur,dadora do Partido Operário 
Socialista, que se transformou, mais tarde, no partido 

comunista da Dinamarca. .Comparecí ao 2- Congresso do aO~ 

mintern, em 1920, e, alí, prometí ao cam. Loninc dedicar 

toda a minha vida ao comunismo. Tenho cumprido esca pro- 

messa mão tenho feito outra cousa na vida srnao comoater 

constantemente pela causa comunista. Sou membro do P.C. 

da Dinamarca. 
A°’ora,passo a tratar do objetivo desta carta. 0 

procosso contra os ve3-hos bolclieviques da—me muita preo- 

cuparão. Voce talvez tenha lido os jornais social-demo- 

cratas scandinavos. Aqui, ninguém quer ou pode acreditar 

que velhos marxistas, discípulos de Lonine durante tancos 

anos, e anos decisivos, seus fieis colaboradores ate a < 

sua morte, se tenham transformado]? em terronscas indivi- 

duais, ninruem quer ou pode acreditar que esses^ homens 

tenliam cometido a infamia de se^li^ar aos nazistas, nos- 

sos mortais inimipos, para com eles combinar a centodos e 

cometer assassinatos contra os dirigentes soviecicos. 

0 movi íiento operário da Noruoya diriqiu-se a 2a. 
Internacional e a Internacional Sindical,de Amsterdam, 

exibindo dessas organizações não so que pedissem infor- 

mações a Moscou sobre o processo contra os velnos bolcne- 

viciues como pedissem também a permissão para enviar re- 

presentantes seus, e, si possivel, advogados, para, em 

nome daquelas organizações, seguir,a marcha do processo^ 

Si se tratasse de "brancos" eu seria de_opinião que uma- 

tal proposta não passaria de uma intromissão descabiaa 

nas relações internas da URSS. , . 

Más, na realidade, se trata de velnos bo-chevi- 

ques, conhecidos, em todo ojnundo, pelos -r ande,.; se rei- 

nos que prestaram á revolução russa, ao lado de Ler j ne, 

como os seus companheiros mais provimos e íntimos. Por 
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isso, junto o meu apelo ao apelo dos trabalhadores norue- 

gueses, pedindo-lhe, cam. Dimitroff, facilitar, em quanto 

tiver ao seu alcancez aos socaial--democratas, o exame das 

pecas da acusação♦ Nao desejo, de Modo alrum^ que se venha 

a poder.falar, com qualquer aparência de razao, num*^‘pro- 

cesso de Lelpsiq", mas desta vez em Moscoui 

\ 0 nosso partido dinamarquez não deu^e^liuma in- 

formação aos seus membros sobre os qrandes e ^árriveis 

acontecimentos desenrolados em Moscou» Apeptefe, o "Arbejder- 

blater"(orqão do P.C.) limitou-se a; pitótfcar os telemraraas 

a respeito, e, antes de ser dada a à^nrcença, já forreteava 

os acusados como assassinos. Sei jcjytS* ryão,posso lhe enviar 

este apelo por intermédio do jarfido, e e, por isso-, que^o 

faço dirota e pessoalmente, dpmo poirteriormente-, conheci- 

mento dele ao partido. 0 Sétimo Conmresso da I.C. ha muito 

que se realisou^ mas no nosso partido não ha-a menor liber- 

dade de discussão para os que tem opinião diferente da di- 

reção. ' 

Aproveito a qportunidade para lembrar que o cam. 
Lenine me recomendou, em 1920, que toda vez que eu julgas- 

se conveniente, devia dirigir-me diretamente ao Executivo 

do Comintern, 

Com saudações comunistas., - 

M. Nielsen. 

nr -v.- •'r , J j\ ~~ J s. “V./v 

COMÍCIO DE PROTESTO EM PARIS 

A organização francesa bolchevinue-leninista, o Parti- 

do Operário Internacionalista, realizou, em 3 do Setembro 

ultimo, uma reunião pública sobre o^tema: "A VERDADE SOBRE 

0 PROCESSO DE MOSCOU11. A manifestação foi extraordinaria- 

mente bem concorrida: Alquns milhares de^pessoas encheram 

o local da reunião apezar de rran-des comícios de massa^te- 

rem sido convocados pela Frente Popular para o mesmo dia. 

A assemblea escolheu para presidente de honra os com- 

batentes da Espanha, o cam» Trotslqy e os bolchevique-leni- 

nítetas da URSS. Entre os vários oradores que falaram sobre 

os acontecimentos de Moscou, examinando-os sob todos os as- 

pe tos, destacaram-se o representante do P.O.I* da Juventu- 

de Socialista Revolucionaria, o escritor Andre Breton em 

nome de um qrupo de inteletuai-s, um conhecido funcionário 

do Partido Socialista (S.F.I.O.), Barre, que declarou que, 

em face da repressão stalinista, os socialistas -so sentiam 

solidários com os bolcheviques-íeninistas russos. A 11 União 

Anarquista" também tomou parte..na manifestarão, tendo-se 

feito representar por um orador. A assemblea, que so pro- 
\ lonqou até tarde da noite, adotou, por unanimidade,_umà 

* resolução protestando contra a sabotagem a realisação de 

um controle proletário internacional sobre a marcha do pro- 

cesso e exirindo a criarão^do uma Comissão Internacional 

de Investiqação. A assemblea protestou, também, contra o 

internamento de TrotsJçy pelo xoverno norue^uez e envjou as 

suas saudações á vanruarda bolchevique da classe operaria 

russa e aos combatentes operários e camponeses da Espanha. 
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UMA VO % DE PROTESTO NO P.C; DA NORUEGA 

d joinal trabalhista de Oslo "Arbeidert*; 
depuis do ter sido recusada a sua publi- 

a 

O artigo abixo foi publicado no 
blad", de 31,*de Agosto ultimo, 
cação no orgão central do P.C., o "Arbeiderenu* 

A sua autora, camarada Jeanette Olsen, e membro dirigente de P.CtN.< 
"Si tremenda, tempestade de indignação nao se levantou no 

30io da classe operaria contra os métodos de justiça empregados no pro- 
cesso de Moscou, em que foram sumariamente condenados homens como Zi- 
nov.iev, Kamenev e outros velhos colaboradores e dicipulos de Lenine, díE 
rigentes da revolução russa, isso se explica 
que a confiança.dos trabalhadores no governo 
de fé. 

j w 

unicamente pelo fato de^que 

de Stalin e um simples ato 

ja 
do 
as 

Eles não podem acreditar que a direção da classe operaria russa ce- 
capás de empregar ,tais métodos de luta politica. Mas si pomos de la- 
por um momento, esse simples ponto de fé, e lemos comoobjetividade, 
noticias que nos chegam, do processo, como si viessem de um outro 

país qualquer, nesse caso.,i todos os trabalhadores compreenderiam íme- 
diatamente que os documentos de acusaçao, o depoimento das testemunhas, 
as "confissoes"dos acusados, o libelo final com que o procurador procu- 
rou justificar a pena de mòrte nao tinham o menor fundamento. Reduziu- 
se a uma serie de injuriasse de afirmações vasias, destituídas de qual- 
quer prova e de justificação razoavel. 

Mas, si por isso mesmo, se torna evidente, que, para o governo de 
Stalin, deve ser de uma qbsoluta necessidade livrar-se, de qualquer mo- 
do, daqueles acusados, nao é menos evidente que o motivo da acusaçao e 
da pena de morte ha de ser muito diferente daquele constante no proces- 
so. • 

A extrema pressa com que correu o processo - apenas cinco a seis 
dias, para decidir de uma quastao vital, tanto para a União Soviética i 
como para todo o proletariado mundial - e a precipitação com que foram 
executadas as penas de morte, constituem um sipistro depoimanto contra 
a ausência completa de provas para a condenação._ 

A resposta que o governo de Stalin deu ao pedido duas trabalhistas 
para que aos acusados fosse garantida a possibilidade de se utilisarem 
dos serviços profissionais de advogados estrangeiros e neutros, foi sim- 
plesmente uma. coleção de afirmaçoes e injurias que a ninguém pode con- 
vencer quanto ã veracidade e autenticidade das peças de acusaçao. 

Devemos lembrar, a' proposito, que os socialista3-revolucionarios que 
realmente praticaram um atentado contra Lenine e quasi o matavam, fe- 
rindo-o gravemente, puderam ter advogados estrangeiros que foram a Mos- 
cou especialmente para defende-lo, e tiveram para isso, toda a liberda- 
de. 0 governo soviético, dé então, nao respondeu, como^ o de hoje, com 
injurias e o fusilamento precipitado dos acusados, a exigência feita 
pelos social-democratas europeus do direito de mandar advogados, de 

sua confiança, assistir ao processo. 
E’ com mal disfarçada alegria que a imprensa burguesa, reacj.qnaria 

e. facista, se refere ao processo e tece os seus comentários "envenenados. 
Essa gente esfrega a mao de contente, e ri, satisfeita, ao vei^-que os 
velhos comunistas, que forqm sempre considerados como q| mais proximoe 
colaboradores de Lenine, sao agora trucidados ou ferosmente perségftW||t 

quer se encontrem dentro ou fora da Rússia» , . , 
E1 preciso por um paradeiro a tudo isso, e tal coisa so e possível 

si todas as questões atinentes forem trazidas a luz do dia e submeti- 
das a umn intensa discussão. A classe operaria tem o direito de saber, 
ao certo, quais- os motivos verdadeiros, ocultos, pura o qué aconteceu]';, 

> 

V 
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XXX —- f, 

jr/no, 
mtii 

_ac crmaracla Trotshy 

dos _*y.r opa eis chc n Hcftn" ; 

V, dentes e a * a0 ?e^^'^TorLlistaS i^en- 
•isietBkv socialistas anti-fascistas, da marca de Ítofí vo» 

perseguições e maltratos de^ue^foiiadmG1?te cõnhecido pelas ignóbeis 

^istas/dfoíde^cab u
9
d

U íííííÜr 

per 

S!0„“fiáta3A^"õndê a^
0£^jõhA;peirpres8Srd^nSir.p*Sõa 

ou o 0omo se 

-PI 
von OsqiP*oS5a ° le*to UUíU ^espuai onae veio °Esletsty conquistou o prêmio Nobel da Pa 
nT,n+c!w°ar*"a que 0 seu companheiro e amigo 

rae
n
rece ser divulgada muito aler/d - «am circular .as correspondências part^álares. 

-■'aga, 28 de Agosto de 1936. 

1936. 
, Schlamm, dirigiu a 
jO estreito em que cos* 

Caro e admiravel Leon Trotsky 

a segurança^a^minh^aolidaripd^dp^rt enviar-lhe as minhas saudações e 
verdadeira oolidariedade de camarada nesses dias em nus uma 
dos Ôs que l“tà r0 4 despejada sobre voct e 
agora oumprir!e“âl!o lIL ,s°cia honesto e autentico, Quero 
esse asseeunr ivip * a ^amentnl-o. Mas seria lamental-o se eu vi- 

, dade, hid?ofobiI eMnaíhic?n!níe^qU~ todasessa erupção de imbecili- 
í encia tão intranquità auão mnrhí?Pl°Sí° realrjente animal de uma co.nci- 
pudesse em nadá atineir n nrnfp J de SeUS rePugnan*es inimigos não 
socialistas ?ir a projeção de sua personalidade e de sua ação 

não conc ordo°c orn^sqUeStães> e mesmo em questões essenciaes, 
ro mais fatal essa sua^obstinnffi? (de.re~sto" considero como c seu eí~ 
seus empregados íomo^sr^p d P°S1Ça0 em dlscutir cem Stalinn, 3 

aoi.saofc‘ s^^m£sr^. 

alistas qSe! ho’je ^ “ls?rIa d® 9*»!. «eração de sccl-” 
comprehender, nem*ousa ver - “ t* en+re ou^Jos motivos porque nao cuer 

ÍS^-SVtIS ~ 

^iSa^V.feXre^e°.ttX<: »p”oíeet8a?^. 

filí ríiS^e°eours 

mente aniquilados, e, em^seguida liSuidídísSfiqí,em, P£lmeiro,j^iquiçu* 

«reessenrbea ‘ taf0 linho- esses MiStaí comentários ll™* 
* esses hunianistas, por amor aos direitos autoraes. E não calará Que Stalme saiba que a ultima palavra sobre o assassinajLã c 

da wQ?tlg0? G9£iaradas» 0E Qgecutados. ainda esta' pára ser p^onunHn 

de*u^f^st^torpe0^"?i 5 »d5 ^ 
Mas ainda vivem socialistas 0

B“^ 



I, 
w 

-12- 

rohnstcz ainda podem e ha o de desfazer, fio afio, toc^o o monstruoso 
emaranhado, sem exemplo na historia, que invadiu a razão ^uaana ^.di- 
gnidade socialista. Tenaz e pacientemente» sen desfalecinentos nem^n 
dulgencia, inflexível e rigorosamente, cada detalhe ser. investi|ado e 
revelado. Nada será esquecido» nada perdoado* nada 
so nenhuma duvida'. E* possível que muitos de nos venham ^ sofror q . 
a'ier"ac idente",pois grande e o poder daquele senhor * Mas* mesmo essea 
"acidentes" nao lhe servirão muito# Que elo tome conhecimento dissó* j. 
“setrX Sís dc política. «\«Jo doninio muit asco». ao M*ía- 

ran de você. Trata-se de atos elementares de decenc ‘S^S no/eéíea 
corto comportamento humano que chamamos sooialiBtç.. Ma lute por eBses 
valores supremos da vida, ponho-me a sua disposição# 

WILLY SCHLAUH 
** * n * ■ 

O MISTERIOSO ."HOTEL BRISTOL" DE COPENHAGUE._ 

Do depoimento da teBtenunha de aousação: “...Combinei com Sedov (o 
filho de Trotskv - H.R.) de ir, dentro de 2 ou 3 dias. procura-lo em 
Copenhague ° doí alí me hospedar no Hotel Bristol. onde deveriamos nos 
°avistar?eReç.lmente, da estação fui diretamente P--? “0^°^n0S°po^voll 

en ouio saguão encontrei Sedov que ne esperava.. .liais ou menos por voi 
“ das°10 horas da manha, saímos para nos encontrar com o propno Trots- 

ky'(Extraído do ■« especial, dedicado ao processo do IIosoou. da revista 
stalinista"Hundachau"editada em Basiléu» de l-IX-193°*n~ 39»Pag.io.Ljj 

A proposito deste ponto do depoimento.» o jornal "Softi&l-Demooraten" 
de Copenhague escreveu o seguinte: iinrnr^sRo" 

"Por forca do puro acaso viu-se Copenhague envolvida no p * 
aue acaba de ser concluido em Moscou. Por diversas vezes foi a nos^a .(ja- 
pitai designada, polos supostos testemunhas eaouscáos, como o oentro 
onde foram preparados os atentados contra Soaline e outros fc Entre-c*nto 
os raros^etalhcs que foram dados relativos a Copenhague naojaraiem na- 

da convincentes". 0"Sozial-Democraten" cita então o depomenuo de holm 
mSnn " reppeite de sua estadia na capital dinamarquesa ocooent». 

"0ue dois conspiradores ruosos sç, tenham enconti._do uma ir-riu.., num 
sceuao de hotel para conspirarem, não é coisa muito plausível. Mas a 
coisa se torna ahsolutanente inverosimel quonao_se ^ote.ndâ que ? 
tro se deu num hotel que* como se sabe, deixou de /íp^q-,7 
nos antes de 1932 (ano do suposto encontro), isto e no outono de, -.17* 
SeSfár0 precisLente nessa época, o prédio do hotel foi erru ado e 

nunca mais reconstruído, - a nao ser agora, en 1936, poi wasiao do pro 
cesso de Moscou. Provavelmente, o conspirador Hozuann ouviu lU-a* que 
h-vía durínte os primeiros tempos da grande guerra, em Copenhague, um 
hotèí’oom aquele nome. Instante conhecido e frequentado por certos oir-_ 

culos internacionais. E"‘ possível mesmo que naquela epoca, tenha ele 
alnente se hospedado ali. Aper.as Holznann e os acusadores nao contavam 
Sim o ?áfo do g?ande e elegante hotel tex. desde então deixado de exis- 

tÍrUna se'rio de outras inverosimolhanças e inverdades podería ter s},do 
facilmente averiguada no extrangeiro si depoimentos e testemunhos nao 
tivessem sido tonados com tanta pressa e si o propno çrocesso, depois 
de ms poucos dias, não tivesse sido bruecomente concluído e as penas 

de morte decretadas, seguidas imediatamente de execução, com o fusila- 

raCnUn processo oonduzido^rhonestidado e no qual fosse.permitida a ' 
participaçao de advogados extrangeiros - socialistas o liberai3 - te- • 
?ía duíad^ muito riais tempo e„ dado. assim oportunidade para o exaoÉ drç. 
nwado de todÍs as peças da acusaçao. Jlae, neste caso. ter-so-ia ohega- 
do dertLente. a conclusães muito diferentes, provavelmente, alguns 

dM acusadores teriam que se assentar no banco des reos." 

\ 

\ 
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NAO . SOU lÁSCJCS.TA TOTJIO 

ício Silone, o conhecido autor de,J:I'oiitqmára::, 
obra fundamental na literatura socialista - 

de "Pa o e Vinho" 
"0 Fascismo" « „ 

tomou posição 
transeriçao 

i» .Redação da rqviqta "A Paiav 

Recebi a 
creveu o 
sejais publicar ém vossa revistc. 

)Ssa comunicação sume c. uc. 
snr é-Ottwald a proposito do'meu romance 

A Redcçao 

ra" em St.ratsnoi .31 ud, 

sobre .a carte. que 

11 -1 

, G S - em j? o bs o nontô,^ 
" Pão e V inhqft*’' que d e - 

Ottwald foi 
Tenho e. informar-vos què^a cor tá do 

prepa- recebida 'pòr-mim e que eu já havia 4gúdlmqnté 
rado a resposta. Mas vejo-me agora obrigado a' desisti^íjüe vos remete- 
la porque nao- posso mais permitir que meu nome apa^d^a ,em. vossa rev.ista 
mesmo na qualidade de um simples'colaborador acidental'. Depois dos re- 
centes acontecimentos ^russos que ate' aos cegfis-Htte^m ter trazido a re- 
veíaçãof.,de,- Uma. situação inteíruiaentd noyi, 0éo me é de todo impossível. 

Estais perieitamente ao par da rainha ea defesa da cultura amea- 
çada pelo fascismo em todos os países. Sabeis também que tenho lutado 
constantemente ao lado dos operários e camponeses por uma ordem social 
melhor. E muito particulárm.ente venho me insurgindo^ sem desfalecimentps 
contra a justiça fascista, está máquina de destruição ,e de banditismo 
com que se exterminam os adversários políticos, com que sc os esmagam 
sob falsas; acusações, c JPies tiram o direito de dçfcsa, com que se ar- 
rancam tantas tlconfiasoes1 por meio das torturas mais requintadas e bar- 
tarreaV .as. quais nem os mais fortes podem resistir. Viveis afirmando es- 
tar per feitamente de acordo com essa atitude dc resistência ao fase is- 

i mú.Vc ate reGlanais para- vós mesmos, .um papel dirigente nessa-.campanha dc 
4 resistência. Mas, como sois hoje solidários com o que se, passa-na Rus- 

’ s-ia e como. vos mostrais de acordo em .que oposicionistas sejam deporta- 
:J;’d.os por simples medidas administrativas e processados sem terem possi- 

bilidade de provar a sua inocência, recorrendo a testemunhas e a advo- 
gados.jrealmentc independentes, que nao tivessem que temer qualquer re- 
pressão, - que valqr, pergunto-vos, pode ter todos bs vossos protestos 
contra, a policia e ji justiça fascistas? ! 

Que sinceridade pode ter vosso palavreado,sobre os direitos elemen- 
tares do homem, sobre a defesa da cultura? Q,uq valor moral p.ode ter o 
chamado "humanismo" que pretendeis’representar?- 

,Só com sof: 
03"processos 
diante, não^passam dc assassinatos coletivos\ eXércidoS contra todos 
os que se nao mostíam concordes com a linha política^dominante..Em Mos- 
cou contentam-se em revestir ess.es assassiniôs com formas jurídicas que 
nau passam, na realidc.de, -de uma caricatura macabra. Em todo o caso 
ficais sabendo por mim, que ninguém, em seu juizo perfeito, pode dar o 

Ui J. ÉJJ..ÁU OC.ÍÍUC J. J. V» jJJL W K> '-AJ. UU* •• 
visnas ejpor um jogo de palavras suspeito^pode is negar que 
que estão correndo oü vao correr na Rússia, de hoje por 

menor credito ás eupostas "confissões" dos acusados. 0-gigante ac o aptir 
relho de propaganda dc que^dispõe - o govèrnc russo pode hoje, conseguir 
desviar a atenção da opinião pública das reais difreul-dadds da.situaçat 

da U,RÚS,*S. Je esconder o conteúdo verdadeiro das objeç.oes opo- int 
sicionistas á, politlca governamental dc Moscou. ' •• 

Isso tudo- se-dá na medida em que se procura fazer créí^quc todas a- 
quelas medidas "judiciárias" não são piais cio que "depuraçao morpl", co-e 
ao si os Zinóviev, Kamcnev, Xomslci e todos os demais válhos lutpdores 

bolcheviques não fossem realmçntc, senão un banclo^de inisefaveis e des- 
presiveis creaturas, ".compradas peja Gestapo a4.cna:l c "desejosas de in- 
■üloduzir o fascismo na Rússia". JTodos os que hôsitao em acreditar na 
veracidade de tais acusações, s.c.o logo taxados dp "agentes dc. Gestapo .c. 
nazista" e "partidários do fascismo uleuao"í Mas, meus senhores,ficais 

{creditais impor, pelo 
•pága para juui tos 

dc nós. 0'delírio verbal que se. apbderou ';db vosse.s fileiras nao faz 
mais sobre nós nenhuma impressão, mas pelo contrario, força-nos a refle- 
tir e di scuti r. _ , •> 

Falsificam-oc as concepções dos adversários' políticos, atribuem-lhes 

"partidários 

sabendo que o método cia suspeita moral'com que^ácredi 
medo, os que estão convencidos do contrário, já naò -p' 
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mtcnções criminosas ou infamantes, assassinam-nos ou os impelem ao sui- 
cídio, - nas tudo isso sc faz quando sc e fraco ou covarde demais para 
rom eles travar um debate honesto e livre* uma luta sincera em torno das 
questões fundamentais para o pais. Quando nao se esta em situaçaci ma 
'■ ia1 do examinar o movei dos atos, pode-se facilmente condeder que s^ 
Icnhou tolo casos individuais de deshonestidc.de c corrpçeo, Ifcs quando 
se trata de toda una corrente politica, representada por homens que du- 
rante toda a vida lutaram contra o absolutismo ezanstae a burguesia 
internacional, quando se trata de homens que se chamam Trotsky, Zinov . , 
Kamenev, Radeck, Buckarine, então, nao ha esforça de so 
colossal aue seja. que P03SC. fazer crer que se trata apenas de um cuso 
de "LpurqçL moral” de "um Dando do criminosos". Todo ser no uso per- 
feito dos cinco sentidos compreende que \m governo que se utiliza de ^ 
tais processos de luta contra os adversários, e um governo que nuQu dis 
puta livre e honesta, com esses mesmos inimigos políticos, perante a o 
piniao publica do país, seria inevitavelmente derrotado. 

Nao ha outro meio, hoje.de se opor a propaganda de / 
namental russa,do que cada qual se decidi*, a abordar a fundo, pola rais, 
o problema da politica soviética:. Quais sao as causas objetivas de m<.. 
tal intensificação das contradições internas na União Soviética? 

A tarefo atual dos jornalistas e escritores a serviço do governo ru3 
so (e também a da revista «A Palavra») consiste porem em escamotear com 
hobilidode uma discussão tao perigosa e substitui-la por logares comuns 
c frases de ordem geral sobre a nova constituição russa e os direitos 
democráticos que ela assegurados cidadaos russosr., Mas esta o una man - 
bra que só pode surtir efeito sobro os pretensoS intelectuais, despidos 
dc qualquer senso critico e que, por isso mesmo, caem tuo facilm^nt - 
que-la- doença mental q'ue se poderia chapar de cretimsmo J^idico. 0 cre^ 

..tinismo juridico consiste principalmente no habito^de considerar a lei 
de um país como o reflexo exato das relações sociais existentes entre 
os cidadãos deste mesmo país, Esse cretinismo jurídico age de modo a qu* 
os intelectuais, fracos de espifcito, que se encontrem por exemplo na 
talia c clí estudem as novas leis, dali voltam com a convicção de que 
na Italia já não existe o capitalismo porque as leis fascistas o aboli- 
ram. Em seguida, dirigem-se esses mesmos homens para a ;Françj de on 
sáen profundamente convencidos de quej\ liberdade, a igualdade Q a fra- 
ternidade constituem a base das relações sociais entre os cidadao <- -- 
ceses, pois essas tres palavras fatais se encontram por todJ a~Jar^ " 
no papel da correspondência oficial, nos carimbos das repartições publi 
cas, nos edifícios dos tribunais, nas escolas publicas e mesmo nos jsi- 
los de mendicidade. A critica socialista, porem, desde a suafundaçao 
com Marx e Engels, sempre prevenirem contra esse cretinismo jurídico. 
Os socialistas sempre criticaram e recriticaram a igualdade no papex, a 
liberdade abstrata e a democracia formal. Os socialistas sempre rcpebi-^ 
ren que não se deve julgar una sociedade ou unjpais pelos textos de -aa- 
leis, mas segundo as verdadeiras e reais relações existentes entre cs 
homens. Emil Ludwig, Lion Feuchtwanger ou Jakob Baehrer podem cair ca 
extc.se diante da nova constituição (na realidade nao 3e deve exigir^.111 
to dos escritores...) mas nenhum operário socialista, nenhum camponês 
socialista - já Inuniscdo çclo auxino .contra 4? 
iurídico - dará o menor credito aos parágrafos abstratos da constitui 
 •  rui MinnnmiR. nn contrario. CD fC.Ce da Jl 

> 

?as desta intensificação das contradites internas na Umao Soviextca? 
Com esta carta, para cuja publicação, comunico-yos que tomarei cw 

providencias, quero dar uma demonstração de sinceridade perante tocos 
cg que, amigos e leitores, nc conhecem e desejariam talvez saber a ijtfi- 

nha' opinião sobre todos esses acontecimentos... E dou^essa demor.traçao 
com tanto maior espontaneidade^ quando nenhuma ligação política ao pren- 
de o.os revolucionários que estao sendo fuzilados na Rússia, revolucio- 
nários esses que considero, aliás, com grandes responsabilidades pexc 
estado atual da Rus^ia. Nao desejava solidarisar-me politicamente cora 
esta ou aquela fraçao soviética. Esta carta representa pois, apenas 
uma demonstração necessária de coerencia anti-faseista. Si eu calasoc 
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agora» ja nao me 
que fosse, contra 

Estou 
cn todos 
que mais 
cratico - 
sobretudo 
n.qns. Sem 

entiria <jom coragem para escrever mais, fosse o que o 
ao ditaduras fascistas. 

realmente convencido,-e sempre procurei exprimir essa convicção 
os meus escritos-de que nem sempre, e em todos os casos, o de q< 
careceulns é de meios materiais -armas ou grande aparelho buro- 

esse"outro 
eabaríamos fascistas 
aelhos. Enfim» o que 

realmente armados contra o fascismo. 0 de que 
e os ho~ 

os homens", nós rqeásmos.a- 

para estarmos 
precisamos e de um outro modo de encatarmos a vida 

modo de 
também, 

encarar vide 
. meus caros amigos, isto e, fasc.iiiçüB ver- 

queria explicar expresaamente era que rárecuso a 
jer fascista, mesmo que fosse um fascista vermelho. 

Vosoo 
INÁCIO 

rn 

SILOlÇtv 

JUSTIÇA TAMBÉM PARA TROTSI 

Em conexão com o processo de Moscoimn oa^overno noruegues internou 
Trotsky e sua mulher, proibindo-o ao rlfjlmo tempo de fazer declarações 
á imprensa cobre as acusações contra ele levantadas pelos seu3 inimigos 
políticos c impedindo-o de procurar rcvatê-las com a apresentação db 
provas materiais etc. Ao mesmo tempo que isso acontece, o governo rus- 
so exige do governo noruegues a expulsão de Trotsky: como neste momento 

nenhum"outro pqís permite o ingresso de Trotsky, isso equivalí, pratica 
mente a 3Ubmete-lo a uri regime que, qontra o proscrito Trotsky, nau se 
diferencia do que tem em vista 3eus iniaigos mais rancorosos, decididos 
ate á sua destruição fisica. ^ / ! 

A politica dc uma se'rie de países regidos por ditaduras, de liquidar 
pér todos os meios, fisicos e morais, os adversários políticos, seri a 
menor consideração por eertos direitos que se tornaram um bem inaliená- 
vel da humanidade civilisada, tem encontrado, ate agora, obstinada 3ie- 
sistencia de uma parte da humanidade que teima eu continuar fiel aos 
altos conceitos da verdade e justiça* 

Sm relação ao caso particular de Trotsky, declaramos que sao fatos 
absolutanente condenáveis por todos os homens com o senso da justiça, 
condena-lo ao silencio, acusa-lo e persegui-lo sem que o material de} a** 
cusação possa, ser excxii.nado e sem que lhe seja dada a possibilidade |de 
defender-se. 

Embora não partilhando os pontes de vista políticos defendidos p 
Trotsky, mas levados apenas pelo esforço de manter o direito sera paáti- 
darisno e a justiça independente como as colunas mestras da culturaÜu- 
mana. mesmo nas lutas de nossa época, pedimos ao governo da Noruega. 

1) Uri tribunal ordinário no qual JTrotsky e todas as testdmunhas que 
se apresentem possori depor sem coação; 

2) No caso em que tal coisa nao seja possível, em virtude de fundamen 
tos jurídicos precisos* ou por motivos de ordem politica podderaveis, 
uma Comissão Internacional de Inquérito* constituída por homens imparci- 
ais, fora dos partidos e da qual façam tombou parte juristas reconhepi® 
dos que dcfendcxi o direito de asilo e na qual todas as facilidades sfe- 
jam dadas pa.ra o compare cimento da todas as testemunhas; 

3) Cessar as atuais limitações á liberdade de movimentos de Trotsky, 
particularmente aos que se relacionam com sua defesa em face das acusai 
çocb levantadas pelo Tribunal Militar de Moscou; 

4) Manter o direito de asilo para Trotsky* ao menos ate que ele ob- 
tenha permissão para ir para outro país* # 

Este apelo'nós dirigimos a todos os homens que tenham o sentimento 
c. justiça. Nesse sentido, as adesões devem ser enviadas pata Sonka,Pra- 

ga, I,Caixa Postal 158* 
0 Grupo Iniciador do "Comitê' Internacional, pelo Direito e a Verdade" 
Praga,Setembro de 1936. Já deram sua adesao na Checo-Slovaquia: 
Dr .O.Ficher ,prof. daUniv. deJ?roga;Dr. Gruschlca; Dr. A .Holitscher,medie o 
Joseph Sreb,secretario da União dos Trabalhadores em Calçado; Vilem 
Wuertsch,sccr.da União da Construção Civil; Vasclav Valchar decretaria 
da yriião dos Sindicatos de Trabalhadores xui. Couro.,’-c muitas- outras da 
médicos, advogados, escritores etc. 
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Bello Horizonte, 25 de Dezembro de 1937 

0 BONAPARTISMO PROCURA 

O golpe bonapartista de 10 de No- 
vembro p os sue algun3 aspectos cue devem 
ser postos em destaoue. 0 oaracter pre- 
ventivo do golpe contra-revolucionario-' 

DE M A S S Aj 

roblema que Getulio pr.u- 
ver. Ua encontrou em parte1 o 

camtqpo aplainado pelo descreditò ; $>m 
«^¥vas instituições democráticas ÍOJítim 

é incontestável. Teve elle como objecti- ISJ^lançadas pela attitude covarde 8 nojénr 
vo fundamental restabelecer a "paz sta da Gamava e de todos os chefetes;|j>e- 
cial" seriamente ameaçada pela camp. 
de sucessão, E verdade que nessa ftslmpar-' 
nha se empenhavam apenas as^uaA^cor- 
rentes da burgueziaj mas, meEso assim, 
trazia em seu bojo o perigo de um amplo 
movimentr de massas cujo desenvolvimo> 
to e alcance não podia ser de antemao 
limitado, A massa trabalhadora, mobili- 
zada em grande ^escala em tomo da de- 
magogia de Jose Américo, podia, de um 
momento para outro, enveredar pelo ca- 
minho da luta em defeza de seus proprios 
interesses, A própria burguezia tinha 
disto conhecimento. Avançava cautelosa- 
mente, Armando Salles media todos os seus 
passos e os politicos que cerca'vam Jo- 
se Américo, hesitando entre elle e Ge- 
tulio, o puxavam pela aba do casaüaqtan- 
dose excedia, 

Não resta a menor dúvida de que 
Getulio interpretou ate certo ponto de- 
sejos inconscientes da burguezia,ao en- 
carar a lueta que premettia ser agudae 
acirrada. De outro modo não se expli- 
caria a passividade d.e todos e o apoio 
de alguns. Getulio era, e verdade, mo- 
vido pelo interesse pessoal de continu- 
ar no poder, Mas so c conssguiu porque 
a burguezia temia as consequências da 
lueta e preferiu abrir mão do seu direi- 
to incontestável de administrar directa- 
mente os seus negocios, E não lhe fal- 
taram compensações, A nova “constitui- 
ção" se presta muito mais e assegura ao 
governo meios mais efficazes para a de- 

*feza da propriedade burgueza, eternansUr- 
te ameaçada pela possivel revolta dos 
explorados, A burguezia pordeu alguma 
cousa mas ganhou muito mais, 

0 novo regimen, devido ao seu 
caracter bonapartista, não dispõe de u« 
ma base de massa sobre a qual se.possa 
apoiar, E a estabilidade do actual go- 
verno depende, em ultima analyse, 'da 
possibilidade de orear um apoio de mae- 

quenos-burguézes, 0 ceu programmâ 
cicnalista" no papel o reconcilia 
os "nacicnal-libertadores" da esquerda 
e da direita, E Getulio não tem o üébr 
ir.conveniente em se utilizar dos Càf- 
cardos & Cia., apezar da pecha de co- 
munistas que indevidamente levam. 
tulio não leva muito a serio o "perigo 
communista" apezar de se ter delle . 
tilizado por diversas vezes, E com ^k- 
zão, Do partido communista resta 
penas "um grupo de republicanos" ,agf||- 
rados ao "16 de julho" (data da pren 
gação da constituição de 34),que. 
o passado e fazem a campanha do fei 
do petroleo, 

Getulio teve de abrir mao 
se de massa que o sigma lhe offerec 
dep ois.de se ter delia utilizado 
mente, por varias razões, A mais 
portante foi a pressão dos Estados.il 
nidos que não viam com bons olhos 
gencia de um imperialismo rival, Fí 
brigado a fechar o integralismo<>Em 
pensação, lançou mais uma ponte de pas- 
sagem para a pequena burguezia ailieji- 
cista, 

0 apoio da pequena burguez 
e, entretanto, sufficiente para garan- 
tir a estabilidade do regimen. 0 pro- 
letariado ja e, nas grandes cidades,çjn- 
de em ultima analyse se resolvem osjjro 
blemas politicos, uma força ponderável 
e talvez decisiva, E o apparelho 
cratioo do Ministério do trabalho nS.o 
é sufficiente para impedir a lueta dfè 
massas trabalhadoras por suas reivindi- 
cações, E a lueta não poderá ser p õr 
muito tempo adiada. As condições devi- 
da dia a dia aggravadas impe11em o pro- 
letariado para a lueta. A offensiva que 
se esboça contra as leis trabalhistak, 
apezar de toda a mystificação,encontra- 
ra inevitavelmente resistência, A au- 
dacia inaudita do patronato que envere- 
da cynicamente pelo Raminho do cor te 
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dós tíalarios e da burla descarada das 
leis trabalhistas existentes fomenta- 
rá maÍ3 òedo ou mais tarde o descontes? 
tamento^ a revolta e a lucta aberta. 

E no campo operário, portanto, 
que 3e vae-ferir a batalha deciãva en- 
tre â reacção e a revolução. A conquis- 
ta dás massas trabalhadoras por Getu- 
lie lhe assegurara a base de massa ne- 

cessária para a Sua estabilidade e pa- 
ra a do proprio regimen capitalista.A 
conquista das massas para a lucta em 
defeza de seus interesses pora em pe- 
rigo de vida não só o regimen getulia- 
no mas a própria ordem burgueza., 

0 exito desta lucta depende em 
primeira -linha da formação da van|var; 
da revolucionaria cuja tarefa e não ôo 
preservar o proletariado da influencia 
nefasta das ideologias extranhas. a aua 

classe mas também organizal-o para a re- 
sistência e posteriormente para a lucta, 
em funcção das condições objectivas e 
subjectivas. E nao sao os destroços do 
stalinismo, os republicanos posthumos 

do 16 de julho, do ferro e do petroleo, 
os organizadores das derrotas de 1936 
e 37, os messias da collaboraçao e dos 
blocos de classe, que poderão desempe- 
nhar estas tarefas. E aos bolcheviques- 
leninistas, aos revolucionários agrupa- 
dos no Partido Operário Leninista sob 
a bandeira, da 4a. Internacional, que ca- 
be a vez .-de penetrar na arena da lucta. 
Em torno deste núcleo central deverão 
congregar-ss os militantes operários 

para a cimentaçao da vanguarda diri- 
gente das luctas da classe operaria. 

Andrade. 
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RO P 0 S I I 0 DA GUERR AÍ. SIN^-JAPONEZA 
J ” : i; 

Resposta aos "ultra-esquerdigtafe '<. _ ..... - L.lrotsky. 

Mais uma vez todas as attençóes'se voltam para o oriente. 
A guerra sino-japoneza, accidente agudo de um conflicto prolon- 
gado, collooa em plano secundário a própria guerra civil da H e s- 
panha, Do exito desta guerra dependem em grande parte a sor e 
da Ü.R.S.S. e a sorte da revolução proletária mundial. 

já em 1931 Trotsky escrevia: "A luct& que se trava no Ex- 
tremo-Oriente não tem por objecto, ja se ve, a tomada de umaúa 

; ferrea: ó a sorte de toda a China que esta'em jogo. Nessa for- 
midável batalha histórica, o governo dos Soviets nao pode ficar 
neutro, não pode adoptar uma attityde que sejaji mesma para a 
China e para o Japão. Cs Soviets tem a obrigaça.o de tomar, to- 
talmente e sem restricção, o partido do povo chinez.^ So # por 
uma irreductivel fidelidade & lucta dos povos opprimxdos e que 
o governo dos Soviets poderá effectivamente repeli]r os ataques 
que vem do Oriente, do Japão, da Inglaterra, da França,dos Es- 
tados Unidos’'. -Revolução e Contra-revolução na Allemanha, pg. 
26. Ed. Unitus, 1933. 

0 documento que publicamos foi dirigido por Leon xrotsky 
ao nosso camarada Diego Rivera, membro responsável do Parti d o 
Operário Revolucionário (secção mexicana da IV Internacional), 
em resposta ás elocubraçóec das correntes centristas ou anarco- 
syndicalistas do México que accusam os bolcheviques-leninistas 
de terem uma attitude opportunista em face do conflicto siUo- 
japonez. 

Caro camarada Diego Rivera. 

Li nos últimos dias algumas elo- 
cubrações dos C9hleristas e dos eiffe- 
listas (sim, existe uma tal tendêncial) 
sobre a guerra civil na Espanha e sobre 
a guerra sino-japoneza, Lenine ohamou 
as idéias desta gente de "doença infan- 
til", Uma creança doente provoca eym- 
paehia, Mas, desde então, vinte annos 
passaram, As creança3 tornaram-se em 
barbados e mesmo carecas. Mas não re- 
nuaoiaram ao balbuciar pueril. Ao con- 
trario, redobraram, decuplicaram todos 
os erros, todas as idiotices,accrescen- 
tand.o-lhes ignomínias, Estas correntes 
nos seguem passo a passo. Apoderaram-se 

N, da 

de alguns elementos de nossa analyse» 
Exaggeram desmedidaménte estes elemen- 
tos e os oppoem a todo o resto. Corri- 
gem-nos. Quando desenhamos uma figur a 
humana, accrescentam uma corcunda. Se 

a figura e de mulher, collocam-lhe um 
espesso par de bigodes. Quando desenha- 
mos um gallo, poem em baixo um ovo de 
gallinha. E a todo este burlesco traba- 
lho chamam de marxismo e leninismo. f 

Nesta carta, quero limitar-mea 
questão da guerra sino-japoneza. Na mi- 
nha declaração á imprensa burgueza, eu 
disse que o dever de todas as organiza^ 
ções operarias da China era participar 
activamente na guerra actual contra o 
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Japao, sem nada abandonar de seu pro- 

• gramma e de sua actividade independen- 
te» Isto e "social-patriotismo"!-gri- 
tam os eiffelistas, E a capitulação de- 
ante de Chang-Kai-Chekl E o abandorodo 
principio da lucta de classes 1 Ora,tan? 
to a guerra na Espanha como a guerra 
sino-japoneza sao guerras imperialistas, 
"Nossa posição em face da guerra na Chi- 

^ na e a mesma, A unica salvação para os 
1 operários e os camponezes da China e lu- 

ctar, como força independente,contra os 
deis exercitos, tanto contra o exerci- 
to chinez quanto contra o exercito ja- 
•pones", - Estas linhas extrahidas do do- 
cumento eiffelista de 10 dè setembro de 
1937 sao o bastante para dizer-se; tra- 
ta-se de verdadeiros traidores ou de 
becis acabados, ^Mas a imbecilidade?, 
levada a este grão equivale á traição", 

Guerras revolucionarias e guerbas 

imperialistas 
Nunca collocamos e nunca collo- 

caremos no mesmo plano todas as guer- 
ras, Marx e Engels apoiaram a guerra 

revolucionaria dos irlandezes contra a 
Gra-Bretanha,e a dos polacos contra o 
Czar, muito embora nestas duas guerras 
nacionaes os chefes fossem na maior par- 

^ te burguezes_, por Vezes mesmo feudaes, 
em todo caso reaccionarios catholicos, 
Quando Abd-El-Krim se levantou contra 
a França, os democratas e õs social-de- 
mocratas falaram com desprezo da lucta 
de um"tyrano selvagem"contra a "demo- 
cracia". 0 partido de Beon Blum susten- 

| tava este ponto de vista. Mas nós, mar- 
xistas e bolcheviques, consideramos a 
guerra dos riffenhos contra s. dominação 
imperialista uma guerra progressxstaíLe- 
nine escreveu centenas de paginas para 
demonstrar a necessidade capital cê dis- 
tinguir entre nações imperialistas era- 
çoes coloniaes e semi-coloniaes, que 
constituem a grande maioria da humani- 
dade. 

Falar de "derrotismo revolucio- 
nário" de um modo geral, sem distingair 
entre paizes oppressores e paizes oppri- 
midos, e fazer do bo^çhevismo uma mise- 
rável caricatura e.por esta caricatura 
a serviço do imperialismo, 

No Extremo Oriente temos um exeia- 
pio clássico. A China e um paiz semi-co- 
lonial que o Japao transforma sob nos- 
sos olhos em uma colonia. A lucta por 
3’arte do Japão e imperialista e reaccie- 
naria, A lucta por parte da China á li- 
bertadora e progressista. -E Chang-Kai- 
Chek? - Nao temos necessidade alguma 
de nutrir a menor illusão sobre Chang- 
Kai-Chek, seu partido e toda a classe 
dirigente da China, do mesmo modo que 
Marx e Engels não tinham a menor illu- 
sao sobre as classes dirigentes da In- 
glaterra e da Polonia. ^hang-Rai-Chek 

e o carrasco dos operários e camponefees 
da China. Nao temos absolutamente ne- 
cessidade de que nos lembrem disto.Mis 
hojé, elle foi levado, apesar de tola 
a sua ma vontade, a fazer a guerra jao 

imperialismo japonez em defeza dos ras- 
tos de independencia da China. Amanjaã 
elle pode trahir#novamente. E possivel 
E provável, E ate mesmo inevitável.Mas 
hoje elle faz a^gwterra. Nao participar 
desta guerra, ppdem fazel-o os po.1- 
troes e can^lhaU, ou imbecis cqmpletps. 

0 patric chinez e progressista.. 

- yü ®Para esclarecer a questão, t;p- 

f mdlos o caso de uma greve. Se se trapa, 
Vpíí^òr exemplo, de eliminar de uma usinà, 
'■ pela greve, os operários negros,chine- 
(] zes ou japonezes, somos contra a gretre. 

Mas se a greve tem como objectivo me- 
lhorar, por pouco que seja, a situaçao 
dos operários, somos os primeiros anbl- 
la participar, quaesquer que 3ejajn ps 
dirigentes, Na grande maioria das grje- 
ves os chefes, os leaders, são refontda- 
tas, traidores profissionaes,agentes cb 
capitalc Elle? se oppoem a cada grove. 
Mas de vez em quando são levados pela 
pressão das massas ou pela situação cjb— 
jectiva ao caminho da lucta. Imaginados, 
por .-um momento, um operário que disses- 
se: "Nao quero participar da greve pon- 
que os chefes são agentes do capital". 
Este doutrir.ador ou este imbecil ultra^ 
esquerdista seria chamado pelo seu pro- 
prio nome: fura-greve, 0 case da guer- 
ra sino-japoneza e, sob este ponto de 
vista, inteiramente analogo. Se o Japão 
e um paiz imperialista, se a China ata 
vi ótima do imperialismo, nos estamos do 
lado da China, 0 patriotismo japonez e 
a mascara odiosa dc banditismo mundial» 
0 patriotismo chinez e legitimo e pro- 
gressista. Collücar os dois sobre omqsi- 
mo plano e falar de "social-patriotia- 
raq" so pode fazer aquelle que nada J.en 
de Benine, que nada comprehendeu da at- 
titude dos bolcheviques durante a guer- 
ra imperialista e que so pode comprcrnet- 
ter e prostituir os ensinamentos do mar- 
xismo. 

Como luetar contra Chang-Kai-Chek. 

Os eiffelistas ouviram dizerijjua 
os social-patriotas accusam os intemac 
cionalistas de serem agentes do inimi- 
go, e nos dizem: "Voces fazem o mesmoí’ 
Na guerra entre dois paizes imperialis- 
tas náo se trata nem de democracia nem 
de independencia nacional,, mas da oppres- 
sao dos povos atrazados, não imperia- 
listas. Numa tal guerra os dois paizes 
se acham no mesmo plano historico. Os 
revolucionários dos dois exercitos são 
derrotistas, Mas o Japão e a China não 
se acham no mesmo plano historico, A 
victoria do Japão significaria a escra- 
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rizájção da China, a interrupção de seu 
6senvolvimento economico e social e o 

9 p. j. i4f orçamento temivel do impe ria li sid jar 

ionez. A victoria da China significaria, 
ao contrario, a revolução social no Ja- 
pão e o desenvolvimento livre, isto e, 
não perturbado pela oppressao exterior, 
da lucta de classes na China, 

> Mas Chang-Kai-Chek poderá asse- 
gurar a victoria? Nao o creio, Mas foi 
elle que comooou a guerra e ê quem ho^e 
a dirige, Para poder substituil-o o 
necessário ganhar influencia decisiva > 
no proletariado e no exercito, e para ia* 
to e preciso nao ficar-se suspenso no a; 
masj|çollocar~se sobre a base destagrer-' 

rií/iÉ necessário ganhar influencia a . 
prestigio na lucta militar contra a in-,. 
vasão do inimigo exterior e na lucta po- 
lítica contra as fiaquezas,os desfalie- 
c"£mãntos e as traições no interior,Nu- 
ma certa etapa, impossível de fixar de 
antçmão, esta oppesiçao política podee 
deve transformar-se em lucta armàa,pos- 
to que a guerra civil como qualquerguar- 
ra nada mais e senão a continuação da 
política* Mas e necessário saber-se quav 
do e como transformar a opposição polí- 
tica em insurreição armada, 

Nossa attjtude durante a revolução 
■ ' ” ’ 1 chinesa. 

Durante a revolução chineza de 
1925/27 criticamos acerbamente o Comin- 
terh, Mas p-erque? ; E necessário com- 
prehendel-o bem. Os effelistas e.ffir- 
mam que mudamos nossa attitude na ques- 
tão chineza, E que estes pobres de es- 
pirito nada comprehenderam da nossa at- 
titude em 1925/27, Nunca n9gam.es 0 de- 
ver do Partido Communista participar na 
guerra dos burguezes e dos pequeno-bun- 
guezes do sul contra os generaes do nor- 
te, agentes do imperialismo extrangei- 
ro„ Nunca negamos a necessidade de um 
bloco militar entr9 0 Partido Communis- 
ta e 0 Kuo-Min-Tang, Ao contrario, fo- 
mos os primeiros a pregal-o, Mas exigi- 
mos que 0 Partido Communista guardasse 
toda a sua independencia organizatoria 
0 política, isto e, que durante a guer- 
ra civil contra os agentes internos do 
imperialismo bem como durante a guerra 
nacional contra 0 imperialismo extran- 
geirô a vanguarda operaria, continuan- 
do a occupar os postos avançados dc com- 
bate militar, preparasse politicamente 
a derrutiãda da burguezia0 Defendemos a 
mesma política na guerra actual, Não 
mudamos a nossa attitude de uma polle- 
gada0 Mas os cehleristas e os eiffolis- 
•tas nada comprehenderam da nossa polí- 
tica em 1925/27, como da dejaoje, 

Na minha declaração a imprensa 
burgueza, no começo do ultimo conflioto 
entre Tofcio e Narikin, frizei sobretudo 
0 dever dos operários revolucionários 
de participar da guerra contra os op- 

pressores imperialistas, -^orque 0 fi£} 

Porque, .em primeiro logar, e justo do 
ponto de vista marxista, e, em segundo 
logar, era necessário do ponto de vis- 
ta da salvação de nossos amigos na Chi- 
na, Manhã, a Guepeú, em alliança como 
Kuo-^in-lang (como na Espanha com Ne- 

grin), irá apresentar nossos amigos chi- 
nezes como 'derrotistas e agentes do 
Japão, Os melhores dentre elles, a co- 
meçar por Tchen-Du-Siu, podem ser com- 
promettidos nacional^ou internaciona^- 
mente e fuzilados, E necessário frizar 
com'toda a energia que a aa, internacio- 

nal está ao lado da China contra 0 '-Ta- 
pãor, Ao mesmo tempo, aecrescentei:sem 
abandonar a sua independencia nem seu 
pro gr anima, 

Quando os imbecis querem fazer_poli- 
“ ti ca... 

Os imbecis eiffelistas procuran 
gracejar desta "reserva1': "Os trotslcys- 
tas,dizem elles, querem servir a Chang- 
Kai-Chek de facto e ao proletariado em 
palavras", Participar activa e consci- 
entemente na guerra não significa "ser- 

vir ^nang-Aai-Chek", mas sim servir a 
independencia de um paiz colonial,ape- 
zar de Chang-Kai-Chek, E a "palavra1'" 
dirigida contra 0 ^uo-^in-Tang e 0 ins- 
trumento da educaçao das massas para. a 
derrota de Uhang-Kai-Chek. Participan- 

do da lucta militar sob as ordens de 
Chang-Kai-Chek - porque infelizmente e 
elle que tem 0 poder na guerra pela in- 
dependência - e preparar pc1itícamente 
a queda de Chang-Kai-Chek# Eis a úni- 
ca política revolucionaria. Os eiffe- 
listas oppeem a esta política "nacional 
e social-patriota" a política da "lucoa 
de classes", Mas durante toda a vida 
Lenine combateu esta opposição esteril. 
0 interesse do proletariado mundial lhe 
dieta 0 dever de ajudar os povos cppri- 
midos na sua lucta nacional e patrióti- 
ca contra 0 imperialismo, Aquelle que 
não 0 comprehendeu ate agora, quasi um 
quarto de século depois da guerra mun- 
dial, vinte annes depois da revolução 
de outubro, deve ser impiedosamente re- 
peIlido pela vanguarda revolucionaria 
como 0 maior inimigo no seu seio, E 
precisam.ente 0 caso de Ei.ffle e seus 
semelhantes’, 
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CARTA DO CAMARADA LUDWIG AO C.C.DOP.C. R, w 

A (fim) y 
Ouero por as minhas fracas forças < 

a serviço dos ensinamentos de E©rijne; 
quero luetar, e só a nossa victçria -a 
revolução proletária - libertara a hu- 
manidade do capitalismo 0 a União So- 
viética do stalinismo, 

.Avante para novos combates pelo so- 
cialismo epela revolução proletariaj 

Pela formação da 4a,-^nt3macianalJ 
  D u d w i g , 

$6 8<ó 

1 

) 

CARTA ABERTA AO 

Camarada[ 
Na sua carta (publicada no n,34 

de "A Luta de Classe") as reivindica - 
çoes9 que sao actualmente mais sentidas 
pela corporação dos garçons, ainda são 
formuladas em parte de modo falso e po- 
dem contribuir para lançar mais confusão 
ainda entre os trabalhadores, Não reste 
a menor duvida que a formulação ambigua 
e confusa dos interesses mais sentidos 
do proletariado e consequência da cam- 
panha de mystificação levada a effeito 
pelo Ministério do Trabalho e relas a- 
gencias do capitalismo no seio dos 0- 
perarios. Entretanto, 0 facto de ope- 
rários ja^com alguma consciência de clas- 
se, como e 0 seu caso, falarem em "sa- 
lario mínimo", mostra claramente ate 
que ponto a mystificaçao e a confusãofll 
sao perigosas e a necessidade de uma tey* 
cta ideológica impiedosa para imp\n^Ir 
que ganhem as massas trabalhadoras^ 

0 camarada constata, com muita 

propriedade, que a situaçao econom i ca 
do proletariado vem se aggravando con- 
tinaamente de alguns annos para cá, 0 
custo da vida tem subido de modo assus- 
tador e os salarios continuam os mesmes, 
Na pratica houve uma diminuição tremen- 
da dos salarios, uma vez que so se po- 
de comprar uma quantidade muito menor 

lie generos, roupa e etc, devido á alta 
dos preços. De um modo indirecto, po- 
rem. nao menos efficiente, os patrões 
Conseguiram arrancar novamente aos tra- 
balhadores as conquistas de dezenas de 
annos de lucta. E 0 camarada sente mui- 
to bem que a lucta deve ser de novo re- 
tomada, e com mais vigor, porque as con- 
dições de vida ja se tornaram intolerá- 
veis, E a palavra de ordem central só 
pode ser - augmento do salario, e não 
"salario minimo", A razao e muito sim- 
ples, 

No regimen capitalista os donos 
dos instrumentos de producção só com- 
pram a força de trabalho porque esta 
tem a propriedade de produzir uma quan- 
tidade de valores superior a seu custo. 
0 operário que trabalha durante 8 ho- 
ras produz certa quantidade de valor. 
Sob a forma de salario elle recebe a- 
penas uma parte daquillo que produziu; 
da outra parte 0 capitalista se apro- 
pria, E a mais-valia que constitue 0 
lucro do capitalista. É facil de com- 

prehender que, no caso, os interess e s 
do operário e do patrão são oppostos e 

irr-econciliaveis. Este visa sempre ob- 
ter os maiores lucros possíveis e só 0 
pode conseguir á custa da reducção da 
parte de que elle se apropria - a mais- 
valia, 0 operário por sua vez lucta 

constantemente para ser roubado umpou- 
co menos, para receber um pouco mais 
des produetos, frueto de seu trabalho - 
em summa pelo augmento do salario. Eis 
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a origem da lucta de classe no regimen 
caritalista, lucta esta que so poderá 
terminar com a destruição do regimende 
exploração vigente, com a apropriaçao 
dos instrumentos de producção pelajjlas-w 
se trabalhadora e com a instauraçao do 
socialismo, 

0 salario depende a cada momen- 
to da relação de forças existente en-i 
tre o proletariado^e-^a burguezia.Quaíl-i 
do os operários, eçtão^unidos^ohesos 0 
conscientes do^újèjectivos de sua lu-f 
cta elles ccèíséguem conquistar augrnen-; 
to dos salajrios e diminuição das horas: 
de tratíálmo. Foi o que aconteceu effli 
1996j^fei França e nos Estados Unidos,on* 

i de/fos operários conseguiram melhorar ajj 
^«uás condições de vida recorrendo agr©+ 

% ve^e a occupação das fabricas, No Bra- 
sil, os operários mystificados pelos bu^ 
rocratas syndicaes a serviço do ^inis-ji 
terio do trabalho, pela A.N.L, e pelo 
stalinismo que pregam a collaboraçaodle 
classe, desorganizados pela reacçao põ-t 
licial em consequência das derrotas de 
35 e 37, vem as suas condições de vida 1 
peorarem cadavez mais* A concepção mi- 
nisterialista de "salario minimo" pro- 
cura impedir a lucta de classe, oònci-i 
liar os operários com 0 regimen vigeu- ! 
te e convence 1-os que não mais serãoex-.: 
piorados uma vez obtido 0 salario mini-' 
mo. Alias, nao ha critério algum quepex* 
mitta fixar este "salario minimo", Na 
pratica os patrões ganham tempo emquart-^ 
to os operários ficam de braços cruza- 
dos, a espera da lei, como aconteoeuccm 
os bancarios em 35, 0 apparelho minis- 
terialista-policial se encarrega de de- 
sorganizar 03 syndicatos e aterrorizar - 
a massa e a exploração redobra ainda 
mais. Mesmo fixado 0 "salario minimo", 
elle 0 seria pelos patrões e pelo go- 
verno e não correspondería nem as as- 
pirações minimas de momento do proleta- 
riado. Gs operários so podem melhorar 
suas condições de vida luetando cons - 
tantemente e conquistando successiv 0 s 
augmentos de salario e formando nesta 
lucta sua consciência de classe, indis- »■; 
rensavel para a etapa decisiva e final 
da lucta, 

0 aam, se refere, alias,á neces- 
sidade de luetar contra a limpeza da ca^ 
sa, fora do horário. Este facto mostra 
claramente que os patrões recorrem a to- 
dos^os meios para intensificar a explo- 
ração, burlando as leis que elles pró- 
prios forain^obrigados a conceder. Os 
operários vem-se na contingência de lu- 
otar constantemente, ate mesmo para as- 
segurar os direitos já conquistados. As- 
salta, assim, mais uma vez, a opposição 

irreconciliavel entre exploradores e ex- 
plorados. 

A lucta requer organização, Nao 
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de todos os trabalhadores de uma deter- 
minada profissão representa o primeiro 
passo indispensável neste^sentido. Es- 
te passo por si so e, porem, insuffici- 
ente. Ouando estoura a lucta num certo 
sector, a burguezia toda se mobiliza e 
recorre ao aparelho do estado com a 
sua poiiçia, exercito etc., 0 appare- 
lho do estado e, em ultima anal/se, um 
orgão destinado a defender os interes- 
ses dgs exploradores, Os seus organis- : 
mos -tem por funcção, uns, como o Minis- 
tério do trabalho, mystif icar os ope~ .. 
rarios e. impedir a sua lucta; outros,- 
como a policia, - reprimir violentemm- 
te e sem piedade toda tentativa de lu- 
cta por parte dos escravos do capital, 
A esta solidariedade da burguezia os 
operários tem de oppor a solidariedade 
de todos os explorados, Uma greve so po- 
de ser victoriosa quando conta com o a- 
poic- decidido de todo o proletariado.As 
demonstrações de massa, o auxilio fi- 
nanceiro e, inclusive, a generalizaçao 
do movimento, grevista são indispensáveis 
para à victoria de toda a lucta parciaL 
Nenhuma corporação por maior que seja 
poderá vencer a resistência da burgúe- 
zia se contar apenas com as suas pró- 
prias forças. Mais ainda, na sua lu- 
cta contra o proletariado a burguezia 
de voa paiz recorre ao auxilio da bur- 
guezia dos outros paizes, 0 apoio do 
General Franco por parte da Allemanhae 
da Italia e hoje da Inglaterra e,em gran- 
de parte, a expressão dos interesses 
communs da burguezia mundial contra o 
proletariado. Também neste caso os ope- 
rários devem responder ao appello de 
Marx - operários de todos os paizes,u- 
ni-vos, A burguezia so tem um interes- 
se commum - a lucta contra o proletari- 
ado; fora disto ella se acha dilacera- 
da por contradicçoes internas insupem- 
veis, origem de conflictos permanentes 
e de perras sangrentas, 0 proletaria- 
do so tem interesses communs na lucta 
contra o regimen capitalista; nenhuma 
contradicçao separa os operários dos di- 
versos paizes. Na lucta por suas rei- 
vindicações os operários muitas vezes 
conseguem victorias parciaes,quando as 
condições lhes sâo momentaneamente fa- 
voráveis num ou noutro sector; na lucta 
decisiva pela derrubada da burguezia os 
operários so podem vencer, quando uni- 
dos debaixo de uma so bandeira, supe- 
rando todos os preconceitos corporati- 
vos, sociaes, religiosos e nacionalis- 
tas, 

Toda lucta de classe e uma lu- 
cta politica, Toda lucta politica pre- 
suppoo a existenoia do instrumento da 
lucta - o partido político, 0 partido 
político do proletariado se consti tue 
dos elementos mais conscientes e máis 
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combativos da classe operaria, encarna 
os interesses do proletariado e tem por 
fim educar, preparar e dirigir as mas- 
sas para o assalto do regimen capitalis- 
ta. A revolução proletária, a dictadu- 
ra do proletariado e a instauraçac do 
socialismo sao os objectivos últimos da 
vanguarda consciente dos trabalhadores, 

A revolução so pode ser feita em déten- 
minadas condiçoes e presuppoe uma lon- 
ga preràração por parte da classe re- 
volucionaria por excellencia. Nesse pe- 

ríodo de preparação forma-se a consci- 
ência de classe das massas exploradas e 
forja-se o partido, 

É sob este angulo que o camara- 
da deve analysar e reflectir sobre a sua 
situação, sobre a da sua corporação e 
sobre a de tcdo o proletariado do paiz, 
E ou não e a actual situaçao consequên- 
cia da desorganização do proletariado,^ 
da penetração de ideologias extranhas a 
sua classe, da ausência de uma vanguar- 
da que possa orientar e dirigir a lu- 
cta diaria pelas reivindicações políti- 
cas o econômicas das massas trabalhado- 
ras? Sem duvida alguma e esta a situa- 
ção real, 0 stalinismo e a A,N.L.leva- 
ram as massas de derreta em derrota,de- 
turparam os princípios da lucta de clas- 
se, prepararam o caminho para a reacção 
e para o golpe bonapartista de’Getulio, 
Esta politica de suicídio levou-os pa- 
ra um becco sem sahida e estão se de- 
sagregando e descompondo a olhos vistos. 
Mas o caminho ficou assim em parte de- 
simpedido* Ê preciso aprender a custa 
dos erros do passado e enveredar pe lo 
caminho justo, E preciso reconstruira 
vanguarda revolucionaria do proletari- 
ado* Os princípios existem - o mar- 

xismo-leninismo. A bandeira existe, 

a bandeira de Marx-Lenine-Trotsky, a 

bandeira da J.V Internacional, 0 pri- 

meiro passo ja foi dado - a formação 
P 

do Partido Operário Leninista. E pre- 

ciso agora agrupar, em torno desta ban- 

deira, em torno destes princípios, 

os melhores elementos da classe ope- 

raria, Este processo não se pode re- 

alizar no ar, É preciso effectual-o 

atravez o no decurso das luetas par- 

ciaes, das luetas pelas reivindica- 

ções econômicas e políticas, 
7 
E- nessas verdadeiras escaramu- 

ças, prenuncio da lucta decisiva,que 

a vanguarda deve formar-se e tem- 

perar-se, 

0 Ccmité Central £rovisoriG 

-do Partido Operário Leninista 
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R E I S S ) A R T -A- D O CAMARADA L U D W I G ( I G N A Z 

AO COMITÊ CENTRAL DO iARTIDO COMLiUNISTA RUSSO, MOSCOU. 

0 camarad^ Ignaz Reiss publicou, em julho de 1937, uma carta 
berta ao Ccmite Central do P.C, Russo, na "Nieuse Fpkkel , orgao do 
S.A.P, da Hollanda, Nesta uarta Ignaz Reiss se desliga do stalinismo' 
declara-se adepto das idéias da 4a. InternacionaU.f-RSJte então Reiss era 
(desde 1920) funccionario do Komintern e e.m seguí^ funccionano da 
apparelho illegal dos Sovièts no exterior, 

No dia 4 de setembro de 1937 foi encontrado- o cadaver de Reiss na 
longe de Lausanne.^A G.P.U. tinha assassinacto-povardemente mais um re- 
volucionário que não aueria mais acompanhar crimes as Staline o ce 
seu bando. Este não ,Tconfessou1! actos^de sabotagem ou terrorismo,nem 

’be declarou!1 agente da Gestapo, As razões/ae sua attitudo estão clara- 
mente expostas na carta que abaixo publ^&ámos. jj, da R, 

Paris, 17 de julho de J937. o flitó&om Lavai; actcs de uma genia- 
lid&deVillimitadal / 

Ajb yÇgte processo sera publico e com 

a tiresenoa de testemunhas, muitas tes- 
temunhas , vivas e mortas, e todas ellas 

raneos da Lubianka, Nada disse naquel- \\ iK^alarao; falarao mais uma vez mas para 
7 V* dizer toda a verdade, a unica verdade. 

Surpirao todos, os assassinados e od 

A carta que hoje vos escrevo ja 
estava de ha muito promptas ja o esta- 
va no dia em que o "pai dos povos"man- 
dou trucidar os "dezeseis" nos subter- 

la oceasiao, nem levantei a minha voz 
quando os outros assassinatos se succe- 
deram, tornando-me assim culpado, A mi- 
nha culpa e enorme mas pretendo expial- 
a, afim de alliviar a minha consciência, 

Nao darei mais nenhum passo.Dahi 
em deante os nossos caminhos se separam. 
Quem ainda agora se cala torna-se cúm- 
plice de Staline e trahidor da causa do 
proletariado e do socialismo, 

Na edade de 20 annos comecei a 
luetar pelo socialismo. Nao quero agorq 
na vespera de completar 40, alimentar- 
me das graças de Jeahuv, 

Tenho atraz de mim 16 annos de 
trabalho illegal, o que não e pouco.Mas 
ainda tenho energia bastante para co- 
meçar de novo. Trata-se, sem duvida, de 
começar de novo. Trata-se de salvar o 
socialismo, A lucta começou de ha mui- 
to e eu quero delia participar, 

0 barulho em torno do voo ao R)- 
lo Norte tem por fim abafar os gritos 
dos torturados das masmorras de Lvobod- 
haia, Minsk, Kiev, Leningrado e Tiflis. 
Mas nao o conseguira, A palavra,a voz 
da verdade e ainda hoje mais forte que 
o mais poderoso motor. Os recordistas 
podem, em verdade, conquistar as gra- 
ças das ladies americanas e da juventu» 

'tte^embrutecida pelo sport em ambos ps 
continentes,e influem mais fdoilmeiltc 
do cue nos na opinião publica mundiale 
na consciência universal. Ninguém se en- 
gane, porem; a verdade ganhará a corri- 
dal 0 dia do ajuste de contas esta mais 
proximo do que os senhores do Kremlin i- 
maginamí 

0 socialismo internacional jul- 
gada então todos os crimes destes úl- 
timos dez annos. Nada sera esquecido e 
nada perdoado, A historia e um juiz se- 
vero e o "chefe genial, o pae^dos po- 
vos, o sol do socialismo" tera que pres- 
tar contas de todos os seus actos. A 
derrota da revolução chineza,o plebis- 
cito vermelho e a derrota do proletaria- 
do allemão, o social-fascismo o a fren- 
te popular, as declarações a Howard e 

diffamgdos; e o movimento proletário in* 
temacional rebabilitara a todos - os 
Kamenevs e cs Mratchkovslcis, os Smimcxb 
e os Muralovs, os Drobnis e os Serebri^i 
kovs, os Midvanis e os Okudskadas, ^03 
Rakovskis e os Nius, todos os espiões 
ccntra-revolucionarios, agentes da Ges- 

tapo e sabotadores". 
0 movimento proletário tem que 

snperar os Stalínes e o stalinismo afinyj 
de poder salvar a U.R.S.S, e a revolu- 
ção mundial da derrocada completa e 
derrotar a contra-revolução e o fascis-í 
mo# 0 stalinismo, mixto de opportuni 
mo, falta de princípios, mentira e sa: 
gue, ameaça empestar o mundo e desttuir 
os restos do movimento operário, 

Ê preciso luetar sem tréguas coiwj 

tra o stalinismo, 'Sicta de classe e nad‘ 
frente popular; intervençãr^do proleta- 
riado para salvar a revolução espanhc-ii 

* - ~ - -- 
1! 

Ia e não formaçao de comitês. Eis 
pc.lavra de ordem do memento* 

Abaixo a mentira do socialismo 

num. so paiz e voltemos ao interna dona-' 
lismo de Lenine! 

Mas esta tarefa histórica não po- 
de mais ser desempenhada pela segundai 
nem pela terceira internacional;desag- 
grogadas e corrompidas, so podem impe- 
dir a lucta do proletariado; seu papel 
é apenas o de policia auxiliar da bur- 
guezia, Que tragédia 1 outrora a bur- 
guesia buscava nas suas próprias filei- 
ras os Cavaignac e Gallifet, os Trepov 
e Wrangel, 3oje, proletários, sob a di- 
recção da 2a, e da 3a. Internacional,são 
os carrascos de seus proprios camaradas, 
A burguezia pode entregar-se calmamentB 
aos seus negocies; reina novamente"paz 
e ordem". Ainda ha Noskes e Jeskovs.- 
Nogrins o Diaz; Staline e seu chefe e 
Feuchtwanger seu Homero, 

Não, não continuo. Retomo a mi- 
nha liberdade, Quero voltar a Lenine,á 
sua obra e aos seus ensinamentos, 

(Conclue na pag. 4.) 
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Os patrões sempre se aproveita - 
ram $ se aproveitam da desunião de seus 
empregadospara mais lhes sugarem o 
sangue. Isso acontece em todos os ra»* 
mos de trabalho, como nas^officinas da 
empreza editora de "A Nação". sspecial- 
mente na secção de caixistas, 

Nas officinas de ”A Nação",como 
em todas as outras officinas,»houve cor- 
te nos salarios, ser.dq que a secção dos 
caixistas foi a que mais soffreu.0 pre- 
texto, como em.todaô as épocas, com cri- 
se ou sem. crise, foi a situaçao finan- 
ceira "precaria" (todas as emprezas es- 
tão sempre em "más" condições financei- 
ras) . - ■ :■ 

Antes, um caixista ganhava qua- •- 
torze mil reis no trabalho diurno, das 
10 horas da manhã a§ 3 da tardé^o o pro- 
longamento, ate as 6 da tarde, constitu- . 
ia .extraordinário, perfazendo um:3scj£<àir • 
de 20'í000, ou sejam, com o desconto, de- 
zenove mil e trezentos. Agora, e obri- 
gado a trabalhar ate as 6 da tarde,com 
o'ordenado de 16$000 sem o desconto,is- 
so mesmo devido a pressão dos caixistas 
pois a companhia cueria pagar os 16$000 
com o desconto* 

IJo trabalho da noite^ os caixis- 
tas, alem de trabalharem ate ãs 3 horas 
Riq» -2l/xil/37. - 

F I C I N. A S DE "A N A ÇlO " 

da manhã, ainda perderam os extraordi- 
nários. Todas as noites ficam dois pa- 
ra fazerem a "ficada", e antes ganharem 
5$000 a mais, trabalhando no máximo a- 
te ãs 3 horas da manhã. Agora trabalham 
ate o amanhecer (5 ou. 6 horas),gratui- 
tamente, para a empreza-, concorrendo as- 

sim para que a companhia compre mais ma- 
terial, principalmente, ma chinas para fa- 
zer titulos para artigos, com a ameaça 
constante de serem dispensados alguns 

• caixistas • 
SÓ com uma união de ferro po- 

remos: cobro a essa miserável exploração. . 
Com a-..união de itodos os trabalhador e.s -• 

do m.un.dú daremos fim a esse regimen de 
.. exploração-do homem pelo homem e im-• 

plantarémóg^ a diçtadura do proletária-: 
do, qaminho pára o regimen. socialista'; 
onde ma "ha ver a explorados nem explora?-, 

' dores* Obedeceremos assim as palavras,. 
' de. ordem do nosso grande mestre,do nos- 

•ftc^-grande guia, Karl Marx: "Proletários., 
de todos os paizes, uni-vos'.". 

Viva o unico partido politico 
- do proletariado, o Partido Operário le- 
ninistai 

Viva a IV Internacional,á or- 
ganização revolucionaria do proletari- 
ado mundiall 

|V ... G. u e d e s . 

I 

DA PRISÃO 

10 

0 Estado novo de Getulio, entre 
outras "bellezas", deu-nos o tenente 
Caneppo. 

Esse carrasco da Colonia de Dois 
Rios trouxe comsigo para a Casa de Cor» 
recção o bestial systema de fome eter- 
ror oue applicou durante muito tempona 
.Ilha Grande, , 

• í ■ Nos, presos politicos, ja per- 
demos o escasso "banho de sol" que go- 
savamos e que representava uma medida 
essencial e indispensável para a saude 

í individual e collectiva dos presos.En- 
gáolados continuamente, sem ar, sem 
lus e sem sol, soffreremos,,daqui por 
deante, ainda mais do que ate hoje, de 
toda especie de moléstias, Essa medida 
deshumana e estúpida visa abater-nos 
physica • moralmente» 

Como. se isso não bastasse, foi- 
nos tirado o cafe da manha (e isso no 
Brasil, o maior productor de cafe,onde 
se queimam mate de 50 milhões de sac» 

oast), substituindo-o por natte» 
A "boia" foi reduzida a metade, 

submettendo-noa a um verdadeiro regi- 
men de fome e, como se isso ainda fos- 
se pouco, acabou-se com o jantar. Pas- 
samos a ter so uma refeição por dia e 
com a quantidade reduzida a metade, o 
que significa que recebemos agora a 4a, 

Dezembro de 1937,  , 

parte do que recebíamos antigajnent(*pt 

nos antigamente ja passavamos fornei'Wv 
maginem-se agora com a 4a. parte 1 

E não foi so grandemente dimim* f 
ida como peorada,embora a de antigaments 
já fosse bastante ruin e intragável. 

E ainda não e tudoitirou-ncs cs k 
pratos,' passando á comida a...Ser servi- M., 

'da em marmitas. , 
Isso no que se refere a comida, 

0 resto em tudo foi peorado. 0 contro- 
le e a vigilância sobre as visitas fo- 
ram grandemente augmentados.Somos pro- 
hibidos de receber dinheiro porque que- 
rem mesmo que morramos de fome. iodo o 
mundo emagrece a olhos vistos,. °s pre- 
sos são revistados antes e depois das 
visitas. Revistas vexatórias e humi- 
lhantes, pois nos obrigam a tirar ate 
os sapatos• 

Nos, presos políticos, apesar 
de famintos e magros, conservamo-nos 
firmes e esperamos que o povo traba-j 
lhador, por meio de protestos, acabe 

• o regimen de fome e do terror a que 
estamos sujeitos. Appellsmos nao sc 
para os trabalhadores do Brasil como 
para os do mundo inteiro, e s perando 
que o proletariado internacional rea- 
liae acções de solidariedade com os op- 
primidos do Brasil. 

Um preso politico da Casa de Correcçao. 
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AMERICA 

Danrin Vallim 
li+ anos 
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0 IPIRANGA 

SÃO PAULO 

Sao Paulo o o molhor 
ostado do imenso paiz da America latina,esse 
grande Brasil. A capita*'de Sao Paulo á são 
Paulo, bola cidade com 1.000,000 de habitan- 
tes, As suas principaos cidados são: Santos 
com 115,000 habitantes, ^Campinas com 116.000 
habitantes, Jundiai, Itu, Franca, Taubato, 
Riboirao Proto. 

A cultura do cafo^ó a 
meifeor do mundo, exporta tombem laranjas ba- 
nanas, otc, 

Possue^a noihor -viaçao 
elétrica do Brasil e a estação da Luz e- uma 
das melhores. / 

E rico o'm jazidas de : * 
fti^oraes como ouro, pedras preciosas, prinoi* 
palmonto na rogiao límitropho do Minas Goro.osj 
ainda possuo outrbs minoraos utois como 0 

. itórnore 0 granito. 

Tora edifícios notavois 
c >no 0 "Kartinolli" oom 2h. andaros que e 0 
r-iior de Sao Paulo, 

1 Tom tombem as molhoros 
c ;•'-.radas do ferro do Brasil, 

' kà¥Ê • 
Odair Aguiar 

SlIjW 11 anos 

000 Q 000 

'\ 

FESTA _NC MUNICIPAL 

■ No sábado passado houve 
Ijl^füsta no "Municipal", Essív fosta foi do- 

. troada as crianças da cidade de Sao Paulo: 

frequentadores dos parquos dos grupos, asilos 
pilo. Tivemos do ostar aqui no Parque ao moio 
dia.h; 0 bondo estaria a 1 hera, chogou 1 hora. 
S-aifflos do parque em filas som desordom. Nos 
íçftos oontentos e satisfeitos porque já ha- 
viffiios almofado e não tinhamos fome. Partimos 
oafrtando, Ja estávamos porto do "Mnicipal" 
quando parou 0 bondo. Parou todo 0 transito, 
e nos passamos tranquilas sem perigo nenhum. 

Começou a festa. Varias 
crianças de Campinas recitaram no microfone 
com grando entusiasmo 0 uma menina tocou a 
prxnoipal musica do Carlos Gomes "0 Guarani". 
Por fim foi levada a cena um bonito drama so- 
bro Cario c Gomos, A festa terminou as 5* e 0 
bondo veiu nos buscar as 6 horas. 

A volta foi muito me- 
lhor do que a ida, 

Quasi noitinha chegámos 
ao Parque, onde nossas boas zoladoras nos de- 
ram leite a vontade^ Bebendo quanto auiz fui 
para casa onde mamai me esperava anciosa. 

\ 
Jaayra do Souza 

11 anos 

COMO SE GANHA UMA JOIA (Reprodução) 

Um homém tinha dois 
filhos. 

Um dia ohamou-os e 
disso-lhos. Filhos, aproxima-se 0 dia do 
minha morte ejrou dar a minha fortuna a qüjpm 
praticou a ação mais nobro. 

0 primeiro contou 0 
quo tinha feito,#Um dia ia passando por um 
lago 0 vi oair n elo uma criança que não con- 
tava ainda 3 anos, 0 oom ò risco do minha 
vida atirei-mo a agua 0 trouxe a criança vi- 
va para a pobre mai que chorava, 

, 0 segundo disse» um 
dia vi um homem que era meu inimigo dormindo 
á beira de um abismo1 ou pedia vingar-me do 
■todo 0 mal que mo havia feito deixando ali 
onde’ um movimento podoria atira-lo no preci- 
pício. Carroguoi 0 homem para um lugar bom 
seguro*;' 

É * M 
v A 0 pai^disso então» 

l^ou filljo •rçxjo praticou a ação melhor; voce 
q.qno ganha a joia. 

Antonio Trado 
10 anos 

DOO yi- 

A AMBIÇÃO 

, Q,uo menino ambioioso 
0 0 Arthur; queria tudo para si e nada pai^ 
os outros, 

1 Corto dia sou tio deu* 
lho liconça para apanhar amo iscas, 

Arthur pegou 0 saco; 
subiu m omoixoira; foi enahrhdo os bolsos; 
depois que estavam bem cheics, começou a en- 
cher o- saco e, quando este estava bem cheio 
começou a apertar para caber mais. Tanto a- 
pertou q$ie 0 #saco furou e as ameixas cairam 
no oorrego d agua suja que por ali passava, 

Quem tudo quer sem 
nada fica, 

9 „ 
Jose Nicolau Abrahao 

10 anos 

PARA OS LEITORES DO IPIRANGA PENSAREM UM 

POUCO 
9 

Que e uma cousa que corre, corre, nunca para? 

Que o uma coisa que quando anda para e 
quando para andai 

Tenho um^lençol, nno posso dobrar, tenho um 
queijo nao posso partir, tenho dinheiro não 
P°sso gastar. 

.. 
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0 IPIRANGA 

NINA 

Darwin Vallim - li). anos SANTA MARIA 
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12 DE OUTUBRO 

A descoborta a America 
coube a Christovam Colombo um grando filho 
Itália, 

Depois do longe s anos de 
trabalho 0 grande marinheiro Christovam Co- 
lombo viu coroado os seus esforços áoscobrin 
do um novo mundo, 0 soü nomo tornou-so conho- 
cido na historia por todos os^povos. 

0 fato d olo ja tor 
'ftoscoborto 0 caminho para as índias veiu’ 
crcar no espirito dos seus conterrâneos um 
odio ferrenho, implacavol, contra 0 genovoz. 

Por isso quando elo so- 
licitou 0 auxilio da sua terra natal o a ne- N 
cessaria proteção para dar comoço ao empre- 
endimento, 0 mesmo foi negado. Apoiou para a 
Hospanha , 0 depois do muitas dificuldades 
consoguiu realizar 0 seu sonho concorrondo 

Rumou para os 
dosconhocidos D a 12 do Outubro do 
deu-se 0 maior acontocimonto da 

"A_ DESCOBERTA DA AMERICA" 

Darwin 

OOO r\ O O o 

PARA OS LEITORES DO IPIRANGA 

POUCO 

JJm cavalo n agua não se molha. 
í»- ..... 
No mato ele corre no limpo ele 



0 IPIRANGA 

PARODIA EM HOMENAGEM AO INFANTIL PARQUE 
IPIRANGA 

UM PASSEIO ( COMPOSIÇÃO) 

Con a musica "Caninha Verdo" 

Vamos, todos, pro Ipiranga 
Ho oà:ataiido som cessar 
: o Infantil Parque Ipiranga ‘ 
c> qeerenos triunfar. 

! n.n. 
3um!., * 
* Iraa \ Jra, 

bil I 
3o quoromos triunfar. 
Io Infantil Parquo Ipiranga ) 

..o Infantil Parquo Ipiranga, 
Nos sabomos dar valor, 
No Infantil Earque Ipiranga 
Nos jogamos com amor. 

Darwin Vallim 
li), anos 

0 MEU BAIRRO (COMPOSIÇÃO) 

t Eu moro 310 bairro do I- 
p..'anga a^rua Bento Vieira..0 bairro^do ipi- 
r$nga osta locçlisado no Estado de são Paulo, 
tJljj^iranga esta ur/poueo atrazado; ha p$ioa 
iluminçao e pouco movimento, mas, existom 
muitos baros, botequins, campos do foot-ball 
otc. Fabricas oxistom diversas' como sejam do 
meias, algqdao otc, Cinemas ha.-somente- um e 
funciona so aos domingos, 0 mais notavol quo 
la existo 0 0 Museu <jue aos domingos todos 
vao visita-lo ou ontao passear no sou bolo 
jardim, 

Pantaloao Caparola 
. 13 anos 

Quando ou passai pa- 
ra 0 quarto ano, mamai para me presentear, 
1 ovou-mo para 0 Rio do Janeiro, 

Fiquoi la quinzo dias* 
0 mou primeiro passeio foi visitar a capital 
do Rio quo 0 Niterói. Depois alugamos um au- 
tomóvel 0 fomos conhoqor essa linda cidade ao 
Rioj fõnos conhecer as prai*s do lugar, 

Como ou fiquoi en- 
cantada oon esta cidade, 

---—Fui ao "Cino Rex" 
assistir 0 filme ”Csar*do Ouro” foi um su- 
cosso. ^ 

ÍJV Quando voltei para 
Sa'o Paulo sonhei com as maravilhas de la, 

Agora nessas ferias 
que vou ter n esto ano desejava passa-las em 
Santo s, 

Como eu gosto desses 
passeios, 

Emirena Borgos do 
Carvalho - 11 anos 

A LARAlíJA (DESCRIÇÃO) 

A laranja e uma fru- 
ta fresca e gostosa, 

A forma da laranja e 
mais ou monos osferict. 

, , Quando esta verde 
nao e #boa para so chupar e quando esta ama- 
rela o deliciosa, 

, As partes da laranja 
sao: uma casca grossa e uma branca, uma polo 
fina quo chama-se polpa; dontro da polpa tem l 
uns poquoninos bagos, dentro dos bagos osta 
0 caldo, 

Existe uma grande 
variedade de laranjas: a laranja pera, a se- 
leta, a'Baia,oto, 

0 tempo da laranja o 
em junho, porom ha laranjas- quasi que o ano 
todo, * 

E bom chupar laranjas 
no calor, 

t A laranja boa não 
tom caroços. 

Darwin Vallim 

li), ano 6 

O O 0 0 OOO | 

... .. . ! 
COM TODA A RAZÃO 

-Menino, menino!,,, porque bates dessa ma- 
neira no pobre gatinho ? 

-Porque ele e muito porquinho, mamãe. Ima- 
gine que o apanhei passando cuspe nas mãos 
e esfregando na cara... 

OOO OOO 

Um menino malcriado,pas- 
sando perto de um cachorro que estava bom 
quieto deitado em fronte de sua modesta ca- 
sinha, começou a provoca-lo 0 depois atira- 
lho uma pedra. 0 cachorro raivoso atira-sc 
sobre 0 monino que procura pular um muro pa- 
ra fugii*: mas 0 cachorro agarra-o por uma - 
perna arrancando um podaço, 

„ Amiguinhos evitem esso 
mal, nao atirom pedras nos animaos. 

(Dosonho e descrição por Darwin Valim 

li), anos) 
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MVO DO BRASIL! 

Getulio p©rp«tua-s# no poderl Todo© oa obstáculos qua • a«u «ovar» 
tem “ ‘ “ ‘ ■' * ' " ““ 
tifica*; 
pio: 
dOCi/Q modo Q'll3 v_ici u íuíav wjh w* MU W0 - “tt»' 
vo brasileiro; A Conctttuiçío do 34 quo tento pronutj^ õ ©mondada 0 
remendada do modo a permitir 0 uzo da violonoia c#fera ag massas, suas 
organizações, sous "lideros*1#1 ' r/' . . 

As palavras "democracia1' 0 "liberdado" tomjpxm um sentido puromonto 
policial, Porque? Porque Gotulip a abo q^ofio^ua om quo 0 povo possui- 
las realmente, 0 sou fim cotará proxlairtfc/Mpois do movimento do ve- 
io o “estado do guerra" com todas as (ter ri vo is consequências, 0 
Parlamonto, numa atitude ora imbccilwora canalha, forneço a C-e túlio 
as armas quo usaria çontra 0 polfisJKS ooatradicoftos inter-imperialis - 
tas agravaram-acj dal, maior oprWrsão sobro 00 pulzos semi—coloniais 0 
coloniais, 0 que implica na agonia da lavoura, bancarrota do comorcio 
0 da pequena industria© Em, 1$% 0 soldo da balança comer ciai atinge o 
minimo#1 0 namoro dc Go tulio com 0 imperialismo alemão gera 0 acordo dia 
marcos compensados#* Doavalorisação consequente da raoOda# Reduoção dos 
salarios# Pomo nos laros prol otários©1 Miséria e escravidãoj eis 0 quo 
nos doü GetuÜoi 

AS ELEIÇÕES 33 0 GOLPE DE NOVEMBRO 
**n"rrr | 

Getulio não se tinha ainda ©stabllisado 0 curgo a luta eleitoral! 0 
povo ontreve a possibilidade’ do conquistar ao liberdades democráticas, 
quo lhe haviam sido roubadas© Gotulio 0 poroobo© Apoiado nos integra •* 
listas e nos generais reacionários, inicia uma politica altamento an- • 
ti«opc raria 0 anti-comunista, 0 quo ora 0 primeiro passo para 0 fas- 
cismo# Poi quando 0 Partido Ouwuwlsta do Brasil, forçápo polos elemen- 
tos oportunistas integrados na direção, cometo um tremendo erro5 não 
porccbcndo 0 gclpo 'fascista quo se avislnhava, divido as força3 demo- 
cráticas entro 03 dotU candidatos cm voz dc omprcgal-as numa luta roal 
contra qualquer ospneio do fascismo© 0 erro do considerar o fascismo. , 

' nãb como efeito nas como causa da reação, o do conduzir as massas a mog 
tira eleitoral, era voz do guil«as a reivindicações das liberdades do- 
mocraticas - único meio' dc combate efetivo ao fascismo - facilitou 0 
golpe de 10 de Novembro© Gotulio, ajudado pola com da mais roacionaria 
do exercito o* pelos int e gr alia t as í quo compareqeram c^pcnaB para dor um 
vbhratcr do anoio ponolcr ao golpe), nroolama a falência do3 princinioa 

da constituição do jljo noa dá a inominal fixça da “nova constituiçãoH# 
0 povo com cia perdo os miseráveis direitos que ainda lhe restavam,' 
Proibição do grcvo5 nona do morto, censura normal a imprensa,proibição 
da liberdado do reunião, de organisação 0 do pensamento, acumulação d© 
todos os poderes na não de Gotúlio, eis oin suma oç mais boina finitos 
desta obra canalha# Gotulio aorlra.a daioi# o povo fora da lejLl 

4 

A BPHAGOGIA 3X mWO NOVO 

Mas o aparelho policialwdlitar, era insuficiente para mante-lo^l 
Surgem então as medidas mais ivrobl Imente demagógicas que se tem no- 
ticiai’ suspensão do pagamento das dividas externas, nova politica ff&J» 
fecira# Estas medidas, Ge tu lio apresentou-as ao povo como a vara mngí- 
ca que solucionaria 0 problema nacional»* Quanto a primeira delas, fi- 
cou provada a farça no discurso quo a rsspcito fez Summer Wolla^ A nè- 
va politica do cafo não só não beneficiou om nada a economia nacional, 
0 portanto 0 nivol dç vida do povo, mas r^inda veio honoficior apenas - 

I 

2 

c u 
<D ^ 
Q s 

TT 

al para contrabalançar esta queda’ de preços© isto 0 impossível# Mas a 
Ge túlio estas fatos.'’ não. interessa# Mlstifica 0 povo ©.'faz com que ©st© 
üafíuo caro esto. mistificação#- 
^ B — A rüT.V INTER-IMPERIAIilSTA 

0 integraliarao foi proíuHdamonte utií a Gevuíio na consumação do ir 
golpo, dado o sou carator do bando armado dareaçãoj mas dopois do gol- 
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pa, tornava-se profundamente importuno pela sua conhecida qualidade de a** 

gente do imperialismo alemão# Getulio não tinha conseguido romper os laços 
economicos e financeiros que escravisa o Brasil ao imperialismo anglo^aino'» 
ricano«! A pressão diplomática e economlca dos Estados TJnidos fe'z o rosto#! 
Resultado; fechamento da AXB, reprossão policial ao Integ:çal|amo# Mas não 
podemos nos iludir#’ 0 "democrático" imperialismo yanlcoo so vo com maus o«* 
lhos uma ditadura fascista numa semi"colonia quando nessç.' ditadura se fa- 
ca sentir a influencia predominante de outro imporialismo# A imcompatlbl - 
lidado de Getulio com o-integralismo não desfaz o carater fascista da di- 
tadura gotuliana* nem o' imperialismo norte-americano deixa por isto de ser 
oscravisadordo povo "brasileiro# 

QUE FAZER? 
. t t 

Si os comunistas* as esquerdas- em geral* os maçons* os espiritas foram, 
os primeiros g> lpeados, o deoroto* de $ do Dezembro* extinguindo os parti- 
dos não püupou tombem os litorais# A oxperien'cia internacional ensina quo 
0 fascismo se realiza alguns vezes pòr etapa0 Ele pretenda? a ir adeantono 
Brasil# 

POVO BRASILEIEÊ$f '■ ALERTAS' Somos escravisados, britalisados, para que O 
imperialismo se ceve em nós o UnamoKr.o s em grandes demonstrações' de repul- 
sa aô Getulismòi Organizemo-nos numa Fronte Unica Anti-fascista» levantan- 

do Comitês Anti-fascistas em todas as cidades, "tá. Ias e bairros* fabricas.O 
ftavlos* em todas as or ganisações esportivas* recreativas* profissionaes * 
sindicais, por toda a parte? ( 

TRABALHADORES?' Sois a vitima directa do fascismo, mas sois tombem a maior, 
força que se lhe pode opor» Nossos sindicatos o nossas crganisações sãodojg, 
*truidas, os grandes dirigento3 sindicais preso3 e assassinados'* a logisla-^ 
ção social que custou tantos anos de luta, reduzida £ migalhasc 0 misora - 
Vel pão que comemos esta cada vez mais inacoessivol as nossas bolsag cada 
Voz mais vazias,' A"justiça do trabalho" quo Getulio quer erganizor e q jus 
tiça. do fascismo# E a justiça para dar razão aos patrftose submeter os' Ope- 
rários conscientes? Levantomo-iios contra esto regime, pela Democracia? Or- 
ganizemo-nos em cada local de trabalho, par^, com movimentos de protesto,, 
greves, manifestações d passeata3, ligadas as nossas reivindicações econo- 
jnicas* nos colocarmos nos nossos postos HA VANGUARDA DE TODO 0 POVO para - 
quebrar a ofensiva fascistaS 

JUVENTUDE? 0 fascismo voe golpeia na cultura quo ele odeia como instru- 

mento de libertação» OPERÁRIOS * JUVENTUDE? Sabei honrar as vossas tradi- 
ções internacionais na luta contra o fascismo1 getulianol 

DEMOCRATAS E LIBERAIS DE TODOS OS PARTIDOS8 Não vos' deixeis enganar COEI 

05 jfffiljflaa promessas de liberdade da NOVA CGNSTITUIÇ!K)>Í Pelos docretos-lo- 
is pèrraitidos a Getulio podem sofrer ijodas as restriçõe's# Em segundo logar 
mesmo na letra constitucional, elas jà nascem mutiladas# A CART^ DE 10 DE 
NOVEMBRO e a CARTA DE ESCRAVIDÃO DO POVO BRASILEIRO, Getulio quer CO locar 

nos nossos pulsos a3 algemas da escravidão 'para nos transformar cm um sub- 
misso rebanho do escravos dos imporialismos. Uni-vos pois em frente único, 
com todos os antifascistas? A 

i pOVO BRASILEIRO? Avante contra o fasciano de qualquer oor* de qualquer 
influencia? ABAIXO A H.TADURA FASCISTA DE GETULIO? ABAIXO A PENA DE MORTE? 

. LIBERDADE PARA PRESTES, BERG-ER o DEMAIS PREZOS POLITIOS REVOLUCIONÁRIOS?; 
.. ANISTIA AOS CONDENADOS DE NOVEMBRO? 

CONTRA A CARESTIA DA VIDAS 
PELO AUMENTO GERAL E IMEDIATO DOS SALARIOS? , 

i„ PELA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAIS1? CONTRA A 0 NSTITUIÇãO DE GETULIO?’ 

ELAS AMPLAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS? CUBRAMOS OS MUROS COM ESSA PALA* 
PE ORDEMS ABAIXO 0 FASCISMO? 

NTRA QUALQUER AUMENTO DE IMPOSTO DE CONSUMO? 
E ÀÇOES DE MASSAS PELAS REIVINDICAÇÕES PROJETARIAS E POPULARES? 

YRA 

0 Comitê do Organisação da Conferência Regional 
do Rio do Partido Comunista do Brasil, 

(S, B# 1, 0,) 
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CONTRA. 0 GOLPE DE ESTADO MILItAK-FâSCISTA! /EiA DEmOCRA^IaJ 

jiyÈkyv* twrtwi 

r ■ 
f Operários, povo trabalhador do Brasill Ja estamos sentindo sobre a cabeça 

as botas dos generaes bonapartistas. A decretarão do estado de guerra foi o inicio 
do golpe de estado uonapartista-fascista de ha muito premeditado por/Getulio.e seu 
bando. , „ 

0 "campeão das lavellas", Jose Américo, e o ministro "denM^rata-christao", 
Macedo Soares, cedo tiraram a mascara e se mostraram o que na |Wpade sao: miserá- 
veis lacaios de Getulio. 0 "democrata" Armando Sal es, com^aya Udb, depois de 
ter votado contra estado de guerra, cahiu em pânico e rasteja agora também aos 
pés dos generaes reaccionarios, esperando delles a salvacãftr 0 caudilho Flores da 
,Cunha, depois de tanta fanfarronada, acabou fugindo sem 'q$iibate para o yruguay. A 
Gamara dos deputados jaz desmoralizada, ás ordens dos jMwton Cavalcantes integrali s- 
tas, tremendo de medo de ser dissolvida. Juracy 1/ia^CLàJaes e Lima Cavai cante ,num ins- 
tante, mandam ás ortigas o seu ahti-integralismoAyb\am o estado de guerra e obede- 
cem cegamente aos generaes fascistas. Eis ahi o ea/Poi\$ dos famosos defensores bur- 
guezes da democracia! 

0 golee de estado bompartis-ta-fasaismarcha a galope. Em menos de vinte 

dias, o paiz assistiu estarrecido a decrefiatyro do estado de guerra em plena paz, a 
or.isão de ^edro Ernesto, a creaoão da commwQão militar para presidir a execução do 
estado de guerra, a convocação das brigadas militares do Rio Grande do Sul e de Sao 
Paulo, a intervenção militar no primeiro estado, a proposição das medidas super-fhs- 
cistas e terroristas de repressão, inclusive a lei marcial, e ja se annunciam a in- 
tervenção em Bahia e Pernambuco e a reforma da constituição no sentido de permittir 

a permanência de Getulio e installar o regimen de estado de guerra em caracter per- 
manente e "constitucional"! Assim, o poder passa decisivamente as mãos dos milita- 

res. Entretanto, apesar de tudo isso, Armando Salles e dose Américo fingem que ain- 
da são cadidatos e que vae haver eleições em 3 de janeiro proximo! ^or seu ládo,os 
famosos lideres "esquerdistas", os doão M^ngjibeira, VellasCo M Cia,, juntamente com 
os dirigentes do finado patido communista, tstão também c|e calva a mostra,pois fo- 
ram elles que desarmaram as massas disseminando entre ellas as peores illuso.es de- 
mocráticas e so confiando, para a defeza da democracia, nos gestos symbolleoé de Ma- 
cedo Soares e nas phrases ocas e demagógicas de Jose Américo, Gs politicos birgue- 
zes, sem excepção, praticaram e ainda praticam a política do avestruz; poema cabe- 
ça debaixo da aza para não ver a tempestade que desaba! As forças democráticas bur- 
guezas, uma apos outra, capitulam vergonhôsamente. ^ada ha a esperar da inici 

deliam! 0 Brasil vae assim se fascistizando sem encontrar resistência! Não 11 
vação para a democracia no Brasil a. nao ser na mobilização das massas trabal| 

Ja actualmerxte o unico partido legal no Brasil e o integralismp. N0 ' 
mo em que era decretado o estado de guerra, os integralistas voltaram a sahí: 
uniformizados e a fazer passeatas e paradas;- tornam-se dia a dia mais insoleil 
tentando a sua for'.a e o apoio ofíicial de que gosam, A censuta aos jornaes )l 
xiste para os orgãos do sigma, que fazem propaganda aberta do fascismo e conT 
r&gimens democráticos. Todas as manifestações officiaes são feitas com a pari 
ção activa da canalha integralista. A commissao de execução d.o estado de gue.f 
doptou a palavra de ordem de ^linio Salgado: "cuem nao e fascista, e communi:| 
indifferentes serão implacavelmente castigados", A palavra de ordem lançada í 
se miserável assalariado de Hitler que e Geraldo Rocha, "na hora da borrasca não 
muda o timoneiro", vae sendo cumprida a rista, embora não haja nenhuma^borragca.Ge- 
tulio prepara-se para continuar no poder, dictatorialmente, tendo os Goes •‘viojiteiro, 
Newton Cavalcanti & Cia. como guarda-costas e Rlinio Salgado como primeiro ministro1. 

Trabalhadores de todas as tendências e de todo o Brasil! Esta e a hora mais 
seria de toda a hi-o-toria republicana! A contra-revolução fascista ja come-çou! E só 
uma força e capaz de deter o avanço da peste fascista’ as massas trabalhadoras I Os 
pseudo democratas burgu- zes tem medo de arrostar com todas as consequências da luCfca 
contra o golpe de estado rnilitar-fascista. Rara que a própria burguezia que pe diz 
de locratica possa luetar, para que os elementos militares anti-integralistas possam 
resistir, e preciso rue o proletariado mostre claramente cue não esta disposto a en- 
tregar, sem lueta, o pescoço a mais infame e pesada das cangas, a canga da tyrania 
fascista! 

G golpe de estado contra-revolucionario vem amarrar definitivamente b pro- 
letariado a miséria mais negra e a oppressão mais selvagem. Notaram alguns dias de 
estado de guerra, e o preço do feijão, do arroz, da farinha, da carne, augmejitou as- 
sustadoramente! A carestia da vida e cada dia mais insupportaveli E não ha nenhuma 
osperança de melhora, a moeda desvaloriza-se cada vez mais, a inflação e um nacto e 

a alta dos preços vae continuar! u golpe de estado, e uma mordaça para a classe o- 
peraria, impedindo-a de luetar pelo proprio pão. E as mães proletárias nem ao menos 
poderão queixar-se contraia miséria que as tortura. u proletariado não terá Jiberda- 
de nem para dizer que esta passando fome! As leis sociaes não somente são derjrespei- 
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taàas comn as jtífdidas de repressão adoptadas vieram abolil-as pratícamente. us sin- 
dicatos burocratizados, a serviço do Ministério do trabalho, não defendem os inte- 
resses opeíarios mas ajudara a policia a opprimir os^trabalhadores, As luctas e gre- 

>s econômicas pacificas por augraento de salarios 6ao consideradas actos subversivos 
trabição ao regimen è como-taes ccfndemnadas e perseguidas. Os proletários cue 

çuizerem submetter-se, oue reclamarem contra a oppressao e a miséria, teíão os 
a. *», jfrv^tns de concentração, os trabalhos forçados ja applicados, as ilhas infectas,, a 

fria, as torturas e o fusilamento. Eis a negra perspectiva que»aguarda o onerari- 
i so elle não resistir ja e já contra o golpe de estado de Getulio, biinio e ge- 

"heraes re/ccionarios, „ , 
bão se trata neste momento de outra cousa senão da defender os ja pobres di- 

reitos democráticos assegurados na constituição de julho. Sem liberdade para reunir- 
se, para dizer livremente o oue sente e o rue ouer, para associar-se, a classe ope- 
raria não poderá impedir çpe os salarios continuem a baixar, não poderá ao menos de- 
fender o suado pão çue da para seus filhos,, 0 terror fascista pede perseguir, pren- 
der, deportar, torturar, matar, martyrisar os combatentes isolados quo defendem a & 
berdade e a dignidade humanasí was não pode arrancar o proletariado da producoão,a- 
fastar do trabalho nas fabricas, usinas1, estradas dé ferro, forjas, cfficinas,trans- 
portes e nos campos os trabalhadores que movem as s le.vàijcas da,vi da moderna, Chegou 
o momento dos operários se utilizarem do poder que tem a nao; e a hora de recorrer a 
arma própria dos trabalhadores:- a greveJ E- se nao pode gritar - abaixo o estado de 
guerra'. - pode o proletariado parar motores e teares,, ma chinas e locomotivas, bondes 
e trens, vehiculos, navios, construe coes, jornaos, •Hsims, telegrapho, etc.l 

0 Partido Operário Leainiata, que fei o unico partido que não acreditou em 
Joses Americos e Armandos Salles para defender a democracia e barrar o caminho ao in- 
tegralismo, que foi o unico partido que não semeou illusoes perigosas no seio da mas- 
sa, está firme no seu posto de combate, na primeira linha, contra o assalto do ban- 
ditismo faseista, e chama todos os operários e trabalhadores, todos os anti-fascis- 
tas e democratas consequentes a formar em frente unica de lueta contra o golpe de 
Estado de Getulio e sua corja, uesle supremo instante em que estamos imminencia 
do triumpho do mais bestial terror fascista, em que o proletariado esta, na imminen- 
cia de ser1 esmagado implacavelmente por muito tempo comoga Aliemanha, 1talia, Por- 
tugal, Áustria e outros paizes, onde o povo agoniza sob o jugo infame do fascismo, 
a recusa em luetar juntos com a3 demais correm.es e tendências ideológicas do campo 
proletário; e de esquerda, contra o inimigo commum, equivale a trahir a própria clas- 
se, a trahir a prooria causa. 

Na hora sinistra em oue os bandidos fascistas, com ou sem. galao,procuram a- 
terrorizar as massas, nos, bolchevirues-leninistas, não enrolamos a nossa bandeira, 
mas erguemos ainda mais alto do que nunca a bandeira gloriosa do communismo, do can- 

^íMarx, de Lenine e de Trotskyl Nenhum terror, nenhum regimen nòs arreda- 
caminho. No logar dos camaradas çue cahirem dez novos luetadores surgi- 

|?var para diante e para n triumoho futuro a-causa sagrada df> socialismo e v 

ição dos trabalhadores! 
'.0,L. não cala, nem mesmo agora, as divergências ideológicas, programma- 
:ticas que o separam do sualinismo, do anarchismo, do reformismo, dos na- 
jrtadores e democratas, mas na lueta effectiva, pratica, contra o estado 
o golpe de estado, o integralismo, essas divergências não são impecilho 
em commum. Nos seguimos, aqui como sempre, a palavra de benine• luetar 
marchar separadamente. 

a falta de principios e o collaboracionismo de classe dos stalinistas,se 
t putsoh" alliancista de novembro de 1935, fizeram o jogo dos reaccianarios, 

ferem fazer firer que os communistas não passam de conspiradores e mashorqueiros 
'issionaes e sem principio, isso nao e razao pâra nao denunciarmos a infamia e a 

entira de Getulio e sua corja- o (documento apresentado^pelos ministros da guerra e 
marinha como sendo do Komintern e falso da primeira a ultima linha! Foi apenas 

um pretexto para amedrontar os politicos burguezes! 
*k>r nossa vez, chamamos as massas a lueta, náste momento, nao para a tomada 

do poder ou para a revolução socialista, mas simclesmente para defender o actual re- 
gimen constitucional que Getulio 4 Cia, querem anniquilar, Quando conditamos o ope- 
rariado a protestar por meio de greves e porque esta e actyialmente a unica forma de 
lueta e de protesto cue pode ser ouvida e atravessar os abafadores da censura e da 
íepsessã© installados pelQ estado de guerra. Esses pr otestos^visam terminar immedi- 
atamente o estado de guerra, defenáfer a realizaçao das eleições em trez de janeiro, 
impedir a reforma daconstituição sob o terror, impedir o golpe de estado de Getylio 
é integr4listas, bara tanto o proletariado precisa demonstrar,ma is uma vez,que e a 
unica classe capaz de defender as liberdades democráticas e a própria democracia bup 
gueza. Formemos, por toda parte, na3 officinas, empresas, fabricas,navios,quartéis, 
escfiptçrips.bairros^etc, .comitês de acção de massa contra o golpe militar fascista, 
ôontra a faSciátliá^aA galopante d6 ^Pâôil, pela m&nütend&d da °ohstituiçao de julho] 

Qui) as greves de protesto surjam dj§ cada fabrica,de cada empr$za,de cada cf- 
fic.i.na,de ^ada canto,e dentro em breve serão a centelha que incendiara teda a ma&sa 
trabalhadora,creandç o ambiente de lueta e entliusiasmo necessários a generalização 
desses proiestos ate a greve geral de 24 horasJ Pela suspensão immediata do estado 
de guerra! Contra o golpe de Estado de Getulio 4 ^ia,J 
15/10/37, Ò COMITÊ CENTRAL PROVISORIO úO rARTIDO OPERÁRIO LENINXSTA. 
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0 £UE DEU 0 ESTO) NOVO M MSSJISI’ 

Um rápido anallao dos últimos arA 
. tro tóozcj3 mostra immcdiatancnto oue 
a ditadura policial-nilitar do Gcíu- 
lio. nao rcsolvou nonhuna das dlf&ul»* 
dado^s om quo so debatia a oconomjUa, 
nacional,• Ao contrario^ofismod,idas to- 
madas so vieram agravar as 
jdo vida das massas trabalhadoras" ja 
Mc ha muito intoleráveis» 
j 0 discurso do Souza Costa na coi> 
fotfcncia dos secretários dc ^}?a^onda 
d,os Êstodòs deixa 'entrevor a ncit-estro 
fe quo se avizirlm» 0 preço do euf 
caiu do 11 0 X/k centavos por libiu 
para 7 o ^/\ centavos(y Isso s;?.gr:ií> 
ca» dad03 do "Souza Gosta-» r, morda de 
11 mÍlbJ5os de libras narôl obr suo. 
0 aumento da oxporta^o bastante ir>. 
slgnifioon-to» em PeWro.lro do -;S fd 
maior do que no moz correspondonte do 
57 mas menor do quo no do 56*^0 W 
dora do^modo algum compensar a quooa 
catastrófica dos píeços» A balxca co 
Éiorcial quo em I957 apresontou" im 
saldo do coroa de 2 milhSos de Ijbros 
otroj 0 ipnor saldo registrado ate cn 
tXo.' sora desfavorável ao 3rasil om 

#Arpova oriontaçSo da politica do 
cafo .ainda agravou os encargos do To 
zouro o aumontou 0 melo circulante 35 
meio mllhüo do oontos# Eoi um püsso 

’• gigantesco no caminho da j.nflaçaoo 
0 nivol do vida das massas traba 

lhadoras baixou mais ainda om conso» 
quencia 'da amoaça de um doscalabro 0 
cònomicoe Os preços dos gêneros atin 

^gom cifras astronômicas 3cm so proo» 
foupar com os magros salarios quo ha 

éj muitos anos não sofrem 0 menor aunorr 
# tOo Uín, verdadoirb pânico apoderou«sõ 

•do todoà^ando; foram publicadas as 
tabelas'do"*impo3tg do oonkenoolítojsro 
cisando recorrer a Cavara^ ccnirofnn 
do a ímiprcnsa por mçio do 'uma 
brutal9 0 governo nao hositou om au- 
mentar de uma mane:h‘a incrível 0 lm» 
poeto do consuao* Getulio mostra cia 
ramonto qual a finalidado das insti- 

[is quo 

IpaçSo 

■tuições criadas em 10 de Novovibro* 
Apozar do terror policial.^r^oa^ 

da dcsorgonlzaçSo, das massas 
lhadoras* 0 doscohtentamontp tí^pbo 
0 explode aqui o acola de umnftÜft 0r 
pontanoop dcnimciando 0 prx:-0 
amadureço lenta mas segurei 
a pross?lo das circunstancia 

Os diversos grupos burgu 
se mantem, em oposição ao 
Gc1;Ullo 'procura^ explorar a'L   
crladaá Agf.trift*; tmò sempre, a baní* 
deira da 'dmo:dracia 0 da Ítb©ghado«i 
0 5íBraslX,;,or^lÃ dos caistitucfena* 
listas^ a conquistar áslfesos 
paru 0 assalto ao podor® Apegm» doa 
esforços cios stalJnistas cm dàiJiaoo* 
br&i.» a ^doraocratical' ©sta 
teima <&\ só usar a demorada 

Xfnio11 qvp 03 
convidava para a sua ampla ^fjàtccfe 
mDoratJca contra 0 ttusurpadcff»íf*l Pr§ 
feriram unLr-sc com os Intcgrifcteaf 
0 ircepa^r do comum acordo õ X,DVan* 
to militar afim dc. implantar uaa or 
dem de causas egual cru poor d 3 quo 
a de Getulio» 0 grande ,rdomocratar,0 
taTio Mangaboira tíSb hesitou f.n es- 
tender a mãoRiínlo Salgado*,Isto 
prova m.ais uma vez "quo 03 divarsos 
grupos burguozes sp, lançam m^ "' da 
bandeir'a da doÉpqraôia para ongan^r 
a massa©' 0 !,lo ‘dQr';ã|•dIlo’, esta enga- 
nado ou proc1irar.‘.'or^anar do proposi 
to os trabullmaorep;0 para lutd^ con 
tra a ditadura policial-militai» d^ 
Getulio devem mobilizarão os traba 
2iiado7*cs das cidades 0 dos campos 0 

tuar as vlolpncits mais 
qur.no m gov^ernoò' Entesepo 
lias 0 poder para exoXojpar 'm ^ pjgj 
velto o poVc.o não para Instituir a 
democracia© 
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Ò govqjjno a braços com uma cr is o 
economicà ^gravis ^íma, diante da a- 
meaça do o:q)losõós*do doscontonta, - 
monto da massa o om faco do cr óssea* 
to perigo da conspiração dosbragada 

' do integralistas q udob.istas aban- 
ai* idade o donou as ultimas vóX«$id'adoa; do ftm» 

cionhllano" c. entregou-so Inteira» 
monto ao imperialismo americano# A 
nomeação do Oswoldo Aranha para*'-. ‘O 
Ministério do Extoriòr t.oi tão óla» 
ramonto utia imposição dos Estados Uf* 
nidos quo 03 jornais so viram ct<^ 
gados a desmentir a existência «Jou- 
ma pressão,embora não negassom quo 
se tratava do um ato cmilstosojomib- 
lação* aos. Estados Unidosè' Aliás, as , 
declamados sobro a,,"amizade '^antoo 
brasileira vem so suGced&nüo dlari» " 
amonto na imprensa dos doiíf poizos 
ò a nomoaçEo do Oawoldó Aranha naO 

• o senão um passo pçrã-iuaa '.sujeição 

• ainda maior da economia! brasillaira*-1 

aos banquoiros norto^ámaricancsi.uiã 
fanfarronadas do discurso tio 1C do 
Novembro nada mp.is r os tfí&Goirail© w* \ 
u*»se obrigado a submòtor^so'' soí vj,X« ■ 
monto ao timporiaXismb draericano, a— 

• • fia do garantir a sua pcroancncia 
no podor* atravon;o Banco OontraX do 

• • Rosorva,prometido quando da iflfcin a 
• viagem do Souza Costa aos .Estados U* 
nidos» j 
.Sob a prossão dõs Estados Unidos 

o diante, da ameaça do era gol.no ar» 
mado iminontp, o governo via-no o- 
brigado a .dosoncadoar, omboraaOOca- 
tra«gQ3tov'ta*r^aç‘ac. contra o iate» 

gralisiáoV udeMvráOo a: 
As prisSos om massa do' elementos 

*• militares o civis tinham por fSm e» 
' vitqr a rebelião que estava nrtlra» 

H.adas Mas qwo as massas não so ;do:L- 
som üidibrSá?t Sío so trata do tina 

‘ ■ " tn.riW» 

'L' 

lutá 'do extermínio contra o int ,_.-x 

lismoo A ttOfrorfcrtven continua said| 
do rogulanaonteô Trata«so aponds dO- 
movidas dostinadas a dos articular o. 
movimento pros-tes a osc-ourar»,, 

NEo faltará quem queira aproscn» 
tar^ na atual omorghJ5tiia,^o ditador 

>4JotulicuVargas- como campo‘ao da luta 

contra o fascismo o o aliado da^do» 
mocrocia” amoricana quo forma no 

SUlUvullvIiW w w •, ** ■ r~ 
tuinto a ser oojj.voco.claj»-.pto** 

As massas irrabalMtlorqs • ytoo po- 
••• dom so onganoTo Ai aá^santom as coa» 
* soquondhas do rogim.p do 10 dcllòvon- 

bro? quo agravou '.qph•riiomonto suas «v 
.condições do vida .é impede pelos mo* 

>.-■? todos mais brutaos* áJôua .luta polo 

ai •aumento dos salarioo ó pelos 'diroi* 
» í/'tos ©"liberdades dçmoçaCatiqòs# 

* As massas não tom. confiança naln£» 
' "■ t& anti-Intogràlista -levada a. ofoi» 

to boi* uma ditadura jpoiÍoi&$|éíixi *• 
t03.V •' • . 

Od i.TVibajliadoros consciontos<Dn** 
prohondcm cada voz sioIUioí* quo^a lií» 

ta contra a roação, contra 0 
•gnhlismcíj contra a ditadura pOAl* 
01.01 so podo sor oficoa ai so baso» 

or aobrb- organisaçòtíS do proletax*!*» 
adoc . ■ ' ' 

*0 .governo quo 'luta hojo contra o 

intogíAlisiiio, o prctcgcij oscandalo- 
sanbnto boritom o podo voltar a fa« 
zol^o cÉianfcâo • - ... 

- 'Uma luta .oonsoqá.onto contra adi» 
tadurá -ooliclal^miji.tar do Cotulioj > 
contra á nova ofensiva brutal o ln-' 
famo ao nível do vida das massas/a- 
lo aumento doo salários, polas Xx» 
bordados domooratioas q. contra a a» 

moaoa do golpes por parjo do Jnto» 
gr alistas .o- udobi&Ms so jjodora sor 

roaliaatta palas orgimisaçbes dos 0» 
porarioüò- ' »• , 

As''tiosms ,orlarásaco-es do massa 

dos 'tV-ábalhado^bs da-éidado o do Gffij ’ 
po, ofttS tfinZopí}B contra a ditadura 
po.iicíríipmiiibar 'clb Gotulio^lnuarao 

tailibovi- íiCiiwíoa o, do.oidldar.cuto con» 
tra ■tiõtíu, a. .amoaça do um gólpo into» 
gralí/átati • .. / . ' 
S os.traidoros o os agentos da 

roaçâo podoráo'preconizar o apoio a. 
GotuíÃo/um fa.oo1 da amoaça do ungoV 

po integralista# 
j • / A n d r a d o 

"c 4-#«.V 

f • . ' / 
0 clamor quo so lpvantôu cm todo 

0'mundo em rospoSta n ultima agroS« 
■ sEo faseis t&sabafou fa^Jmionto o o«- 

tco dosi tiros quo'’ abator^om al** 
mmo Vttíbop en.lnor*tps do bolohev:!^»* 
mo e.da çdiorioaa.'rbwluçUo.pmlota» 
ria rutssAo 

^03? oocaaiEo clfi ultima .das for» 

. çaá tragioas quo so repetem porio- 
„ dlcamontoem...Maacou. .conpar o coram cti» 

* - V , : -;:M 
f • • ■=.' •; «• A.'.: . 

Mjmm 

anto do trlbunaX om quo pontifica O 
mogobiOTiquo VicMnsld., homens quo 

até pintqm gosovan da inteira eõn« 
, fiança da biírocraola stallnista o 

quo lodo saO riousados dos orámos m» 
is heâScwoiti ■ 

.presidonto do 6^ con- 

gresso da' autor do programa o 
doa estatuto" da. J#G* ainda Iiojo om 
vigor, autoi* do numo2*o3as oUftis so» 

V. 

J 

bre claraP a***rixcaa ao SWO- i 
looXogici __      

* 5° Çílltc^íofl coomunistas* 'dirotòí* 

sto ^SVestia o dia do sua pri- 

■. . um dos mais velhos a£Ll« 
tantos bolcheviquos, moíabro do "BUm 

roa» 'Político do Loninoj suco3sord5 
Lonino na presidência do oomissari» 
ado da URSS#; 

L__* _ , $ vioo-comissario para os 
nogocios do oxtorior ato o dia do 
sua prisSoi 

Rakowskí, mombro da Oposição do 
osquorda, oncarcorado do 27 a % 
data om quo capitulou diante da bu»1 

rocraeia stalJLniana, são alguns, 
figurantes do ultimo processo dl 
conado pola Guopou, 

Os pi^prios alídados do stali- 
nismo so rovoltarom dianto da obra 
sistomatica do doscrodito do movi- 
mento rovolucionario mundial quo a 
burocracia leva a ofoito# 

0 partido socialista-francos#li» 
gado a sua burguo^a o a burocracia 
stalinista por intònuodio do pacto 
franco-soviotico, não qdz assumir a 

f responsabilidado do sangronto ox- 
torminio do lideros revolucionários 
o protesto^ voomontomonto# 

{ 0 comito do vigilância dos into- 
loctuais anti-fascistasj, sc fiufor- 
çado 'a osboçar um vago gesto do re- 
pulso# 0 partido trabalhista indo- 
pondonto da Inglaterra publicou uma 
nota violentíssima, verberando a a- 
çao criminosa dos associas do Sta - 
lin# 

Mas, a intorvonçoo do Hltlor na 
Áustria, salvou a situação# 0 ter- 
ror om faco dossa nova provocação,o 
perigo iminente do guerra, absorve» 
í*om q atenção do todos o o tribunal 
S9VICT» poudo levar sua tarefa a» 
to o fira# A condenação 0 a execução 
dos 13, passou quasí dosaporcobida# 

Os int ores sos do movimonto rovo- 
lucionario * do proletariado e doto- 
da a humanídado, oxigom quo so os- 

claroça quo os/a tos da burocracia^ 
do comum com o boj vietica nada 

chovismo, CGÉ/W revolução do Outu - 
bro, com c^flücialismo# 

São 'abrfoTda reação 0 nfâ$da 
voluçaoJjvai do encontro aos into- 
resses^ffla' União Soviotica 0 do ps3fi$» 
letííaPado# Fazem o Jogo do fasciszib 

“ação# 

ÍS& Hltlor ootxpa a Áustria 
uaça novos milhares do ràilitan- 

_ revolucionários nas prisães 0 
nòs campos do concentração, Stalin 
lança a desmoralização 0 o doscro» 
dito nas fileiras revolucionarias# 

Enquanto Franco inicia a ofonsfe 
va contra a Catalunha com o auxilio 
de Hltlor c Mussolinl 0 bombordo ia, 

dinriamonto, Barcelona, preparando- 
se para o osmagamonbo final da Es- 

panha ropublicana, Stalin anuncia 
novo s processos# 

0 marechal Yegorov 0 0 olmironto 
Orlof serão processados com 0 fim 
de onfraquoccr mais ainda a capa • 
cidade do rosistencia do oxoroito - 
vermelho# 

Bela Kun 0 Antonov Ovsonko se- 
rão liquida® 3, com 0 fim do achin- 
calhar novamento as tradiçãos do 

bolchovismo 0 da Rovolução de Outu- 
bro» 

E preciso roorgonizar o movimen- 
to revolucionário! 

E prociso for £ r uma nova In- 

ternacional, livre do vonono stall- 
nista, afim de do fender a URSS, 
ameaçada interna 0 oxternamonte 0 
levar as massas trabalhadoras ‘ dos 
paizos capitalistas a rovolução# 

Basta do derrotasI E prociso or- 
ganizar a vitoria sob a bandeira do 
marxismo,do Marx-<Lenine-Trotsky. da 
qn# Intornacional#1 

N# 

GERRA n WMr.u 

Os preparativos para un novo ro- 

ogrupamonto no conario político eu- 
ropeu, infcciados coa as nogoclaçCos 

onglo-italianas, foram intensifica- 
das brutalmonte' polo golpe do Hl- 
tlor Ha Áustria# 0 aftztoo, cm faco 
do uma possibilidade de onfraquool— 
mento do olxO Romo-Berliiiiy conso- 

► quonoia da aproximação anglo-itali- 
ana, vibrou mols um dos seus goloos 
ospotaeularos. 0 colocou não so os 
paizos "democráticosmo.» tnaíbcra 0 
sou aliado fcsólird &■, -ui 
fatr> ooiism.iüdt>#' A guerra gívlU Ir-Am 
nento na Áustria foi outro fatordo- 

mm* 

cisivo para a ultima provocação hi» 
tlerista# v 

0 golpe do Hitler colocou nova* 
monte a Europa a um passo da guorre* 
Mussolini, 0 campeão da Indopondon— 
cia da Áustria, teve quo ongullr a 
amarga piluia quo 0 sou aliado 3ho 

apresentou©' A faso iniciai quo 
so encontravam as negoolacSSos com a 

Infijatorra não lhe permitiram opor- 
se n provocação do Hltlor#- Serlaon» 
trogar-ao dltír.rloionoi»io23entô ' nas 
maos da Ii^glatorra e da Franco.® ifáo 
tovo outro romodio sinão apeovar a 
coitra-gosto o passo de sou poiíoíi- 

ã 
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'TO*' 0 o lxo Romg-Bcrlim nSo so c rcti*, 

pou® Resistiu a prova austríaca*Mas 
a sua HQilS&tt&i deixa mito a deeojriv 

Ho amor.to mis agudo da crise,a 
Franga. sc ,encontra a braços ooat na- 
ls vm oplsbdlo do sua cristo parla- 
mentar cráidLca o irsOVtfi* 

C Dfjrtobrlsta oximio 5'..vr. corso » 
gulu ■áÈwrcT taa gobirioto o,--. o;.^. w» 
tabiltedo- nem elo mccyh acre- dita. 
Dai as negociações parada ernotita* 
lç&o úo um gablioto do "uni?/.- moi- 
onai'; oapèüa elo chamar o prclçtaria» 
do Ka raSão® o fasei* fronte tv rea- 
lidade inevitável, « a gaoTTa* 

No meio doe to. èoz-JXvino a burguo- 
zla francesa rada poc.clo fazer5 do- 
vido a passividade do' Charl»orXõ.ln * 
gttO CO TôCUSÇSfl vOZtt&M^xaonto ft 
ir mala alem do ir.:a nota banal do 
protesto quo o fascismo# petulante# 
repeliu* 

0 armamontismo entro tanto# rece- 
beu uma nova chicotada* A burguoaia 
francesa recebeu do .governo dc*’Ffcn 
to PopulLer" créditos adicionais do 
mais do íj. bilhões do francos* A ü- 
nião Soviética ignorou IntelrcrâorAo 
os ttcoutncimentoí# absorvida na sua 
tarefa do úesmoralisar o movimento 
revolucionário e liquidar os rema- 
nescentes do Outubro* 

A entrada triumiul do Hitlcr cm 
Viena foi saudada cm roscou ear. al- 
gumas salvas de tiros rruo uir..toraXl 
BuMiarln# Rikov.- Rrcst:ina:-4 oto©»* 

Apezar da gravidade- da c.ítuaçSo 
o apezar da pressão do qj.guar: ele- 
mentos do gabinete inglos^Ohambeiiato 
não se dispSo a .prometer auxiliam!» 

litar ú Tchocoslovaqula na iminência 
do um invasão alomo.0 Á3 nogooiaçíícs 
cd" a Itália proseguora,' A Lurguozia 
ingloztqnão so âicpcio a arriscar o 
seu império em defesa do "demoora - 
cia"» 

A situação# entretanto» so agra- 
va cada ver; mais* A ofensivo, do.^ra^j 
oo no poa em perigo de mor'»'? 
to não so -a oxistenciu do í:070X-zú^ 
ropruLliorSü mas a própria segurança 
da Rrançoê 

•As provocações so succodom dia a 
dia* 

A pclonla ameaça invadir a Litu» 
ania cor. a aquiescência do lü.tlor # 
qúe, so disjifo' a ocupar. MomóI® 

& Europa atravessa novamente um 
dos feriodos mais gravou® A ' guerra 
parece7 tenente o Inevitável®- 

Os socialistas o comunistas pro» 
param fcbri.Linonrco a "união sagrada" 
oon a burguesia® 

Os ensinamentos da guerra do Q**! 
da revolução russaff as • tradiçãos do 
bolcb.cvis.mo são doteiíadâSp folsi» 

c- • c sp e s inh a do o o1 

I\ -15*0 coro infe mal -chauvinista auo a qt 
asaurJeccu a Europa inteira# so ' h£ 
uma nota clf caonantp *embora fraca?$ 0 
a dos partiduri03 du ]j.a®lntcrnaoio». 
nof.pdos herdeiros das- melhoreq tra» 
dlçor.n de marxismo#dos eomdnr.ado » 

res do l'.er»ino o de Lioblcihclvb.y âles 
apontai ao prole to.rio.do n tidor. so^ 
vaetio., o unioo canmn.Jio a •:oiy.i& pai- 
ra nal^ar o mundo da' derrocada o "rio 
volta a uma barbar5.ac,‘i.Tra; fa- 
guorica impevaa.i.xstii om g x.rra oivíx 
onc a palavra de ordem quo sc* i.iipo<3* 

> 

—«mü 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA hx^ ■ 

Esta marcada para os primeiros - 
mozos do 1958, a realizaç&o 'da con- 
ferência. Internacional da i{r.o â Ja 
se rcálÃEaram em fins do 57? duas - 
confero.noio» proparatorins - a ,1a- 
tirjo-aaiorioana o a paa^amoricana , 
ambas ' om -Now Yorfcp cam a presença 
do delegados d’e quasitodo3 os pai- 
zos da Auo;r.'irm« ‘ 

% A cor.fo.eoncía dn. Ua* rounir-^se^a 
mm múmen >X) excopcionaumento gn-a^Jb 
para o proletariado o para o íbiuro 
da toianidado* 

A sua preparação coincido com a 
proparaç-ho febril de nova. oarnlflcA? 
na mand.ial o da união sagrada# in- 

dispensável para quobrar a ro$$B •» 
teneia dos massas o arratal»a para 
a chacina® 

A responsabilidade que pesa eobi® 
os railitantos Tovolu-clofea^òb quo ao 

agrupam, sob a bandeira da ífaolntor» 
naciónaX ó enorme® 

Cabe a oj.es :bdtar o exemplo do 
Liol.Omqcht na gacx-r-o. do 
boru ééi* embwa isoladocsjwrborcia 
trcviçílo Lvmdnavel da-P.aõ o da -}aí 
Internacional o lano ar a palovri do 
ordcxi do tprji-vPp-r.vVrta1' dá r-a-.o^a * 

m mm, nàas* » 
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A FRENTE SINDIOC, CONTRA 0 EXTREMISMO* 
# 

MA P.W&Ok CONTRA 0 PROLETARIADOl M.^4'*' >^a mmMmMM MM HMmMht «i^ —<M*M 

130 

Em S,Paulo, a Superintendência da 
Ordem Política e Social e o Depar- 
tamento Estadual do Trabalho conse- 
geJraxi# finalm.onto, mobillsar M»âa 
dúzia de sindicatos de fachada, uma 
dezena do elomor.bos dentro os*riais 
oorraptos do movimento proletário e* 
OOm elos# lançar a Frente SJ.ndical 
Contra o Extremismo» Trata-se ae u- 
ma maneira perigos a', do caráter po- 
licial e demagógico* Por lnbenn.ep.i0 
dela, a ditadura policial - milita- 
rista de Gotulio tenta algemas nof 
pulsos do proletariado, quebrar 
resistenci^ dos sindicatos que^ 
da se ipantem esquivos do contrc 
Ministério e, sobretudo,levantai*'um 
muro de separação entre as camadas 
mais atrazadaa das massas trabalha- 
doras c a doutrina communistae 

A Frentg Sindiçal Contra 0 Ex- 
remismo somente pedo 3cr ofeefiva- 

la em virtude dn .O4tuaç‘fo orgânica 
politicamente anêmico, c*, <íuí scai- 

jfentra o movimento sindioef. no Bra- 
ml» 0 longo período d. yv.içãe qu.o 
pe1 seguiu à avoutura ald eru>lsúr.*•-• ticir 
Jinista. do 5‘;.? atinglu-o 
toartlcularmcnto vio.iontt 
to do pi'olotarlo.de fui aotuim .torça- 
da a rocttoT- 0 a abandom* 00 seus 
Organismos de luta® <>s sindicatos # 
qUo não foram fechados, passaram , 
ôom rarissimac c honroéo.ã oxocç^qs# 
para as mãos dos lacaios mais f.lóis 
do patronato, guando não foram 0:ím- 
pio emente ter as -mãos dos agentesda 
Ordem Política e Goelal, 

Assíai# essas pustulas humanas ti- 
veram. oportunidade do apregoar - so 
legitimes representantes do pro.L-o- 

• tari.sdo e# em sau nome, mellior lam- 
ber as botas dos patrões o.dos sa- 
trapíD encastelados nc poder, censé 
tamtem folieitai-oü por todac adjno« 
didaí noit/cSvivas poh Cio a tom»..daá 
contra è ü :: v ma sino pr? )l§tarâ a.do cu4 
jos intí-rfi.dsos essas pvstulaü div*.* 
m dofendojv, Tais ;A convem 
áoconfcuart, oonbanom at.ó ooxito 
com a oivjplIÁidaclo e u uoDabb-^o.cão 
do pseudo partido oomiuüstuo brto# 
jmprtendo 'tí jvxa po.l.j.i.;.lcu sindical 

‘ 19a gapo do IbQ g-^aas trritsfoiwa «•> a 
do cio vXtv% sectária que havia si- 
do# nç mais abjeto ^poxáíCüiismo ato 
mesclà-Xa 0 confunda-la com 0. polí- 
tica min.iciteria3.ista* 

Com sindicatos do fachada# com 
pústulas biuaohan 0 algiuio trabalha- 

dores sem noiihwma ooncionciado clas- 
flô# foi constituída a Pronto Sindi- 
oal contra 0 Extremismo* 

Or 
0 riar.t i,m 

0 Graudc x:i&» 
0 .í , 

Vários dois sindicatos que a ©7-a 
-«tderirruti ereados aeti.fi.niai» 
pelo propa^JV Departamento no po?.*Xo- 
do da ocflníuám pola sucessão prurd- 
dor*cÍalX"'iJaíjcoram para um objocti- 
vo wTOIco imediato? ‘o apoie aoo?i» 
õ&àtxifffio, Èx-vvíJiíão Sales® Dole# osae 
moftim Çor-artainontO so Utllisn âolos 
o»Jc:avò;e da dita»Jara çotul:fyjta com 

moraa falte do escrupulosL com quo 
/ u)s utillsou om dofoaa^dft " democra- 

L ' £} "do nrlo 0 Jor.ê Amorlèo» Por 
utro lado# rão tendo podido orraa- 

tor para c Xae.o di Iralçao nomes mo 
nos comprometidosJÈ 
tadual do Trabalho e u SupeH&ttfií» 
dencia Via Ordem Política © 
não tiveram outro recurso sinão 00» 
locar à,testa da STento os soj-s rgen 
tos ulròtos* Não dispensou 'siouor 0 
conhcoidc "tiça" Mario Rota0s;sta ?-o 
viarde-.do.® poren# .vom facilitar aos 
ti- 

mes çr. Idiv 
que tivlo' 

r.ajj 1 ;0c 
çoomexi^A 

• • ,-x «» . .*■» I •* •• • * .vi. o. 

n> 

\ 

aos 
'dor0 rocorro cimento ca a 

pósa sobra olea, uva voa' 
iuanto oçp:ta com a cxte^Ado 

indivíduos da <;s;jóoIc do Mario Róta 
causa >|uo 

operaria® 
observar quo a Frente SLn 

dicol Viovtyt. 0 Extiromiamo su|àe m 
mo.ro.-; to exato om. que os patToos os 
bcçriú Vima cfonslva polo oòrte das sa 
larlbíi o pola modificação dai loia 
trabc .71x1 s ine e Mo Ihor quo rdnaúciji#o 3 
patrãos comprçondom quo nãobqcba ro 
solvorom os oortes dos salário a pu- 
ra quo os salários possam ser coTta 
doa» Comproonãrjpi tambom quo as pro» 
pulas lols ti-abalhisto.ü^ mosco õspo 
cí c-lmonúc .modIXluadas paru sòrvSroai 
sou ~ py.'o;-..'britodo rnda or^x? si 
toparem pela fxU-rie com a ccxs^a foj 
roa dos te?abalhíido;*es fiâç^jjòs^os dS 
manter a todo custo suas oonqiiistaj 
o ari.i.p;:ialblaa® Os sindicatos 
riosi doboia quo ^0^0% nã.o *r 
osqp',ocidoM como inoxiótontos 

tc ”a>’:u-'-rva.i-o:-;i uuu autonomia & ^ 
or:teo.vh;-vI•; inflorivelmcnto olaasjl.í» 

tafíd tui n. uk-uü. ofouc-leu pa» 
4*-^i-,-•*,0* 1 v .• r .'V»A'W'o /Ic .c*’ c* «v1, .*■/ «*■* ■-« Ui. l.i.>»>..'iv.*».- v* y Ai. -jo' t.UVo Lç.c--, -'«* yJâ 
o a pfvCÍ:L;:,.h.A'í''.o dr-.s leis 
tas 
va cu;a'h 
Clasí*:i*.d 
U.Iv.Al 
an 
roíYuji 

0 prolotaiiado não p|?do ficar pr 
mais tompo Indiforentô ria mar-clcras 
dos patrões 0 do govorno? sob pona 
do se vor dospo jado do todas us 'Mias 
conquistas 0 roduzido a condiçãocb 

JMr- 
ip- «.- a/^ora coypxiouraa com a v 

A-.í , t 
'/OOJuO 
'Tento 

indica! contra 0 .ç;>rtro^i«ao |ÉS. 
âa. para levar a bom t-oVjio ossa tia 

a fiT,jonemia 0 a' oiacrojao 
dos eindicatos* A FT-enúo 



porias hindus* Todas aa frasos :r®fr» 
teaba£.tcs clbs políticos o soctologoa % 
to^ilkcc d poqut w^bargaoso i* .aooro-' 
o l *- vo:-'.; bom o ti dòs trabalha 
õo:r^:i '.vK.fit-.VxU*or fionsa rcdusiduo p, 
nncln d.làni.oj doe -gráficos is&Xioa- 
dos poXo Instituto do Aposóutado- 
rias n FcncBoc doe fndustk.c^ios* 

Vo:cj fj\or>“fí« por olea xm# ip Tiin 

do Jo-aciro# crido o BiCoric ‘modio 0 
0 liais GloVp^O dO UTe.S’V;o não VbíhtfJ-' 
sim r-aesro rJ,òm cio íAfeJ- 

?r —w./ i? u.Wjy.y / ; *# 9 
on Pernambuco, parc-.j no Piaui âua- 
cor ajoata importminoia iaconccbivote 

Kvidontomonte, c-on tais rahau:!k 
os clo^foípjj ainda açjroçados do oó.ir— 
to, .'.pio 6 pósoivol as massas Qraba™ 
Jthadoraa fazer faje cn continuo on- 
óarooíáuont-o dos gemeres do primei- 
ro: nocoasidado o dos aluguel? do oa- • 
ac® TJrgo tomar una resolução immo» 
dieta,» E não ha orajra qno nâo estai 
çígcx&zar, dosdo jâ, a ‘rcsi«torcia 
contra todas as manobras ,<3ospãrirõo8 
© SOI' governo o, dosdo jâ, preparar 
0 doso-ncudoononto do itoupòdorosa o« 
fonsiva p:ooXo’.:cixa5 pedo aug^cx&ogp» 

rol ,clos sai ardotp, 
Ê claro quo nada disso ao obtem 

de noite para o dia, L proabaçãc cm 
quo ro encontro, o noririonto prcXcics* 
rio no Brasil procl-ac r<«r superada* 
0 fortulteoimeiito cios sindicatos* v 
condicho B3Ínc/*ui non*' para lovpjfl* 
éo avcj.ce coa c'x:hp um amplo txovÍ- 
monte roi\?lo Jto atòvio*' Os* ainOJLoa r. 
tos elevem voluar a sor o troo real» 
mente iüio pó len deixar do sorsrswn» 
ntaos do luta* A autonomia aik&i 
onde nfio orle í&u* pro.cl8a.ocn do no« 
vo conquis tada-o s onde existir oin- 
da,, conservada a todo custo* 

jUAr:. i, 

Paralolanonto, £ Imprescindível 
õrgoidaar om toda pafto Comitês do 
ftaprow.i, encarregado,*3 do ofr&sdrtf* eu 
condiç.^os Intonnan dcTcada looal do 
trabr.lhn. as reivindicaçãoo 
tidas o p-çomenton o ;propnrnr*tte è® 
nano ira k;ri a o^dlioaz, a Xn;ia polo 
aumento dos soliia^los® 

0 pr^oojso da inca pelo auicorto v 
dos nr.iarilos e ,po;U\ jiut:orr<m*.a sii> } 
dioal co:rd. nXzc :* ,novliavob:io:o:to efl 
mso.os teio^lhadoras ã .Tata - polo$,« 
re.íto do condonado polia d,!- 
taíhíta' gotu.L;l<;1'a como crime «ontr-ao 
BstadOo ú Inta ocormica ao 
tra.%o2'r.ro.»fi cas. porwo de pascagom 
para .ika oooala supevate»?? a 
litioai1 

Aosta alturaç, 6 Inovltavcl^oa a« 
raunoc do oolaborsc^jnisnoc, cara o 
per rido s d .ilrc-nto -4 aparo*» 
corn.o om ôcia\9 afijjj, do aiiarraf^p mcã» 
s£i;ci hraballamloras â cauda aos doma» 
gògos da grando o da pouuonateguo» 
ziaso 

Mais do que r;unca, porkir, o prr)« 
lotartado dovorá .rantoksu Íi\C,<xA^ 
vol no l-orvnno do luta do clruso 

Oap tradom ?ís chfp.i.t-agiatas da lio» 
volurjdoS 

Ma luta contítt a arcai dita» 
dura somonto o 
proletariado pede sei* ccreoquoutO 
ato 0 c or que ,r , Aoozo avM 

o prvVM,OiU:i'j,ac.!C ' o rovoluoíío» 
ncicLc; ou rJiO c aco.a^ 

a Jífoia^o dinoic-CvC contara 0 3^u>* 
tron o-..d) d ”uc amuaqo. eoiteu-ô 

mar.sas :*^aliollmdOT ae^ 

„P .<3o‘5’cii> tocUí.to ò.y?. rsvS/f^u^Afs, 
ca:.!'.ed02?as o dosmuficé^alwa o ayo» 
pcXllt-vU 

20'fyt 3 
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A CAP.^Pja 

Apozop da dosopgar.iuij.okj cm-ono 
se encontrado p3;ol.;tariko 

rOjf^acad^ti política Mwtaè^h 
l-*".‘- ’ -i 1 j .\i..s íit.LO rc^xx'Oi.■■ou, o 
mo oc tnu doo cpwvoi/ioíj do oaííoõ 

Oení!rr;o..lo a uaoi. sitanoa •O 'do r -í • 
sçrda A^fXp-i^c,03,^0 C,^M 

^•ori-ds, polo ixutPdú/oòr;., wtíf-« 
quoi.’.oó:.a do po.Uoi,, 
al quo üo sege;.- r, derrota, do bb ..« 

0, ove ne;?*» Vendo a sua vanguarda 

?S:u;l?í,3\ ra“- i';::-r'r'k CjUíak,;» no!!) 
..'.' .i'.'.;. ia a' ao ;'s sq.om, o<xio aecrâficsr. ac-io-a-. 

paruo aO “esrado nrvo-<, a claooo o» 
perana, apocar disso tru ei o, procura 

('o *«■ ' •  u0 i’«-da o do trabalho, 
Mm rcr. a oc »*!+;}• «a, ^,,rl........ ... .a * 

w Co lii-icrrcs r-od.)*-o>',vU'. * 
1 p">.(;;•*(i o .-.c o'i > ”a .. 

n 

a 

grovn «7o*d r*A../Vi   “r,,,,w* 
9 .• * . 1 * "-v • c. xr.Ucp.ca* r-r* "f1, 
drí* ; r, -. ..... .. ..    
r'fif',0'- cim" ■'! /■' *\*/ , .../ ., .. .,r *'•■ ■' a 

a.;;c.» ^ãvir..; 
B- • ••.*•'••,•"*••.•... • ao '].Q*c;vto elo ,vd,va 

0-tç.r. c,oop !d.“:ulrd-q nYZ'' -■ 

i'.... .! '■•■>, .o. v...,o,<aí;0.': do foi’!? ''Acfs^ju' 

O «•fr-sto 5i cjwm.sIto 
fec:'Vs3 /. y-.0 ,,íSi> -V«v:«t !° 

'«u.-r.,* moTjaiúii-tx.? elo bc.o laory'» r.nè» 
nor interesso, acaba ao voraika>« 

i 
i Vn 

oo na Fabrica, do Juta do Tanbato , 
npste Estado* Procurando roaglrcon» 
zvü. a exploração intensiva do tra- 
balho (10 horaa .por dia. 3or.i pagemon 
to de extraordinários}^ um grupo- (fâ 
jovens operários mais decididos to- 
mou a iniciativa do ontrar em con- 
tacto com os demais companheiros,a- 
fim ‘do procurar uma solução para o 
casoi Com o assentimento da maioria 
do possool# os olemontos mais com- 
bativo s resolveram rounir-soiun pie 

nio' o assontar o plano do reivindi- 
cação a ser pieitoado do propriotftl 
rio da fttbriça* quo, pelo quo fomos 
informados, o um roaccionario dome * 
ca maior* <j 

Mas, corno nunca doir.a do acohtt 
cor om tais casos, não faltou entro 
olos um traidor , um judas qualquer 
quo so incumbissb do revelar ad pa- 
trão os "sinistros" planos do seus 
companheiros* No dia seguinte^trofl 
dolos, dos mais doftacados, foram 
chamados ao escritório* Corno o go- 
rento da fabrica tem o "mau habito" 
de espancar oa opororios quo Caem 
eh. sou desagrado, assim qUe os opc* 
rarios sòuborom desse "omavol ccrvi- 
to*2,, paralisaram o trabalho 9 foram 
se ppstar na porta do escritório ta- 
ra acudir ao monor apoio de seuscoi^, 
panhoiros* 

Doanto dossa demonstração do so- 
lidar iodade do classe, o gorente da 
fabrica, om voz dç espancar 03 ope- 
rários que foram a sua prosença,li- 
mitou-se a"ooCLaborar"con olos naso- 
lução do caso* "Nomeou" olo proprio 
uma comissão do lg operários (ingo- 
nuamonte indicados polos souo com- 
panhoiiós) 0 determinou quo, nossa 
auolidado fosso ontondor-nc com 0 
"sindicato (patronal) don operários 
da fabfíca", afim do ostudí rena me- 
lhor forma do rosolvor a situação* 

A comissão foi ao tal sindicato 
elaborou um plano do reivindicações 
(25^ do aumonto nos salariosfjorna- 
da do 8 horas do trabglhoj oxtraor- 
dins.rlos pagos, do acordo com a lod{ 

pagnmentds om dia, som a ügidjbagcn 
do 20% sobro adoantamontoo, nos c 
sos de ajfegô C|), cto**)s ms,cjv , 
do procurou voliyir ao trabalho r.\u 
dia scgniinto^ráói impedida pola 
liei a quo V&rfejou a casa 0 prondou/ , 
alguns dqlqV|*** 

Como «rvo, 0 patrão, safado co^ 
mo todoa»03 patrãos, aponas Tjspu do 
uma aajSuciosa manobra não so para 
solapar a rovolta dos operário^,co- 

lora so liyrar dos elementos nr- 
, decididos a luta, dospedlnâò - óp 
I 0 pretoxto do 0 s t arem"lü?iábulrm>» 

'do um movimonto grevista11* s 

A situação atual do caso 0 a so^ 
g\^into:os opororios dospodldos. quo 
ja sobom a vinte 0 tantos, comissi- 
onaram alguns companhoiros par,s. J r 
a S,Paulo* afim do so ontondorimr 1 

o Departamento Estadual do Trabalho, 
Elos la ostivoram, oxpuzoraíi a 

sua. situação aos burocratas minisfe» 
riais, ouviram promessas do sor^ab-* 
tendidos o#rogrossaram a Taubatc , 
som que ato hojo tivessem uma sòlu- 
qão favóravol* 

Mirem-se, pois, nosso ospollio os 
operários quo ainda acreditam na%>• 
laboracão" dos patrões, na "assis - 
tcncia"do Ministério do Traballio 
na "bóa vontade" do regime do* Gotu« 
lio para com os trabalhadores* 

A molhoria das condições clovl« 
da 0 do trabalho do prolotarl- 
ado tom do sor oonseguida por 
meio da luta, dirigida por uma 
vanguarda conscionto, dooidida a 
enfrentar rovoluclonariamont© to- 
das afl situações oroadas pola roã- 

ção burguoza* 
Essa a lição quo os oçorcrlos 

mais avançados do Taubatc, bom 
como do todo 0 paiz, procisam - 
tirar do m is essa oxporioncin 
a quo os lo\ou a# sua oo::íbat5v.i- 
dado o dedicação a causa cc eus. 
Cias s o oprimida! 

D) '1  
O 
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Tiago 

UMA AMOf^PiA DA REACãO PATRONAL* 

i Trfl|nlhadorôs|# 

Quem vos fala 0 um dos vossos I 
Fala^vos para vos mostrar oono a 0- 
^rossão so mostra diai^iamonto mais 
0 mais cruol para nos* 

0 fato quo vou rolatar deu-se n* 
um, v das grandes casas comorciais do 

Riüo Um omprogado foi pogado dis - 
traidamonto, olhando para a cara do 

patrão* Esto, julgando-so ofendido, 
porguntai "Porque mo olha? Acha— mo 
bonito?" 

0 rapaz, confuso, vira a cabeça 0 
continua a trabalhar* 

Parocia estar torminado 6 ihcXs1 

donto quando 0 patrão so vira pare, 
o^chofo da turça, 0 dlzt ,rE preclr.o 
por 0 Snr* F* a prova* Sqparo-o daa 
outros e do um soarviço sõ para blc0 

Quoro Vor a sua capacidade do pro»* 
dução"# 

Soguindo fiolmonto as ordens do 
patrão, 0 capataz soparou«o dos ou*» 
tros c deu-lhe um sorviço quo con- 
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A MORTE DE LEON SUWHf 

SOLID^IEDADE JDO P«O.L. AO QAMARADA LEON TROTSTCy 

m^iaoaoVdftoçoddoRÍ93S° SSAÍm1® Op°rajaoLoninlstQ,om sua 

sS” H“* ss *~a»£KSsv,£g 

üss&yssasA-Kiss asrss ag>» 

lUSVSJZTTJSSrt s»jk.*s a»»*. “•»*» 

; 1 

*-Y-~'rirh"o" ou.icuoTOqiíD intornac tonal.! 9 

awss.vs^i^SS®íT nr «W 

=x^“3SS.S»” 

^SíSB®®»= ai»»® 

floí SStedAaMSS^Sto dôsb^0*"00,10^ ootólmodora 
Para coda. um to roTOlSotoáaíios 50108 aíoníadoa ^ GPU 
novos niUtontos. 08 feraoldadoa» «'GUor-se-Bo dozoma do 

«I u^víiiu- uuflsug {.'O 
Nathalia Scdovj cteo^nOíJ y.w^cnj.os ctc ± 
posses da Revolução Proletária Mundia 

é i 
« 

Polo C.R. do Rio do Janeiro do POL. 

0 secrotnrlo." 

UMA AMOSTRA Da REf\r.yo piw?nii^ 

Ponta da pnfc_£ 

flistia om fazer a ombalagom de ' va* 
rlafl encomendas do noâicomontog.i 

clctoü^furioaD^Oo® asain, ontSo o 
Sur# sO produglu 20 âussiag.enquanto 

os mogím produzem ijjQ? •• • 

***2^«^í!05d0U' 0 °^ro^ado? mas os moça* noo fnaom outro sorvido, o 
scO •spocialistas om ompaootomónto. 
oousa que ou so faço oxtraordlnari*» 
amonto." 

A oxpllrfaçÇo, oribora Justa.* nm» 
da adiantou.; 0 otíprogado foi despo- 
dldo sumarlamento s o n?j.o toa n'írn 
ogdo apoiar. 0 Slndioato r&o ago* a 
»5o sor para tologtfamas a Gotmió o 
a outros opressoros.1 

E oasa a aituaç&o dbs trabalha»» 
dores no "festado novo1’. 

A n d r í 

A Snproza "Limousino Podorol» a« 

£°Í2 y*®™s do Iwxo^Oslc. 
^ .^Síí?0^08 PMsnçBo assim 
»** torerto de serviço S" ta! 

**L .«• ta-shoJUa. doros om omnlbua exijam a 
dosso sistoma em todas as oompanhlí^ 
na. assim como o dosoonço semanal 
pago. o o aumento de salário, afim 

do* contrabalançar a oorostia da vi- 
da. Salario monsal fixo do éoofooo. 

£2rL°2J^^GUrfl 0 do 3^0$000 poi 

manal,^rOCadOr0S# 00m doscanS0 so- 

v iaa0& preciso quo os tra- 
bolhadoros obyigrçqm 0 sindicato a 

d* p2S8ívJ-dad0 o ^ agir om do- 
fosa dos trabalhadores. « 

üh motorista, 
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rELA OUARTA IH TERK ACIOWAL ! 

FELO i'ARTID0 OPERÁRIO LENINISTA DO BRASIL! 

Publicação mensal da Commisnão de Agi- 
tação e Propaganda do PARTIDO OPERAalü 
LElíIMSTA, visando collocar u vanguar- 
da do Brasil em. condições de acompa- 
nhar a marcha dos acontecimentos mun- 
diaes e facilitar o agrupamento 
revolucionários marxistas do Bra 

Sob a bandeira da IV INTERNACIONAL 
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sinado numa prisão de Èaadrid, pelos agentes da ^ue- 
peu de Staline, o antigo militante revolucionário Andres Min. Á 

Min e um. militante muito conhecido internacionalmente. Foi, antes 
guerra, um dos jovens militantes da C.M.T., secretario do syndicato dos 
fessores. Farticipou do movimento revolucionário espanhol na esquerda 44/7,15« 
T,, e foi um dos primeiros, no tempo da revolução russa, a se arre^in^ituarnns 
fileiras da III Internacional,. Fox um dos pioneiros d© c<8nmünismo Espanha 
e antes de sua prisão es tava trabalhando no sentido de fazer^osiwíementos a- 
narchistas evoiuirem para o brlchevisirâ?, Condemnado a mírte W-hEspanha «m 193^ | 
foi para a Rússia, ta.-.c.e trabalhou n- 0 cn.selhe Central e M^S^pretariado da 
Internacional Syndical Vermelha, come adjuncto de hozevikJV^^upou osse car- 
go durante longos annoe, çroenohanàe ao mesmo tempo diTMrsas missões para a 
Internacional Cemmunista 1 prinoipaIrr.ente junto ao LRdi, tcheco c ao italiano), 
Em 1926, Nin tomou parte nas discussões da opposiçffllo, levantando-se contra a 
politica capitulacionista de Staline deanta da burocracia syndical ingleza(na 
grande greve gerai), Em 1925 Min se premir,ciara contra a politica da opposi* 
çao russa, mas não tardou muito a se identificar complétamente com ella, Bn 
1927, apoiou a politica do bloco Trotsky-Zinoviev, na questão da golitioa e- 
conomica da ^.R.S.S. e sobre os problemas fundamentaes da revolução chineza.A 
partir desse momento, foi desligado de todo o trabalho responsável, e exclui- 
do do rartido russo, de oue era membro. Min desenvolveu então os maiores es- 
forços para retomar a lucta e para sahir da U.R.S.S.. Durante dois ahnos nao 
o conseguiu, mas emfim, em 1930, depois da queda de Primo de Rivera, foi ex- 
pulso da U.R.S.S., com sua companheira e dois filhos, sendo embarcado num va- 
gão de mercadorias, sem documentos e sem dinheiro. De Reval, teve de atraves- 
sar a Europa clandestinamente (tendo ja sido expulso da Allemanha e da Fran- 
ça). Ao chegar na Espanha, foi preso, mas pouco tempo depois foi novamente sd? 
to. Min começou então a trabalhar com a opposiçao Internacional de Esquerda, 
Trabalhou durante trez annos com o grupo da esquerda communista. Em 1936, es- 
se grupo, absorvido pelo bloco operário e camponez, constituiu o P.O.U.M, Des- 
de a revolução de Julho, Nin era um dos dirigentes do P.O.U.M,. 

Nossos leitores conhecem bem a3 nossas divergências com o camaradaNin 
assim como com os outros dirigentes do P.O.U.M. Mas qualquer trabalhador sin- 
cero se levantara eomnosco para protestar contra um crime monstruoso como e c 
assassinato de Andres Min, e para desmascarar o papel contra-revolucionario cb 
governo de Valencia o do sta .Viciem o, 

Operariçs?, Em todas as reuniões de que participardes, protestae con- 
tra o assassinato de Andréa Nin; 

Nos, bolchev' (ues-leuinistas do Brasil, enviamos a todos os camaradas 
e militantes revolucionaiios da Esquerda Socialista, da F.A.I,, do ^.O.U.M, e 
do Grupo Bolche vique..'leninista da Espanha que estão hoje soffrendo os golpes 
contra-revolucionarios do governo Negrin e do partido stalinista, a nossa ca- 
lorosa solidariedade de internacionalistas, 

Wjl 

STALINE 

Na situaçao actual em que se 
joga o destino das massas trabalhadoras 
da Espanha, a Guepeu quer implantar al- 
li os processos que usa no interior da 
•União Soviética afim de aterrorizar os 
trabalhadores e impedir' que c proleta- 
riado escute finalmente a voz dos seus 
lideres mais sinceros e que se não dei- 
xaram corromper pela burocracia usur- 
padora que trahiu a revolução ru3sa e 
enterra pouco a pouco o socialismo. 

Staline lança a uuepeu pelo mun- 

do afim de realizar a sua palavra de or- 
demi "Esmaguemos o trctskysmo". Sim, o 
trotskysmo e o inimigo mortal do refor- 

SUPER-NOSKE 

mismc e de sua ultima forma degenerada: 
o stalinismc, Staline precisa de esma- 
gar physicamente ate o ultimo trctslqs- 
ta afim de poder trahir a revolução nas- 
sa tranquillamente ate o fim e salvar o 
capitalismo no occidente, impedindo çor 
todos os meios o triumpho da revolução 
proletária na Espanha e na França e a 
radicalizaçao revolucionaria das massas 
nos Estados Unidos, Inglaterra e nos ou- 
tros paizes, 

Na Espanha, abusando da fraque- 
za do governo burguez de Valencia, a- 
meaçado pela espada do bando infame de 
Franco & Cia,, sustentado por MussOli- 
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ni a Hitler abertamente, Staline,em tro- 
ca de alguns favores ridículos,esta a- 
gindo com o maior desembaraço e ja con- 
seguiu muito nesse terreno» 

Os melhores combatentes do pro- 

letariado, seus chefes mais devotados 
e capazes, são perseguidos, tangidos do 
poder, presos ou assassinados, Ba ha 
mezes atraz, com medo dft/sua influencia 
sobre as massas, a ^uepeu, assassinou o 
chefe anarchista Durruti, Agora,assas- 
sina Andrés Hin porque sob a pressão *s 
massas o governo de Valencia nao podia 
mais conservar nas grades açuelle Jae- 
fe revolucionário, contra quem nada foi 
apurado apesar de todos os documentos 
falsos fabricados pela Guepeu. 

Andrés Nin solto, depois de ter 

sido preso por meras calumnias infaman- 
tes espalhadas pelos agentes pagos de 
Staline, era um perigo formidável para 

o prestigio do stalir.ismo, Andrés Nin, 
solto, provada aos olhos^de toda a mas- 
sa a sua innocencia, tena autorxdade 
redobrada para denunciar acs trabalha- 
dores não só da Espanha como de todo O 
mundo o papel traiçoeiro de Staline & 
Cia, na revolução espanhola. A venda 
que ainda existe em grande par tá do prv 
letariado de Espanha, illudiuo ainda 
com a propaganda da burocracia soviéti- 
ca, ameaçaria cahir, e então adeus Sta- 
line, adeus governo burguez na Espanha, 
adeus capitalismo: ajriotoria contra 
Franco seria então não so possível co- 
mo significaria também a victoria do 
socialismo e a Espanha e^ifim soviética. 

Foi por isso que os agentes de 
Staline trataram de eliminar Nin,na ho- 
ra mesmo em que o nosso glorioso cama- 
rada deixava a prisão. 0 sangue de An- 
drés Nin vem juntar-se ao sangue aos 
martyres da causa do socialismo e da e 
mancipaçaq áhs trabalhadores. 0 sou no- 
me passa a historia, ao lado dos nomes 
para sempre immortaes de Karl Liebkixeclt 
e Rosa Luxemburg. 

As circumstancias actuaes de sua 
morte lembram as circumstancias em que 
morreram ns dois grandos chefes do pro- 
letariado allemao. 

Em janeiro de 1919 lavrava na Al 
lemanha a guerra civil; o proletariado 
revoltado ja havia enxotado do poder 
Guilherme II e seu bando; os sovietes 
dominavam na Baviera. No governo se en- 
contravam os social-democratas patno- 

Ueiros, os Ebert, ScheidemannJíoske ,a- 
bençoados por Kautsky. A burguezia es- 
tava aterrorisada, A popularidade de 
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg entre 

as massas crescia a cada instante e a- 
meaçava enxotar do poder a nova caman- 
lha social-patriota, miserável instru- 
mento do capitalismo allemao que pro- 
curava uma tabca de salvaçao para agtnv 

rar para nã© desapparocer no naufragio 

da derrota militar. Da Dussia vinha a 
chamma ardente da revolução proletária 
virto^iooa o os enuinamentos e o exem- 

plo do primeiro governo operário no mu> 
do. Lenine e Trotsky eram os nomes que 
ae tornavam populares e queridpi das 
massas trabalhadoras da Europ^^obre- 
tudo da Al lemanha. ffA 

Então, SoheidemattnJ|rNoske, a 

mando dos velhos barõesljreudaes, des 
grandes capitães de ^JSstna,da casta 
reaccionaria dos gfeneraes e milita 

tas allemães.Çp^ansformaram nos san- 
grentos cã^&Tfila da burguezia. Mi- 
lhares foiA operários assassinados. 
ExtremaWÜTa ^Ilegalidade a que tinha 
sitíVirf^gado c movimento revolucionário. 
Liawcnecbt e Rosa passaram a viver il- 
lellmente. Mas a policia de N0ske,au- 
xiliada por uma■quadrilha de officiaes 
reacoionarios, conseguiu descobrir m- 

de se encontravam. E^trahindo a confi- 
ança dos operários, as escondidas-, le- 
varam para um hotel, e no caminho, num 
automovel fechado, mataram as duas ma- 
iores figuras do proletariado allemao, 
e atiraram seus corpos no rio. goven* 
no socia 1 «democrata escondeu o crime pa- 
ra evitar a cólera das massas. 0 corpo 
de Liebknecht appareceu depois e foi 
reoonhido ao necrotério mas dado como 

um cadaver de identidade desconhecida, 
A mesma lugubre historia se re- 

pete agora com os dirigentes^do R. . • 
q principalmente com Andrés Ninjbi— 

meiro esconderam que estivesse preso. 
Depois simularam a sua liberdade, para 
o.ssassinal-0 mysterinsamente. Ninguém, 

nem o governo Negrin-Rrieto nem o par- 
tido stalinista, quer assumir a respon- 
sabilidade pelo crime monstruoso. As 
massas heróicas da Espanha nao sc dei- 
xarão enganar» Elias hao de conhecer 
a verdade, ^ , 

A revolução nao sera trahida im— 
punemente como o foi na Allemanha em 

1919. ^ue os srs, Staline, Negrin,Pri- 
eto, Hernandez, nao se illudam, o pro- 
letariado mundial acabara ajustando as 
contas com elles.^ seus crimes serão 
castigados, Nao e com miseráveis me — 
thodos policiaes, mesmo que a polioi& 
seja a ^uepeú, que se vence a revolução 
dos trabalhadores. 

Staline tem mais medo do iriumpho 

da revolução proletária na Espanha ou 
na França do que de Hitler ou do Mika— 
do. Porque sabe que se o governo ope*. 
rario fosse instituído na Espanha elle 
nao permanecería mais um so dia no po- 
der na Russia: o proletariado russo se 
levantaria e enxotaria o novo tyran<yjae 
deshonrou a bandeira de ^rx e de Le- 

nine, reintroduzindo na Rússia os an- 
tigos methodos de governo dos "paesi - 
nhos” do povo russo, isto e, os czares, 
com o knout, a vodka, a forca e 0 pope 
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misturados com a corrupção sanguinaria 

de Cesar B0rgia. 
A curta trajectoria do P,0.U,M, 

foi profundamente tragica. Os seus dois 
chefes principaes, Joaquim Maurin e Av- 
dres Win, morreram num intervallo de 
pouco mais de um anuo, entre um e outro, 
em circumstancias egualmente tragicas, 
Maurin foi assassinado em Vigo onde se 
encontrava em propaganda política de seu 
partido, quando estalou o movimentoccn- 
tra-revòlucionario dos generaes fascis- . 

tas. Nin foj. eliminado porque crescia o 
perigo das massas acabarem vendo nelle 
o chefe capaz de conduzil-as nao so a 
victoria sobre os generaes vendidos a 
Mussolini e a Hitler como ao mesmo tem- 

po ã implantação da dictadura proletá- 
ria na Espanha, 

0S fascistas, no inicio de sua 
contra-revolução, mataram Maurin para 

que pudessem triumphar mais facilmente 
hoje, Nin é assassinado para que o go- 
verno operário e camponez nao seja vi- 
ctorioso na Espanha, 

0 destino desses dois chefes &• 
fine toda a tragédia do povo trabalha- 
dor da Espanha, Mas outros chefes se 
levantarão para substituir os que tom- 

baram e lhes vingar a morte. A bandei- 
ra de Marx, de Lenine, de Liebknecht , 

de Rosa kixemburg, Maurin e de An-/ 

dres Min triumphara. Esta bandeira e 
hoje a bandeira da Quarta l^te^_aciccg3« 
Em torno cfella, toda a‘vãnguarda revo- 
lücionaria acabara se agrupando .Osme- 
lhores militantes anarchistas 

e da F.A.1. hão de se convenoo«Lpe*ali- 
ção tremenda dos acontecimenjtdfeífque so 
ha a atualmente um caminho a eman- 
cipação dos trabalhadora^) - o do canmu- 
nismo scientificoj oabfemaradas do 
U,M, perderão o ÉMl^de iliusoes^e he- 
sitações do cáa^HSne, que ja custaram 

a: vida de aeu^hfàfes: os melhores ele- 
mentos da SWjuerd? socialista compro- 
hendefãqií^-nal que os seus chefes,co- 

mo Caopílero, sõ fazem pnrases,e também 
os melhores elementos de base do pro- 
pric stalinismo findarao por ver clara- 
mente a trahição de Staline e seus a- 
gentes na Espanha, Então, o triumpno 
sobre o fascismo estara garantido e o. 
fim de tanto heroísmo, de tento sangue 
derramado pelo povo trabalhador, se^a 

uma nova era de liberdade, de paz e de 
justiça que só o regimen socialista e 
capaz de trazer, » 

E as chammas da revolução prole- 
tária espanhola victcriosa abrazarao 
o mundo, 
15 de agosto de 1937, 

QUE ESTÁ ACONTECENDO MAS RRlSffBS DE MEGRgj^TALIME^ 

Nos pudemos obter, - tanto pela 
delegação de inquerido (Brockway,Wolf.) 

que entrou em contacto com as autcri- 
dades de Valencia e de Barcelona, para 
lhes exprimir o vohemente protesto dos 
trabalhadores revolucionários, socialis- 

tas, quanto por outros meios e^ outros 
testemunhos, - varias informações so- 

bre a repressão Ao governo Negrin-Sta- 
line contra os trabalhadores do POUM , 
da CMT e os bolcheviques-leninistas.A- 
baixo transcrevemos essas informações, 
com o fim de facilitar a propaganda in- 
cansável 4ue cada camarada tem de fa- 
zer em seu local de trabalho para im- 
pedir um "novo processo de Moscou" e 
novos crimes na Espanha, 

an 

Gorkin, Nin, Andrade,dirigentes 

do POUM, foram presos por ordem do go- 
verno Negrin, e a pedido do partidosta- 
linista. Transportados para Valar.cia,fo- 

ram objecto üe um simulacro de liber- 
tação, A porta da prisão lhes foi aber- 
ta, mas logo em-seguida uns homens da 
Guepeú, que estavam avisados, os agar- 
raram e levaram para um logar ignorado 
em Madrid. 

0 ministro do interior pretendia 

não saber mais onde elles estavam. Man- 
daram procurai—os, a pedido da delega- 
çãe de inquérito ^acabaram por desoo- 
brxl-os numa prisão officiosa dos sia- 
linistas, e de novo os puzeram nasmacs 
da policia official, 

D« 

0 documento chamado "Documento 
publicado am "L’humanite , e considera- 
do falso pelo presidente Companys,pela 
direcção da CNT e mesmo pelo responsaei 
pela ÜGT no governo catalão, Vidiella, 
Miratvilles, secretario geral da pro- 
paganda, ex-secretario geral das mili- 
oias anti-fascistas, transmittiu o pro- 
testo official dos membros do governo 

de Barcelona, com excepção dos ministros 
stalinistas ( Comorera.».). 

Miratvilles viu o "documento N", 

Declara ter immediatamente reconhecido 

que se tratava de um documento falso e 
de ter feito essa observação a Ortega, 
chefe de polícia, Este ultimo apenas 
contestou^ "é possível que N,.. nao se- 

ja Min, mas Hicolleti^ Qualquer dia 
destes, descobrir-se-a um Nicolleti que 
sera o Van der Lubbe da historia (sic), 
Palavças de policial, 

E preciso denunciar as falsifica- 
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çfíes e pr^veeaçÕes stalinistas. nL*Hu- 
manit*“ foi pegada e/m a boca na boti- 
ja. Publicou um documente falso.E pre- 

ciso tornar esse facto conhecido, por- 
que todes «s outros argumentos contra 
o trotskysme são do mesmo val.-ir, E de 
se notar que, tanto na Espanha como na 
resto do mundo, so a imprensa stalinis- 
ta se prestou a çublicar a falsificaçao 
policial. Isto ja diz * que sao os do- 
cumentes" • 

wa 

Os stalinistas, de conformidade 

com a linha do Moscou, continuam a oam- 
panha para identificar o' fascismo com 
o "trotskysmo". 0 que visam e impli- 
car o camarada Trotsky no caso» É uma 
cousa tão inverossímil <? absurda que 
mesmo es seus lacaios do governo de Va- 
Icncia não ousam chegar a tanto .Em pri- 
meir logar, declaram que a seu ver o 
camr. ida Trotsky nada tem a ver com o 
caso. Em seguida,, mesmo mais hostis 
declaram que o POUM nae e íasoxsua. 

Por exçmplo« Girai, miuis >.-ro dos 
negocios extrangeiros, declarou a Fen- 
aer-Brookway (Secretario do F„T.I.)que 
"o governe não tccusava c F<FJM de ser 
uma organizaçao fascista ou de agir cor 
mo agente do fascismo", 0 POüM e sim- 
plesmente aocusado de ter incioadu os 
trabfy.hadores a nao restituir &m as ar- 

* ‘ mas'70 de terem participado nos comba- 
tes le maio. 

Eis os factos officiaes. ^ergurv- 
tae a cada um dos militantes do parti- 

r do stalinista se elre acha que ha nisso 
uiu crime; perguntae—lhe o que elle pen- 
sa, nessas condições, da ahti.'.udè do pro- 
vocações, falsificaçoe3 e meu«ira3 dos 
chefes statinist&s» Esta claro que es- 
tes ultimes, para praticar a ccllabo- 
r&ção do classe, mentem, caj-iminiam.qua- 
lificam cs rovoluciijmrios de "fascis- 
tas". Mais uma voz, com factos offi- 
oiaes que são dados pelos seus amigos 
mesmos - os democratas burguezes,- nos 
os peguinos tíiH flagrante. 

EB 

0 ministro da justiça de Valen- 
cia entregou a delegaçao a seguinte 
claraçao: 

1" Affirma, sob sua responsabi- 

■ iidade, que os dirigentes dc POIIM es- 
•:'7 tao vivos. 
ár £" vão ser retirados do contro- 

le da pclicia. de toadrid e transferidos 
a Valenc-ia. 

3° 0 advogado encarregado de sua 
defeza vae ser informado, dentro depou- 
oos dias, das accusaçõws exactas quo 
pesam sobre elles. , 

4* 0 processo sera publico^ 
5* 0 tribunal julgador sera a- 

quelle que a naturoza dos factos defi- 

nitivamente averiguados pela instrueçao 

indicar, 
^ preciso denunciar a ambiguidade 

deste ultime ponte, em que os s 

se reservam o direito de P1"0* 
cesso secreto e militar, s£ en- 
tenderem. AT, . . 

É preciso denunciaria hypoorísia 

desses ministros quedam obrigados a 
^èú os havia ultra- 

'ápezar disso nao que- 
epressão contra os re- 

confessar que a 
passado, mas 

rem aband ^ 
volucionajj/^s i 

liberdade immediata de 

todò^Ss revolucionários presos 1 

EB 

A CNT, organização de dois milhões 

de associados, protestou rffucialmente 
contra a íllega.liáade a que foi levado 
o PQUM. Poz a disposição do. POUMoseu 
advogado, Pabon, deputado de baragoça, 
Mas a GKT (pelo menos seus chefes.) nao 
quer empenhar-se em. nenhuma acçao com 
n fíj, de fazer cessarem as perseguições 
Contenta-se cem a diplomacia reformista. 

Por exemplos Vascjuez, secretario 
geral da CNT, mostrou a delegação um 
manifesto da cocçào bolcheviquo-lenlnia- 
ta (IV Internacional) concivindo a Sre” 
vo gorai (das industrias <jue não traba- 
lhassem para a guerra) » a união^ CNT- 
POUM contra a repressão, A Solidari- 
dad Obrera" donunc-i«u esse manifesto , 
como sendo uma "provocação". Vasquez se 
aproveitou dello para declarar que,nes- 
sas condições, não poderia "tvvnar pro- 
videncias" , 

Ve-se a que ponto chegaram os di- 
rigentes "anarchistas". / 

Nos repetimos que so na lueta se 
porã cobro aos crimes da colligaçao A- 
zana-Stalino-Negrin, que tira a força 
dos que combatem contra Franco e impe- 
de a victtsria dos operários. A diplo- 
macia so tem valor quando subordinada a 
lueta das massas 1 

BE 

Os dirigentes reformistas e re- 
publicanos de Valencia concordaram na 
acção contra os revolucionários, solli- 
citada por moscou« Negrin, Prieto, Gi- 
rai, segundo declarações officiaes de 
Caballero, concordaram em iniciar uma 
repressão immediata contra o POIÍM, Foi 
por se recusar a ir mais longe nesse <h- 
niinhc que Caballero foi despedido, 

Mas a indignação e o protesto dos 
•peraries socialistas honestos obriga 
hoje Negrin-rriete a recuarem,«u pelo 
menos a fingir que recuam. Querem cir- 
cunscrever as accusações contai, o P0U1A 
a participação nas jornadas de Maio,em 
que os trabalhadores foram culpadas de 
impedir, de armas nas mãos, que s« lhes 
roubassem as conquistas de 15 de áüho, 
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gaiantias da vic-toris. contra Franco «Mas 
não se ^de-tapar o sol com a peneira* 
Assim e que *'rietc, ministro da guerra, 
declara não estar ao par da prisão d» 
commandante da 29a. divisão da frente cb 
Aragão, Ravira, membro do pOUk. PÕe-se 
então a questão; *u Prieto e um imbe- 
cil, ou sc faz de imbecil, 

d Eia ambos os casos, para impor a 
* , cessação das perseguições criminosas - 

■J-/ que não tem sombra do justificação-nos 
precisamos, juntamente com os nossos ca- 
maradas do Partido Socialista francez 
(que constituem nesse ponto a grande 
maioria, apezar das diplomacias deBlun 
k uia.), continuar a acção entre es mas- 
sas e convencer os camaradas do parti- 
do "communista", 

m 

A repressão se alastra de um mo- 
do especialmente pérfido e foros. Nae 
visa somente os militantes do POUM e os 
belchevioues-leninistas. Os homens da / (V 
Guepeu também estão atacando a esquer- 
da socialista. Onde ouer nae os militen- 
tes da esouerda socialista e da esquer- 
da da U.G.T. tenham cargos de responsa- 
bilidade, os stalinistas>utilizando-se 
da chantagem de Moscou,exigem que se- 
jam perseguidos. Cabaliero confessou 
que foram efíectuadas prisões em massa 
de amigos seus. 

Cabaliero accrescentou que nada 
t.-'podia fazer, porque, se tinha as mas- 

sas de seu lado, em compensação 03 qua- 
dros da UGT e do PS estavam encurrala- 
dos por toscou. Não e uma razao seria. 

Cabaliero se mantem na passivi- 
Jdade. Cabaliero volta a ser 0 "lcader 
mudo". Mas apezar de Cabaliero,que se 
mantem^quieto, os operários socialistas 
se perão em movimento para exigir a li- 
bertação immediata dos trabalhadores do 
PCUM, das anarchistas, dos bolcheviques 
leninistas presosi 

BB 

N A S ' PRISÕES 

O.ue se passa nas prisões? Qual 
e 0 regimen dos prisioneiros de Azana- 
Staline-Nogrin? 

Ha, em primeiro legar, muitos ca- 
maradas extrangeiros presos. Mais de 50 
que se conhecem. Os heroicos combaten- 
tes que desde as primeiras horas da re- 
volução, quando Moscou mantinha ainda 0 
mais rigoroso bloqueio, tal como Lon- 
dres 0 raris, vieram se collocar ao la- 
do de seus irmãos da Espanha,são fereu- 
mente perseguidos. E e facil compreen- 
der per^ue. E entre elles, 0 nelles que 
a Guepeu pensa ferir os melhores mili- 
tantes revolucionários, E, com elles, 
também oa militantes do partido ccmmu- 
ni3ta, do partido socialista, da CNT, 
do PCUli, que se levantaram em Maio con- 

tra os attentados as conquistas do 19 
de julho e aos seus direitos de comba- 
tentes . 

As prisões são feitas em massa 0 
ao acaso principalmente entre os«.^6lun- 
tarios anti-fascistas. Os mei^rt^Ada de- 
legação visitaram as prisõos£ráasseram 
0 que viram. Em nome dess<fCjAstemunhc ia 
parcial, corroborado por (Mzenas de ou- 
tros camaradas, de rí^ioneiros ^ fugi- 
tivos ou postos^emiJftÍDerd- de, nos accu- 
sames. 

Em AltytápA ha verdadeiros campra 
de concenfljwqaojionde se acham presosas 
ceni*fcaa|i/ws militantes de todos os pai- 
zcs,ra^xpados de terem vindo para fazer 
a revolução (e não cara servir ao im- 
perialismo franco-inglez e a Uuepeu de 
Staline). Esses campos foram appellidar- 
dos os campos de "Dachau" espanhces,em 
recordação das prisões de Hítler,pelas 
quaes muitos desses camaradas ja tinham 
passado, 

No"Carcel Modelo"(Madrid)são em 
massa os anarchistas e jovens socialis- 
tas que alli se acham presos. 

Em Barcelona, Calle Gorsega, ha 
centenas de militantes revolucionários 
presos ha vários mezesr 

Sem ar, sem luz, sem alimento.No 
quarto andar estão as mulheres dos mi- 
litantes. Entre estas, Luiza Gorkin, a 
mulher dc Gorkin, dirigente do POUM. 

Ha 150 homens, combatentes das mi- 
lícias, que estão ha trez mezes no po- 
rão de uma garage velha. Desde então, 
nunca mais viram a luz do dia. Tem um 
colchão para cada cinco homens. 

Neste porão encontram-se,entre 0» 
tros, 0 camarada Ladmiral, membro cbpar- 
tido socialista francez (5a. secção) 0 
Raymond Duchone, também do mesmo parti- 
do, membro da 15a. secção. nj 

Arredara o os seus chefes uma ga- 
lha para reivindicar a sua libertação? 

Em todo caso, os trabalhadores so- 
cialistas devem exigir ccmnosco a sua 
liberdade. 

Um outro camarada socialista, 0 
camarada iHcolau, cuja dedicação foi 
particularmente notada, também esta no 
Carcel Modelo ha muito tempo. Está '!in- 
communicavei”, líinguem pode vel-o. 

Entre os camaradas "extrangeiroá1 

cujos nomes pudemos guardarm citemos un 
camarada do partido socialista ameri- 
cano, Harry Milton, um camarada comba- 
tente italiano das primeiras horas ,Lio- 
nello Guido, dois camaradas suissos que 

desde cs primeiros dias estiveram nas 
linhas de fogo contra Franco, Thalmane 
sua companheira, t 

0 hotel Falcon, que foi requisi- 
tado pelo POUM por oceasião das luotas 
de Julho, depois de ter rechassadoeiU- 
zilado um ninho de rosistencia fascis- 
ta, foi transformado numa prisão, onda 
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cuinhentos militantes culpados de terem 
querido fazer a revolução estão scffjfen- 
do. A condioao doo prisioneiros e mi- 
serável» Recebem apenas uma concha de 
sopa por dia* e estão amontoados uns 
por cima dos outros. 

Altuns tiveram de fazer a greve 
d.a fome. 0 seu moral revolucionário e 
muito elevado. Discutem os problemas da. 
revolução e cantam a Internacional. 

á preciso saivar esses combaten- 

tes, que são os melhores, do carrasco 
burguez-stalinista, que com as suas pa> 

seguiçoes faz o jogo de Franco. ^ 
Bastai Basta de perseguições da 

Guepeú e dos ministros de Staline,Aza- 
na, llegrin, Frieto! 

E preciso exigir a libertação im- 
mediata dos militantes revolucionários 
presos 1 

Auxiliem-nos a auxilial-os1 
E preciso, camaradas socialistas, 

oommunistas, anarchistas,bo'lcheviques- 
leninistas, exigir a libertaçao/de nos- 
sos irmãos culpados de terem^£u^fido a- 
judar os seus irmãos da Ea*afifa/a a fazer 
a revolução! 

BB 
tsi I /V * ^ * 

A repressão* açifliseria estaO cei- 
fando a vanguardatWs camaradas, espe- 
ciaImente oí^Wlttgr&ctos, são implacavel- 
mente pert^tuudos e reduzidos a morrer 

de foi:^ ,‘Ur^üLÍdariedade fratemal de 
Jbm rSa ;ão aos revolucionários 

taticamente abandonada pelos sta- 
listas.oue subordinam qualquer auxi- 

lio a unú"capitulação de factu deante 
dos offlciaes da Guepeu. 

É preciso soccorrer, e soccorrer 

immedia tame n t e, 

(Da "Lutte Ouvrière", Faris, 8 de julho de 1937.) 

A H I S T 0 R IA SE BE p E I E 

"Maio de 1936" cita um texto pu- 

blicado em 1919 pela imprensa mundial 
contra os bolcheviques,aue mostra em que 
temos o imperialismo e seus agentes ca- 
lumniavam Lenine e Trotsky. 

Ver-se-á que no fundo os argu- 
mentos são os mesmos, os methodos os 
mesmos de hoje e que os stalinistas,no- 
vos agentes do imperialismo, nada in- 
ventaram na sua lucta contra o "trots- 
kysmo". 

BB 

Eis aqui os temos cathegoricos 

em que os "70 documentos"-porrete eram 
apresentados ao publico americano: 

"0 Comitê de Informação Fublica 
(Committee of Fublic Information)publi- 
ca algumas cartas que foram trocadas,cb 
um lado entre o governo imperial alle- 
mão e o governo russo dos bolchevistas, 
e ie outro lado entre bolchevistasjpu- 
blica, mais, o relatório que Edgar-Sis- 
son redigiu sobre esta correspondência, 
dirigido a Georges Creel. 

"Edgar bisson era representante 
especial do Comitê de Informação na Rús- 
sia durante o inverno de 1917-1918. 0 
capitulo II (da segunda parte) contem o 
relatorio da Commissao que foi nomeada 
ceio departamento nacional dos Estudos 
históricos rara verificar a authentici- 

dade dos documentos em r-uestao. 
"Esses documentos estabelecem qa 

os actuaes chefes do governo bolchevis- 
ta: Lenine, Trotsky e consortes, sao a- 
gentes allemaes, que a revolução boi- 
chevista foi preparada pelo estado-ma- 

ior allemão e sustentada financeiramen- 
te pelo Banco do Império (Reichsbank)e 
pelas instituições financeiras aliemaes 

"Mostram, ademais, que o tratado 

de Brest-litovsk e, por parte dos agen- 
tes allemaes Lenine e Trotsky,uma tra- 
hição contra o povo russo; cue^um com- 
mandante designado pelos aliemaes foi 
nomeado paraj'defender" Retrogrado con- 
tra os allemaes; que officiaes allemaes 
tornaram-se secretamente os conselhei- 
ros militares do governo bolchevique, 
serviram de espiões contra as embaixa- 
das dos alliados na Rússia, receberam 
commandcs no exercito russo e foram no- 
meados tanto para a direcção da poli- 
tica interior e exterior quanto do mi- 
nistério da guerra do governo bolche- 
vista, Era surnrna, esses documentos mos- 
tram que o governo boichevista actual 
não e de forma alguma um governo russo, 
mas um governo allemão que trabalha ex- 
clua ivamente no interesse da Allemanha 
e engana o povo russo do mesmo medo co- 
mo engana os alliados naturaes da Rús- 
sia, no interesse exclusivo do governo 
imperial allemao. 

"Os documentos provam emfim que 
os chefes bolchevistas trahiram do mes- 
mo modo e sempre em beneficio dos in- 
teresses imperiaes allemaes o proleta- 
riado russo '-ue elles pretendem repre- 
sentar. 

"Ha perto de 70 documentos. Mui- 
tos delles, com notas margimes prove- 
nientes de funccionar5 bolchevistas, 
estão em nosso poder, üs outros sao re- 
producçõss photographicas de originaes, 
e apresentam egualmente notas margi- 
naes." 

(Da "Lutte Ouvrière" de 8/7/1937.) 
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T I HEI AS G A K H A 3 . DE ... C U A... ?. 9... -°--U -- 

Declaração do Partido_ Operário Intejmcionaligta (França^ 

0 Bureau politico do P.O.I, denuncia aos operários da França a mons 
provocação tramada pelos chefes stalinistas, os democratas e os reformiflfca 
Prieto contra o P.O.U.M. 

Os lacaios de Staline em Madrid fizoram toda uma serie dfe^ílsificaçoes gros- 
seiras, usando de rrocessos de baixo policialismo, tendentes ^Estabelecer uma a- 
malgama entre Franco o os chefes do P.O.U.M., qualificJ^ilessas circumstancia , 

de "trotskystas", para justificar assim a those ofílciJtadfc Moscou. 

0 camarada Hin, dirigente do P.O.U.H., rtlo governo catalão (de 
oue participam os "anarchistas") e conduzido aBfiirid, para que os dirigentes st» 
íinistas possam preparar o seu assassinato, tal como fizeram com Durruti. 

Os a/rentes de Staline querem generalizar em Madrid os processos da Guepeú. 
a oalumnia primeiro, e depois o assassinato do todos os militantes que nao estive- 
rem directamente ás ordens da burocracia bonapartxsta. 

Os chefes stalinistas, com os democratas burguezes, premeditaram e reali- 

zaram, por oooasião das jornadas de laaio, oomo ja 
«Lutté Ouvrière", o massacre dos operários revolucionários do POUM e da ®T, cul- 
pados de ouererem vencer Franco pelos methcdos do proletariado, umcos methodos qw 
garantem a victoria definitiva contra o fascismo, destruindo a sua causa, * cap- 
talismo, 

Hoje, os mesmos assassinos de operários estão montando com todas a3 peças 

um "processo de Moscou" em Madrid, A Guepeu visa em primeiro logar o POUM, mas 
também atacará os militantes da CNT, cujos chefes continuam a collaborar na Cata- 
lunha com o governo anti-operario, assim como atacara os militantes da esquerda 
socialista. 

Fazemos um arpello a todos os operários honestos, aos militantes de todas 

as tendências, não enfeudados á burocracia de Staline, para que se ergam contra o 
crime monstruoso que se prepara , 

Apezar das divergências profundas oue nos separam dos chefes do POUM, que, 

para provar que não são trotskystas, também se empenharam na repressão contra os 
trotskystas, nos declaramos: 

1® Oue é preciso denunciar com toda a força, deante da opinião publica, • 
processo que a Guepeú prepara em Madrid contra o POUM; 

2® Oue é preciso mobilizar todos os militantes não enfeudados a ^oscou,pa- 

ra ergue1-os contra o gangsterismo stalinista no movimento operário; 

caoão stalinista em Madrid. E preciso exigir um processo oum-mawwnu « v 
CO para desmascarar as falsificações stalinistas, o envio a Madrid de uma delega- 
ção operaria internacional, composta do militantes de todas as tendências, de de- 
fensores independentes da Guepeú e do governo Negrin-Prieto. É preciso exigir a 
libertação irnmediata dos camaradas do POUM presos . 

Abaixo o gangsterismo stalinista no movimento operário» 

Tirem as garras da revolução espanhola! 

Viva a democracia operaria dos comitês operários, camponezes e de soldados 

na Espanha! 

0 Bureau Politico do ?. 0, 1. 

(Da "Lutte Ouvrière" de 24 de Junho de 1957.) 
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A DUALIDADE DO FODFit NA NEVOIiUvSb ESrvANHOLA 

A questão dos_ comitês 

Desde o comeoo da revolução, o 
proletariado, por falta de uma direcção 

z revolucionaria, não cessou de recuar 
• \ deante da burguezia, Comitê central das 

milieias como sub-commissao da Genera- 
lidad (fim de julhoj, Conselho da Eco- 
nomia para "canalisar", isto empara com- 
primir e cortar a iniciativa das massas 
(meiados de agosto), governo de união 
sagrada com a CNT e o POUM (fim de Se- 
tembro), governos de glenos poderes pa- 
ra liquidar a revolução (meiados de de- 
zembro) , eis &3 etapas da contra-revo- 
luçao, tal como se exprimem atra vez dos 
organismos representativos* 

Essa evolução na successao dos 
organismos dirigentes foi em sentido i» 
verso a da ^evolução franceza, - dos 
Estados Geraes a Convenção, Esta com- 
paraçao mostra também o caracter mais 
democratico da Revolução franceza: c 
proletariado espanhol, que nao 3oube 
crear o partido que lueta pola dictadi*. 
ra da classe, também foi, ate agora,in- 
capaz de crear o organismo representa- 
tivo com base democrática. A forçados 
syndicatos, as velleidades do3 anar- 
chistas, fizeram acreditar que na Es- 
panha essa base democrática que foram 
os sovietes na Rússia e em outros lo- 
gares e imposaivel e ao mesmo tempo su- 

) perflua. 
A unificação syndioal que se pre- 

para vae talvez reforçar mais esta opi- 
nião no espirito de muitos militantes. 
Realmente, nao sora a alliança opera- 
ria, para muitos, apenas a coordenação 
das duas centraes syndicaas? E,ao mes- 
mo tempo, nao caminham os partidos po- 
líticos (P.S. e f,C.) para a unifica- 
ção, chegando ate o POUM a pedir para 
sa fundir^com elles? A alliança da ju- 
ventude nao se esta quasi realizando? 

Na verdade, - e ha cada vez mais 
camaradas que vem as verdades, - a me- 
dida que essas palavras de unificação 
se intensificam, o proletariado afastu» 
se do poder e a burguezia se prepara 
para um novo triumpho que ha alguns me- 
zes nao era esperado. 

Sob o signo da "unidade antl-fl»- 
cista", o governo Tarradellas-CNT-Nin 
dissolvia os comitês locaes de milieias 
para reabrir w caminho aos elementos 
burguezes e caciques, restabelecia o 
eodigo militar da mcn.:.rchia, e etc,. 

Sob o signo da unidade syndical 
reforça-se o peso especifico da buro- 
cracia reformista e caminha-se para o 
corporativismo, emquanto se prepara in- 

do para fazei' recuar o moví. 
mancipação econamica e poli 
letariad© e dos camponejes/^ 

Sob o signo da qnídMe, o Comitê 
do coordenação da fiudWntude Unificada 
(stalinistas) el^ui^itude libertaria 
freia as ^ende^rfaA revolucionarias, so- 
bretudo. eiitM^sta^ltima, para não fa- 
lar nau^lnrra de ordem da Alliança na- 
cional |?a Juventude espanhola, de qu© 
tratamos em outro logar. 

Assim também, o commando unico no 
exercito, na medida em qu© não ficar a- 
ponas no papel, significara, nas actuaes 
condiçoes ooliticas, a submissão do pro- 
letariado a burguezia liberal,a estag- 
nação das operaçoos e a preparaçao de 
vergonhoso armisticio, 

A unidade anti-fascista resultou 
na unidade anti-communista,anti-revolu- 
cionaria, U problema da^unidade do pro- 
letariado continua de po, mais forte e 
mais urgente do que nunca. 

As al1ianças ope rariu s. 

Em outubro de 1934, as A,0,(alli- 
anças operarias) representaram,ate cei^ 
to ponto, a união democrática e efíicaz 
das forças proletárias. Devem a sua e- 
xistoncia antes de mais nada a agitaçe© 
dos bolcheviques-leninistas, aos quaes 
se juntou o B.O.C, de Manrin na Cata- 
lunha, Os anarchistas catalãos recusa- 
vam-se, porem, a fazer çarte dellas e 
os socialistas negaram as A.O, o cara- 
cter de organismos do poder proletário, 
Muitas vezes o sectarismo dessas orga- 
nizações as transformou em organismos 
de ligaçao local em vez de fazer dellts 
eoviotes, 

A dupla fraqueza das A.O,foi não 
ter um vertice central nacional e não 
ter um organismo de frente uni ca na ba- 
se. A -theoria de oue, na Espanha, a 
Frente ^nica se devia fazer "localmen- 
te", e nem pelo vertice nem pela base, 
e evidentomento absurda. Graças ao pn> 
dominio burocrático, a existência das 
A.O, foi, em muitos logares, puramente 
nominal, fictícia. Noutros, foram domi- 
nadas pelos socialistas Çjue se recusa- 
ram a por as suas amas a disposição ds 
A.O,, Os stalinistas qualificaram as 
A.O,, que foram, apezar de suas fraque- 
zas, os mais elevados organismos de lu- 
eta que o proletariado espanhol se ti- 
nha podido proporcionar até então, de 

"Santas A.11 ianças da Contra-revolução"« 
para nellus ingressar* alguns dias an- 
tes da insurreição de Outubro de 1934. 
A historia desta demonstrou as vittudes 
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e as fraquezas das A.C. 
Em maio de 1936, no Congresso de 

Saragoça, a CNT votou uma resolução pre- 
conizando as Allianças operarias,mas is- 
t« foi uma deformação burocrática do 
projecto da minoria da esquerda pedin- 
do a unidade- de acção, na base,^ ou pe- 
lo menos no "centro", que, porem, por 
falta de uma base ideológica firme,ca- 
pitulou no congresso. A entrada da CNT 
para o governo contra-revolucianario de 
Madrid effectuou-se graças a evoluça* 
das A,0.,e a unificação burocrática das 
duas centraes syndicaes sera cellocada 
sob o mesmo signo, 

A revolução de julhe 

A insurreição dc Juliio,resposta 
não preparada ao golpe fascista, fez 
surgirem comitês do toda sorte. Os co- 
mitês locaes vinham substituir as mu- 
nicipalidades burguezas e, alem disso, 
assegurar as funcçoes executivas, ju- 
diciarias e etc, do Estado; ao mesmp, 
tempo que decuplicava passageiramente c 
caracter repressivo do Estado, a revo- 
lução democratizou e centralizou ao ex- iV 
tremo suas funcçoes. 

0 Comitê central das milicias de 
Barce1ona'foi, d e um lado, a expressão 
da victoria da insurreição anti-fascis- 
ta, e do outro, da permanência daf os- 
satura do Estado bqrguez. Fcram"ferias 
da legalidade burgueza", mas nao a sua 
pura e simples abolição, Nas primeiras 
semanas o regimen de dualidade de po- 
deres (proletário e burguez) estabele- 
cido pelas jornadas dc Julho expressa- 
va-se pela collaboração da peruena bur- 
guez ia com o proletariado. 

Á medida que as bases do Estado 
burguez, fortemente abaladas, se conso- 
lidavam, o caracter da collaboraçao in- 
vertia-se: quem "collaborava"nao era 
mais a burguezia, e sim o proletariado. 
Alguns dias depois da formação do go- 
verno de setembro, dissolve-se o Comi- 
tê contrai das milicias; desde então t 
regimen de dualidade de poderes se ex- 
prime pela coexistência do ^governo bur- 
guez © dos múltiplos comitês, travando 
os dois uma lucta cada vez mais aguda, 
na qual as direcções dos partidos (in- 
clusive o 10UM) e dos syndicatos (in- 
clusive a CNI-FAI) tomam effectivamente 
o partido da burguezia reaccionaria, 

Depois da dissolução dos comi- 
tês locaes da milicias, subsistiram js 
seguintes comitês: 

1® Comitês nos quartéis de po- 
licia, etc, Estes comitês são"uma ga- 
rantia muito relativa, insufficiente ca* 
tra o emprego da forca armada do Esta- 
do burguez contra o proletariado. 

2® Comitês nas fabricas "collc- 
ctivizadas". Estes comitês soffrem da 
presumpçaõ e do nepotismo burocráticos, 

ara 
inter 
opera- 

e da incapacidade dos operários 
gestão da economia sem periodo 
mediario de educaçao (controle 
rio). Sua inactividade e incompetência 
vao acarretar seu afastamento ipia re- 
acçã», a menos que se de uma *W^Hes- 
cencia da onda ^revoluciona/AMÍ 

3* ^omites de conlfoqvff operário. 
Estes comitês existem r^semprezas mais 
importantes, que ger^Çmente nao foram 
collectiviza;^ .t^rcontrole syndical dos 
bancos e qMa^y/mullo, ^ mesmo quanto ao 
pequeno cjpMfeiApio., 

omiifes de casas (em Madrid). 
Eflie yykMm.it ês soffrem das mesmas vel- 
lqPÉaaes burocráticas, mas executam um 
trabalho de repressão, de vigilância,de 
auxilio medico, etc,, Sao centralizados 
por um systema de delegações de distri- 
cto, etc ,« ^ 

5° Comitês locaes, subsistind* so- 
bretudo em Aragao, no Levanto e etc,, 

69 Comitês de miliciano5, exis- 
tentes em diversas frentes (SÍerra, A- 
ragão). 

7* Comitês de. camponezes, Existem 

em vários pontos, para a collectivizq- 
ção da produeçao e do commercio e abas- 
tecimento. Em lucta contra o Estadp e 
a burocracia syndical, 

A principal fraqueza de todos es- 
tes comitês e a falta de um partido re- 
volucionário que constitua uma base i- 
deologica commum dos melhores elementos 
destes comitês. A anarchia domina na 
maioria delles, na Catalunha e no Le- 
vante. Ura, sem a comprehensão do pro- 
blema do Estado, os comitês ficam con- 
demnados a ser. esmagados por este. Os 
anarchistas,que acceitam a collaboraçao 
no Estado burguez, recusam-se sempre a 
uma coordenação regional, e etc,...dos 
comitês: tornaram-se autoritários sem 
se tornar daaocraticos, 

Hoje, fazem crer aos operários qb 
o periodo da lucta de classe - que nun- 
ca reconheceram - terminou, tendf o pa- 
tronato, liquidado, acceito cargos nos 
comitês c fabricas, com uma remunoraçao 
egual a dos operários. Ura, hoje mais 
que nunca, a preoccupaçao central d» 
proletariado nao e economica, e sim po- 
lítica; ou antes, os problemas econani- 
cos encontram, mais do que nunca, sua 
unica solução na lucta política, 

0 POUM, este, nunca comprehendeu 
seriamente que o problema dos comitês, 
sua conservação a qualquer preço, sua 
transformação em organismos verdadeira- 
mente democráticos e de alta lucta,e o 
problema central da revolução, Alem 
disso, appoz sua assignatura no decre- 
to de dissolução dos Comitês de mili- 
cias locaes. ^ffereceu sua collabora- 
ção ao governo rêaccionario da Genera- 
lidad, ao mesmo tempo que pregava, de 
um modo abstracto e reservado “ 
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bleia de Comitês; para fazer tal assan- 
bleiatrata-se primeiro de restabelecer 
os comitês e de crear outros melhores, 
em toda a parte onde as massas luctam 
pela melhoria de suas condições de vi- 
da, Ora, o POUM e incapaz de agir de um 
modo consequente e systematico neste ss> 
tido, (l) A menor ameaça de reacção o 
faz recuar, A minima possibilidade de 
collaboraçao o faz abandonar seu arse- 
nal de reserva de palavras de ordem le- 
ninistas. 

t "Viva o Estado forte,abaixo os 
comitêsl" grita a reacção. "Abaixo es- 
te Estado, viva os comitês rejuvenesci- 
dos, politizados, democratizados,forta- 
lecidos, ampliados para todas as func- 
çoes da vida publica, instrumentos da 

tomada do poder pelo proleta.ria.dt" - 
eis a palavra de ordem dos revolucio- 
nários , 

1Í0ULI 

(l) Além disso, o rOUWjlffnça a palavra 
de ordem de uma asseèjl&eia dos comitês 
unicamente em ligação com a Constituin- 
te. Ora, estófcelecimento de uma Cons- 
tituição âí \mk preoccupação secundaria 
entre Que o futuro organis- 
mo cejrySaM representativo do proleta- 
rituikrkerW que realizar. 

—xx— 
'(Da "Quatrième Internationale", n* 3 - 

Marco de 1937.) 

0 SIALIHISMO E 0 P OU M K A 

A dialectica da histcr'ia se pres- 
ta ao paradoxo de uma revolução prole- 
tária, realizada num paiz, tornar-se r 
maior obstáculo para a révclução noutro 
paiz, E verdade que ja se representau 
a mesma tragédia., ha dez annss, n« the- 
atro da revolução chineza. Também lá a 
burocracia soviética botou na balança 
todo o peso material do Estado que ha- 
via usurpado, para impedir a victiri a 
dos operários e camponezes chinezes. A 
China, porem, esta muito longe des tra- 
balhadores da Europa Occidental. E3se 
exemplo nao bastou para comprometter de- 
finitivamente aos seus olhos o Komin - 
tem. Mas hoje deve ser e ha de serdif- 
ferente, porque esse processe se desen- 
rola a sua vista, na Espanha, hão ha, 
hoje, para proletários revolucionários, 
tarefa mais urgente que a de demonstrar 
ao proletariado a transformação centra- 
revnlucionaria do Komintern. Ç.uem ainda 
duvidar desta transformação leia a ul- 
tima resolução do C.E. da I.C.,concer- 
nente a revolução espanhola,que entre 
outras cousas diz o seguinte: 

"0 Conselho Dirigente do C. E. 
da I.C. approva a politica do C. C. do 
partido communista espanhol que mobili- 
za seus adherentes e as massas popula- 
res para a lueta contra os fascistas q® 
cuerem o esmagamento do regimen parla- 
mentar e a instauraçao do regimen fas- 
cista, approva a linha seguida para a 
defeza e fortalecimento da Republica de- 
mocrática e parlamentar, -a Republica da. 
Frente Ropular, que garante todas as li- 
berdades e todos os direitos, na qual a 
base material do fascismo está destrui- 
da, nao havendo lugar para o fascismo e 
podendo o pove exprimir sua vontade e 
decidir de sua sorte". 

0 absurdo destas phrases esta tã> 
claro que quasi não vale a pena refutai 
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as. "Republica democrática e parlamen- 
tar onde não ha logar para o fascismo?' 
0 fascismo e, ao contrario, o mais le- 
gitimo filho da Republica democrática, 
tão legitimo que hoje, na epocha do ca- 
pitalismo apodrecido, quasi não ha ne- 
nhuma Republica democrática que não dis- 
ponha de grandes quadros fascistas. A 
presença destes e, alias, o signalmais 
claro de que, graças ás trahições da II 
e da^III Internacionaes, o proletaria- 
do ja deixou passar o momento mais pro- 
picio a tomada do poder. A mentira de- 
magogica da Frente Popular não só não 
abala o fascismo como augmenta ainda as 
suas possibilidades, / medida que o go- 
verno da Frente Popular franoeza se ccm- 
promette mais aos olhos das massas, as 
possibilidades de Doriot e La Rocque ai> 
gmentam cada vez mais. Doriot também é 
o resultado directo da degenerescencia 
stalinista. 

Em uma palavra1 não ha melhor"ba- 
se material" para o desenvolvimento do 
fascismo do que a Republica parlamentar 
e somente a dictadura do proletariado, 
que a substituira, pode desarraigar • 
fascismo completamente. Dotemos ainda 
que a "Internacional Communis ta" já e- 
xige o que Azana e Companys não ousaram 
exigir ate o presente: o restabelecimv 
to da propriedade privada'. ”* “ 

0 'Presidiuni do C, E, 
da 1. C. declara justa a posição 
do partido, contra a nacionalizaçaosum- 
maria da industria, segundo a qual a 

nacionalizaçao se baseia nos interessra 
da defezu da Republica"(e deve,pois,a- 
cabar coma guerra civil); "que se le- 
vanta contra as tentativas dos inimigos 
do povo para sabotar e abalar a econo- 
mia, segundo a qual a nacionalização só 
deve ser executada no que concerne as 
emprezas pertencentes aos participantes 
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declarados Ou indirectos do levante/' 
Quem acreditar que estamos in- / / eu 

terpretando com ma fe a resolução do C. 
E. da I, C. deve ler o manifesto do PC 
Espanhol de 18 de setembro de 1936,on- 
de se diz textualmente; "Qualquer re- 
ç[uisição da propriedade pelos operários 
e_ apenasjama medida transitória, indis- 
pensável as necessidades da defeza",Po- 
demos"accrescentar citações dos discur- 
sos da Passionaria, do chefe do parti- 
do. Hernandez, e eutros stalinistas es- 
panhoes, que dizem todos a mesma cousa. 
Por outro lado a resolução dc C.E.ia I. 
C. tem justamente por fim consolidarso~ 
lemnemonte esta "linha" do PC espanhol. 
A finalidade dos stalinistas está,pois, 
clara: restabelecimento da propriedade 
privada e da republica parlamentar.de- 
pois do que o espectáculo da revolução 
espanhola, da qual os stalinistas que- 
rem fazer um torneio extravagante,pode 
recomeçar, 

Para justificar a politica reao- 
cionaria do Kcmintern na Espanha e por 
ordem do grande Staline - Borgia de ho- 
je - vemos desenvo verem-se no mundo irv 
teiro, como mas hervas, theoricos que 
"provam" com uma seriedade imperturbá- 
vel que a Espanha esta vivendo hoje a 
epocha de 1789 e nao a de 1917,que se 
trata de libertar a sociedade burgueza 
do jugo do feudalismo e não o proleta- 
riado do jugo da sociedade burgueza,Co- 
fa-se de vergonha de precisar contradi- 
zer taes theorias, 

A bspanha foi, pois, a unica que 
não foi attingida nestes últimos 150 st* 
nos pelo desenvolvimento do capitalis- 
mo mundial, desenvolvimento de uma for- 
ça extra«rdinaria que abalou todos os 
cantos do mundo civilizado! Dormiu o 
somno profundo da Be11a adomeeida no 
bosque,., e so foi despertada em 1936 
pelo beijo diabolice do principe Fran- 
co, afim de luetar pelos direitos de 
Homem e pela propriedade privada,pelos 
ideaes do décimo oitavo, c nao do vi- 
gésimo soculo! 

Os stalinistas, na realidade,de 
uma maneira cômica, defendem para a Es- 
panha de hoje o oue os mencheviques ja 
defendiam em 1905 e 191", e o oue Sta- 
line -Pukharine defenderam em .1925-27 pa- 
ra a China, e o çue ate aqui defendiam 
na Espanha os reformistas Rrieto, Bes- 
toiros, etc.; uma theoria que ja nau- 
fragou em todos os grandes acontecimen- 
tos do vigésimo século. 

0 paradoxo de ser justamente a 
União Soviética que procura impedir a 
"sovietização" da Espanha, sob o pre- 
texto de que este paiz ainda não esta 
preparado para a revolução proletária, 
e ainda accentuado pelo facto de que se 
trata dos usurpadores da revolução pro- 

letária de um paiz que em 1917 estava 
incomparavelmente mais atrazado que a 
Espanha de hc je. Algumas cifras o mos- 
trarão. Ma "Espanha, em 1920, o numero 
de proletários industriaes era egual a 
25$ da população global e dahi^cemo o 
prova o enorme desenvolvimarfofi^ias ci- 
dades espanholas depois 

Kente, Ma Ris 

sia czarista havia eisl/f913 apenas 16,7$ 
de proletários, e^tàsmo em 1928 o pro- 
letariado- snvierij|ico contava apenas com 
17,3$ da. p<&Pfção global; 40$ do povo 
espanholMÉiitô nas cidades, algumas das 
ouae^ (ilisrcBlona, Madrid) tem mais de 

.ao de habitantes, Ma Russiacza- 
20$ apenas da população habitava 

!as cidades. E verdade que não se po- 
de negar que a Espanha dispõe apenas de 
uma rede de estradas de ferro muito li- 
mitada, mas muito mais considerável a- 
inda que a da Rússia czarista nas ves- 
peras da guerra mundial (3,1 Km.por ]00 
Km.2 contra 0,4 Km, por 100 Km.2), 

Mas e evidente cue não se pergun- 
ta se a Espanha isolada esta prompta. 
lí este sentido, nenhum paiz esta prempto 
para o socialismo e com menos razao o 
estava a Rússia. uu o socialismo sera 
internacional ou não existira, Não se- 
ria possivel espalhar mais pelo mundo 
esta simples verdade do que o fizeram 
os vergonhosos processos de moscou, A 
Espanha esta prempta para o socialismo 
no sentido de que também la o capita- 
lismo financeiro internacional creouu- 
ma burguezia tão reaccionaria que o ca- 
pitalismo nao tem mais nenhuma missão 
progressista a cumprir; esta prompta par 
ra o socialismo como membro da cadeia 
do capitalismo mundial que entrou no 
seu estado de putrefacção e ameaça pre- 
cipitar o mundo no abysmo da barbaria. 

Os epigonos stalinistas do menebe- 
vismo que procurem explicar porque a 
burguezia liberal da Espanha não conse- 
guiu realizar com exito durante mais de 
cem annes uma "Republica parlamentar de- 
mocrática"! De medo do proletariado,não 
chamou a burguezia constantemente osge- 
neraes em seu soccorro? A revolução 
espanhola de 1930-31 era tanto quanto 
a revolução allemã de 1918 uma revolu- 
ção proletária em que, pela ausência de 
direcção revolucionaria, o proletariado 
perdeu os fruetos de sua victoria. 

Assim como a revolução franceza db 
1848 produziu o golpe de Estado de Qa- 
vaignac, a revolução russa de feverei- 
ro o levante de Kornllov e a republica 
de rteimar os putschs de Kapp, de Luden- 
dorf o de ^itler e depois o fasoismo,- 
a "democracia" espanhola permitte cors- 
tantemente os putschs e os levantes de 
Rrimo de Rivera, de Sanjurjo e Franco, 
^ue membro do Komintern teria pensado 
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em considerar, em 1920-23, Kapp e Lu- 
dendorf como representantes do feudalio- 
mo contra o capitalismo progressista,e 
em formar sobre esta base uma Frente 
Popular para defeza da republica com os 
republicanos Wirth e Stresemann? íaes 
luminosidades não apnareoeriam nem mes- 
mo na cabeça de um Walcher. 

As^^heorias segundo as quaes a 
Espanha nao esta ainda prornpta para o 
3ocialismo e se encontra hoje apenas nas 
vesperas do desenvolvimento burguez sao 
tanto mais grotescas quanto os operári- 
os espanhoes, livres de taes escruputos 

menchevistas, ja tomaram em suas pró- 
prias maos a collectivizaçao da econo- 
mia« rrincipalmente “na Cataiunh^Vtiti- 
ve ram resultados magnificos, apezar da 
sabotagem da direcção politica que de 
facto representa o principio da propri- 
edade^privada dos meios de produeçao.E 
nao so as industrias de guerra, as in- 
dustrias pesadas e estradas de ferro,co- 
mo bondes, taxis, grandes lojas, cine- 
mas, theatros, hotéis, cafes e a indus- 
tria alimenticia - tudo se acha nas macs 
dos operario3 e^dos syndicatos. E a 
descoberta da não-maturidade da Espanha 
nao impede que a economia prosiga o seu 
caminho, 

fuao melhores seriam os resul- 
tados da collectivizaçao se houvesse u- 
ma direcção politica centralizada que 

continuasse conscientemente este proces- 
so, que o defendesse realmente contra 
todas as resistências c que submettes- 
se a economia a uma direcção e um pla- 
no únicos! Mas a direcção permanece nas 
maos dos republicanos burguezes e de 
seus agentes stalinistas, que, é ver- 
dade, acompanham o movimento e assignora, 
decretos de socialização, mas unicamen- 
te para melhor trahir no momento opoor- 
tuno. 

Entretanto, seria confundir cau- 
sa ccm effeito considerar a trahição 

stalinista na Espanha como a continua- 
ção da politica neo-menchevista do C, 
E. da l.C. A burocracia stalinista srâ- 
pre testemunhou um desprezo profundo pe» 
Ia theoria e a rebaixou a instrumentoè 
seus proprios interesses materiaes e op- 

portunistas, A rerutaçao de Staline co- 
mo theorico e "melhor discipulo de Le- 
nine absolutamente nao se baseia na 
força de seus argumentos ou em suas fa- 
culdades intellectuaes, mas unicamente 
no^poder essenoialmente material da Gue- 
peu, que sabe, por meios extremamonte 
elíicazes, destruir qualquer tentativa 
do contradioçao aos axiomas ^de Ütaline, 

Estu posição hostil a revolução 
espanhola e também provocada pelo con- 
vênio militar com o imperialismo fran- 
coz, Staline-bitvinov temem que,toman- 
do posição u favor da Espanha soviéti- 

ca, atirem o es teclo-maior francez nos 

L - ... ■•ütí-ia COZ11- 
pletamente afastado da classe operaria 
mundial e teria deixado campo livre ao 

trotslcysmo", odiado e temido como a 
morte. 

Sob esta dupla pressão,ficou em~ 
fim decidido levar um auxilio modesto, 

ex trema mente modesto, a Espanha repu- 
blicana, e ao mesmo tempo condicionar 
esse auxilio ao seguinte programmasna- 
da de socialização e sim conservação da 

F£?£ieA°Íl.£rivada; nada"de soviets,” 
mas a CQ’niLor"vadaõ da democracia burgue- 
za; nada de exercito vermelho, Tõrmada 
poi milicias proletárias, e sim o exer- 

PilZSfSli^icano sob as ordens de oT- 
ficiaes burguezes; destruição do"trota- 
kysmo , quer dizer, de qualquer inicia- 
tiva proletária anti-stalinista, 

Jlstreitamente ligadas ás consi- 
derações da politica exterior,as neces- 
sidades internas forçaram a burocracia 
stalinista a tomar esta attitude. De- 
pois de ter transfomado, na União So- 
viética, a revolução proletária em um 

necrotério burocrático, ella não Fode 
admittlr que se forme em outra parte do 
mundo uma republica soviética jovem,for- 
te, com um proletariado autonomo,consct 
ente de SUa força. 0 contraste seria e- 
vidente para todo o mundo, Hrando no- 
va foiça da iniciativa dos proletários 

espanhoes, seus irmãos russos, allian- 
do a este exemplo ardente a lembrança 

o passado glorioso, levantar-se-iomno. 

vamonte e poriam Por terra a tyrania e 

qOhprXí+1if10S dtt burocra°ia. Disto bem sabom otaline e os seus, motivo Pel0 

qual exhibem a religião do messianismo 

íenínfe sS^° * Çqal 08 deuS9a Marx, - nine e Stalme reservaram o socialis- 
mo para o Povo eleito da Rússia.Por is- 
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so temem e abafam qualçuer reacçao au- 
tônoma do proletariado onde quer que 
seja. 

Entretanto, e um axioma -nao um ' / 
axioma stalinista, e verdade, mas um a* 
xioma marxista - que a situação da ü- 
nião Soviética so pode ficar garantida 
e firmar-se definitivamente com a cre- 
açao de novos Estados soviéticos, for 
ahi se nota a que grau se oppoém os in- 
teresses da União soviética (de suas con- 
quistas proletárias) e os da burocra- 
cia, e avalia-30 o incomparável cynis- 
mo desta e de seus "amigos" (em cujas 
fileiras se encontram nomes como Romain 
Rolland, Heinrich Mann, etc.^ que iden- 
tificam os interesses da União sovié- 
tica com os da burocracia e diffamam 
rualouer critico desta ultima como "a- 
gente pago da Gestapo e alliado intimo 
de Hitler". 

Agente da Gestapo? E staline e 
sua burocracia, que fizeram mais pela 
victoria de Hitler do que elle proprio, 
com a politica de "libertação nacional 
e social", com a politica dos "syndica* 
tos vermelhos", e com a "theoria"imbe- 
cil, escripta pelo proprio Staline, do 
"social-fascismo", Conspiradores pelo 
restabelecimento do capitalismo? São 
Staline e sua burocracia, que restabe- 
leceram constitucionalmente o direito 
de herança, que fazem dos directores de 
fabricas exploradores de Operários,que 
exaltam como formas socialistas dc tra- 
balho as peores formas do systema de 
"trabalho por tarefas", que substituem 
o marxismo pelo mais estúpido naciona- 
lismo e em tudo dao uma nova importân- 
cia as formas de vida burguezas. Sabo- 
tadores da economia? Sao Staline e sua 
burocrucia que com a imbecil"collecti- 
vizaçao sem limites", durante o primei* 
ro plano quínauennal, de tal modo as- 
solaram a criação do paiz que este ate 
hoje ainda nao se refez e que, pela má 
administraçao burocrática, são respon- 
sáveis por todos os accidentes de es- 
tradas de ferro e de fabricas da União 
soviética, 

A estratégia do POUM 

0 POUM (Partido Operário de Uni- 
ficação Marxista),que se formou da fu- 
são do "Bloco Operário e Camponez" de 
Maurin com a "Eseuerda Communista" de / 
Andres Mn, reconhece, comtanto que a 
questão permaneça abstraota, o caracter 
proletário da revolução espanhola, o 
que lhe da uma incontestável vantage m 
comparado com a posição stalinista.Por 
causa de erros do passado sobre a ques- 
tão nacional (herança de 1«aurin),o P.O. 
U.M, so dispõe de uma verdadeira base 
de massa na Catalunha, Por isso somos 
forçados, falando sobre a politica do 

POUM conq^isl 
cutivo 
ja cft&ijP^do' 

POUM, a nos limitar a situação na Ca- 
talunha, o que vem tanto mais a propo- | ^ Jv 
sito quanto a posição do governe cen- 
tral Cabaliero-Del Vayo corresponde,na 
parte essencial, a do Komintern qtía.Cri- 
ticamos na primeira parte dffijre^ptlgo. 

Collocando-se a favort dlavrevolu- 
ção socialista contra aír^jfolica par- 
lamentar democrática (agm, entretanto, 
disso tirar as corfte)íliencias praticas 
necessárias .^omfcjtoemonstraremos), o 

vo odio honroso do Exe- 
lo de toscou, l\ia resolução 

E. da l.C,, onde o PDUM 
\eQjçuwiantemente identificado com o 

;skysmo", sem entretanto -infeliz- 
mente - merecer esta "censura",esta di- 
to: 

"0 Conselho Dirigente do C.E, da 
X.C. approva a lueta conduzida pelo PC 
e mantida pelas outras organizações da • 
Frente Popular contra o "trotslcysmo,a- 
gente de Hitler e do general Franco",- 
que faz em proveito destes um trabalho 
de espionagem local, que procura romper 
a Bteente Popular, que dirige uma cam- 
panha de calumnias contra a URSS e que 
emprega todas as intrigas e todos os 
estratagemas demagógicos para apressar 
c advento do fascismo na Espanha, Vis- 
to fazerem os trotskystas, no interes- 
se do fascismo, um trabalho subterrâneo 
no seio das tropas republicanas,o Con- 
selho Dirigente approva a linha do Par- 
tido rue conduz ao esmagamen4-© comple- 
to e definitivo do trotskysmo na Espa- 
nha como necessário a victoria sobre o 
fascismo". 

0 Deutsche Volkzeitung(stalinis- 
ta), que imprimiu essa' resolução,quei- 
xa-se, por outro lado, de que as tro- 
pas fascistas allemãs residem na Espa- 
nha como se estivessem em casa, Esta 
censura alcança na mesma medida a bu- 
rocracia stalinista que 3e esforça por 
transportar para a Espanha o methododcs 
"processos" russos de bruxaria,E,assim 
como o Borgia do Kremlin, repugnante e 
embrutecido, e complotamente destitui* 
do de imaginação, enxovalha todo o ve- 
lho partido bolchevique, deshonra co- 
mo agentes da Gestapo e do ^ikadoenan- 
da matar como "cães damnados" as mais 

consideráveis figuras da Revolução Rus- 
sa, também os cúmplices de Staline na 
Espanha poem-se a calumniar da maneira 
mais venenosa todo um partido, uma im- 

portante parte do proletariado espanhol, 
para preparar o pogrom contra ella, 

Embora, como ja dissemos, tenha- 
mos divergências politicas numerosas e 
profundas com o PÒUM, ao contrario do 
SAP, "partido irmão do POUM na Allema- 
nha", que emprega toda sua influenciaan 
arcelona para impedir que se cíitique 

abertamente o stalinismo, defendemos 
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rlena e inteiramente a causa do }J0Ulvi. To- 
dos acue11es rue no movimento operário 
forem honesto3 e razoáveis devem exi- 
gir cue cessem as calumnias inrualifi- 
caveis contra os trotskystas, os velhos 
bolcheviques e o rOUM, Se o movimento 
operário mundial não quizer perecer,de- 
ve impedir a entrada no seu campo dos 
methodos provocadores a Goering. 

nossa complet- solidariedade com 
o POUM contra a campanha de progroms de 
moscou não nos deve impedir de expli- 
car em voz alta e claramente nossas di- 
ver^encias com elle. Uao se trata de 
"ter razão" ou de byzantinismo e sim do 
destino da revolução espanhola,E mesmo 
se a critica for muito tardia para a 
própria Espanha, e preciso ver o senti- 
do dos acontecimentos da Espanha no pla- 
no internacional. iJara bem definir nos- 
sa posição relativa ao POUM, seja-nos 
permittido appeliar para os nossos mes- 
tres Marx e Engels. Estes puzeram- se 
inoondicionaImente ao lado da Communa, 
defendendo-a contra todas as calumnias 
e suspeitas e precisamente por isso ti- 
nham o direito de criticar-lhe as fra- 
quezas e erros. 

Os amigos internaciomes do POUM 
(alguns dos ruaes, como o SAP allemao, 
são de um calibre extremamente suspei- 
to e estão dispostos ja vender o POUM a 
Frente Popular allemã por um prato de 
lentilhas) põem-no muitas vezes como o 
"partido bolcheviquo espanhol", que con- 
duzirá o proletariado a victoria. Se 
assim fosse ninguém se regosijaria mais 
do que nós. Infolizmente o POUM nao re- 
presenta o bolchevismo (e não reclama 
para si o papel historico que este re- 
presentou, como ainda o provaremos pe- 
las citações) mas antes a ala esquerda 
dos mencheviques do ^artov contra o 
menchevismo do direita (Kerensky, Ple- 
khanov e Dan) dos stalinistas. 

Desdo que o POUM assignou em Ja- 
neiro de 1936 o programma da Frente Po- 
pular espanhola, para, algumas semanas 
mais tarde, condemnar muito delicada - 
mente na forma, e verdade, a politica 
da F.P., não cessou de os ciliar. Cada 
vez que um passo no caminho certo con- 
segue captar-lho a symmthia dás mas- 
sas revolucionarias, começa a ter medo 
e sc acoomoda com esta mesma Frente iò- 
pular de collaboração com a burguezia, 
grande obstáculo no caminho do uma Es- 
panha socialista, M 

Vamos aprofundar as osciliaçoes 
do pOUM com o auxilio de suas próprias 
explicações. Mostraremos que se trata 
de verdadeiras hesitações de principios 
e não de subtilezas taoticas que nao 
somente sao admissíveis como mesmo ne- 

No n9 1 do seu boletim em 

POUM declara, "0^ overno da Frente Po-J | ^ 
pular esta nas maos da esquerda repu- 
blicana do Azana, o o programma redi- 
gido por todos os partidos nuo ultrapas- 
sa osL fins deste partido burgig/refor- 
mista, Esta nova experiencia^Ç^libe- 
ralismo burguez so nos poctfpjArevar a ca- 
tastrophe". iji/ 

Bravos . Mas irei^chainar-nos de 
sectários porque dpiJSffemos isto no mo- 
mento em qu^e,«ajji^lrstes a formaçao da F. 
P. espanhola- Wfôm que abraçastes seu 
pr ogramma,,f)$uA guez -r ef ormis ta" ,que so 

pode l$í1|/rá \(cat■l5trophe,,? 
resta ococha o POUM collocou-se 

enj^pposição ao governo çatalao do Sr. 
Odnpanys, infelizmente sem tirar desta 
posição as conseruencias necessárias* 
"Em Barcelona o governo da Generalidad 
(que euer dizer communidado^o nao g» 
ne raí idade11}* roçVe^nCajum fachada of- 
TTciaf sem nenhum poder. A autoridade 
real esta detida pelo C.u. das miliciss 
ãnti-fascistas, comgosto na maioria do 
representantes de organizações opera 
rias11". "~Êxi'sto, pois, na'apparencia, a 
dualidade de poderes que so produz num 
determinado momento em todas as revo- 
luções proletárias. 

%s justamente, deante desta con- 
sequência, que significa a derrubada dss 
formas ocas do antigo poder, o ^OUM re- 
cua. E assim, neste artigo, que comtu- 
do mais so approxima da posição revo- 
lucionaria leninista e que fDrma o pon- 
to mais esquerdista de suas osciliaçoes, 
já começa a confusão, "o que so chama 
de dualidade do poderes^nao e^iste^oi^ 
na Cataiunha. A ciasse oporíõ|ia ^cantro- 
la de uma maneira effectiva toda a so- 
ciedade nr 

cessarias 
/ IIr i..: — .... 1 II \ 

Assim, em vez de combater real- 
mente o governo Comppnys, liquidam-no 
com phra3es. E veremos como o governo 
Conpanys, inexistente segundo as phra- 
sos, liquida, não com phrases,mas real- 
raente, todo o omnipotente Comitê Cen- 
tral das Milicias anti-faseistas,e tu- 
do isto em collaboração com o POUM,Sus- 
tentando o "Consolho Economico da Uom- 
munidade" o pOUM commette outro erro. 
13o artigo ja citado, esta ditoinAo la- 
do do oomite das milicias o Conselho E- 
conomico tom por missão assegurar a.or- 
ganização da economia catala no senti- 
do revolucionário", e entretanto oCon- 
selho economico o apenas um mstrumon- 
to do governo 'jompanys, que tolera a 
touuda das fabricas unicamente porque 
nao tem meios para so oppor a isto,mas 
que permanece fiel aos principios do 
capitalismo privado, cuja renascença 
prepara com uma grande habilidade di- 
ploma tica, 

A tarefa do POUM como partido re- 
volucionário não podia,consequentemente 



ser a de glorificar e amparar o Conse- 
lho economico da "Esouerra.catalana'^5 
contrario, devia declarar oue soas po- 
de imaginar um socialização verdadei- 
ramente durável d_erois_da tomada do po- 
der politico pela classe operaria e de- 
pois da instaura çao da dieta dura desta. 
A tarefa do RO UM era libertar 0 prole- 
tariado das ideologias peoueno-burguo- 
zas dos Azana, Companys, Caballero,Sta* 
line-Hernandftz, e também dos anarchia- 
tas, declarar guerra as tendências bur- 
guezas e peoueno-burguezas, pela agita- 
çao, oropaganda 9 esclarecimento entre 
as massas, e não encobrir a mentira com 
a "união” (união com os trahidores dd 
revolução). 

Um outra artigo que appareceu no 
num- ro 2 da "Revolução espanhola1', que 
aprofunda mais ainda a confusão do ar- 
tig» programmatico do primeiro numero, 

mostra-nos as relações entre 0 C.C.das 
milicias e o governo Catalão, 0 ROUM 
compara 0 papel do C.C. das milicias ao 
de um estado maior durante a guerra, e 
contra 0 rual 0 governo civil tem ape- 
nas um poder acra rente. 0 PQUívi contra- 
diz a<-ui seu oroprio argumento. Se de 
facto 0 poder do governo civil e enor- 
memente reduzido, também nunca e egual 
a zero. A. questão e saber 0 que se pas- 
sa decois da guerra. Ou bem 0 governo d 
vil mantem 0 poder, ou bem 0 estado urna* 
ior faz um putsch militar e aniquilla 0 
governo civil. Se este ultimo impede u- 
ma condueta racional da guerra, 0 es- 
tado maior nao teme dar um golpe de Es- 
tado mesmo durante a guerra, h0 nosso 
caso, 0 dilemma e aind.* maior, se se 
considera que 0 governo civil represara 
ta a burguezia ou a pequena-burguezia, 
emquanto 0 C.C, das milicias represen- 
ta a classe operaria. 

E certo que mm curto periodo de 
transiçao o governo duplo é possivel,e 
0 partido revolucionário lhe deve obe- 
decer, mas so ate 0 momento em que ti- 
ver persuadido a immensa maioria da cita- 

se operaria de que 9 preciso derrubar 
os ultimes restos do antigo poder. ^ 
justamente esta necessidade quo 0 POUM 
procura negar, e participa dt todas as 
comédias dlrlomaticas que servem rara 
encobrir 0 facto do poder duplo, e oue 
leva na realidade o C.C. das milicias a 
se transformar em instrumento do gover- 
no e não, cymo 0 sustenta 0 POUto com a 

maior^boa fe (mas a boa fe revoluciona- 
ria nuo basta para fazer a revolução 3e 

í-Ita a comprehensão revolucionaria),a 
fazer do governo um instrumento do 00- 
mite das milicias. 

Vejamos a descripção deste pri- 
meiro passo para a liquidação do C. C. 
das milicias no orgão francez do PÜUM: 

',Ll^.dr.0^ >ziao C.C. das milicias 

se parecer com 0 Instituto Siuolny de 
retrogrado das jornadas revolucionarias 
de 1917 desajepareceu, 0 C.C. das mili- 
cias assim conc 0 oomite tem daqui por 
deante assento no Ministério da guer- 

/ 
Se 0 Comitê revolucionário de Smol- 

r»y tivesse dado provas de uma tão com- 
pleta submissão, Kerensky também se te- 
ria reconciliado com elle, E 0 POUM nâb 
defende a opposiçao boltfhevista intran- 
sigente contra os esforços dos trahido 
res pequeno-burguezes no sentido de cot 
locar sob suas ordens a classe operaria 
submette-se - com a consciência pesada, 
tal qual Martov - á "maioria" e ao ter- 
mo impessoal "se". Em logar de mostrar 
ao proletariado 0 verdadeiro papel de 
Companys, iarradellas e de seus agen- 
tes stalinistas, c POUM se consola com 
phrases confusas pseudo-marxistas."Nao 
se pode falar na Catalunha em dualida- 
de de poderes. • schema tradicional in&- 
pirado na revolução russa, onde os con- 
selhos de operários se encontram dean- 
te de um governo burguez, nao correspo» 
de a situaçao de Barcelona. 0 governo 

Companys nao representa os interesses da 
burguesia capitalista; comoosto çelare* 
'•uena burguezia republicana^, esta su- 

jei^0 as oscillaçoes que tem origem na 
frarueza economica da pequena-burguezia. 
Em outubro de 1934, Companys e seus a- 
migos mostraram-se incapazes de enfren- 
tar a reacção capitalista. Em 1936 não 
noderiam - ainda que tivessem esta in- 
tenção - resistir a enorme onda do pro- 
letariado... So ha um poder na Catalu- 
nha: 0 da classe operaria, e depois des- 
te poder, - camponezes e pequena burgu&- 
zia". 

Em tudo isto nao se ve nem a som- 
bra de um pensamento razoavel. rara l£m- 
panys e seu partido, a guerra civil sig- 
nifica apenas uma infelicidade nacio- 
nal destituida de qualquer sentido. E, 
se apoarentemente se submettem durante 
dado periodo as medidas da classe opo- 
raria, e aporias para mnter 0 poder nas 
maos, para desarmar'ãos poucos politicâr 
mente 0 proletariado, e para preparar >• 
um compromisso podre com os Francose os 
Molas, 0 rOUM parece crer que baste ao 
proletariado exercer 0 poder fazenio 
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pressão sobre o governo peque no-burguea 
Será rossivel que Nin e Andrade,que nao 
são homens sem cultura, não se lembrem 
da posição de Staline-Kamenev em feve- 
reiro de 1917 e não conheçam a respos- 
ta que deu Lenine á ala conciliadora dos 
bolcheviques nas suas theses de Abril? 

> É verdade çue veremos o POUk, apos ou- 
tras odysseias, ter uma visão mais exa- 

x, cta no oue concerne o papel de Compa- 
./’■ nys, mas o que mais reprovamos no POUIví 

é justamente não prever os acontecimen- 
tos por meio de uma analyse marxista fèe 
forças de classes, e apenas seguil-os 
empyricamente. 

Essa confusão do rOUk sobre a 
questão fundamental do Estado e da Re- 
volução levou-o também a dar aquelle pas- 

so fatal de 26 de setembro: o ingresso 
de Nin no governo Xarradell as. 

Algumas semanas antes havia-s c 
caçoado do governo republicano do col- 
ligacão Caballero-Girai, havia-se no- 
tado oue a Catalunha era muito mais pro- 
gressista, dado oue o verdadeiro poder 
estava nas mãos do C. C. das milicias 
e de outros comitês proletários. En- 
tretanto, no mesmo numero da "Revolução 
espanhola" em que se comunicava o nas- 
cimento de um novo governo com Andres 
Nin como ministro da justiça,annuncia- 
va-se a liOuidaçao do C.C» das milicias. 
Realmente é um preço demasiadamente e- 
ievado para uma cadeira ministerial»A- 

y ■' natolio^Lunatcharslcy^que so escapou a 
execução e & diffamação devido a sua 
morte prenatura, relata em suas Silhu- 
etas da Revolução"a seguinte phrase que 
Trotsky.pronunciou a proposito da en- 

t trada de Ichernov no governo de Kerens- 

ky: "rue miserável amor proprio, aban- 
donar sua posição histórica por uma pes- 
ta ministerial". Nin, que a grande im- 
prensa mundial com muito prazer apresen- 
ta como discipulo de Trotsky, parece in- 
feiizmente estar mais proximo de Tcher- 
nov que de seu proprio mestre. 

Como membro do governo Companys- 
Tarradellas, Nin também assignou decre- 

tos sobre a nova organização commercial 
na Catalunha. No decorrer da revolução, 
os comitês sc haviam formado mais ou 
menos em toda rarte espontaneamente,co- 
mitês rue se chamavam gcralmente"easas 
do povo". É evidente que a "Esquerra 
cata lana" não se regosijou muito^ com es- 
ta iniciativa das massas revolucionarisa 
mas a tarefa do rOUte, partido que^ se 
diz revolucionário leninista, teria si- 
do manter effectivamente essa inicia- 
tiva, ampliai-a, ajudal-a a se organi- 
zar centralmente para destruir por com- 
pleto a antiga ourocracia. 

Ora, os decretos do governo Tar- 
radellas-Nin liquidam os Comitês popu- 
lares dissipando taes iniciativas com 

penas judiciarias e impõem as communas -j .J 
uma nova burocracia. Como um verdadei- 
ro partido centrista martoviano,o rOUr- 
acompanha os novos decretos com lagri- 

mas de crocodilo: "Pode-se lamentar a 
suppressao das iniciativas 63 

pontaneas, mas, ror outro - 

se reconhecer a necessidaj^*5ra toda a 
Catalunha de una legisMp&o unica . n 

No n9 8 da ^Re.v$üçao espanhola 
lemos alem dissociemos a concepção de 
rue cada pofk fazer a experiencia 
de seus (hjiiafKes. Por mais mstructi- 
vos quea^4m ser os ensinamentos da 
revorussa, não sao completamente 
Clrtíicaveis á revolução espanhola. Do 
fgnto de vista politioo não se pode pen- 
sar que neste momento seja possivel. na 
Espanha e menos ainda na Cabilunha,es- 
tabelecer a hegemonia de um partido pro- 
letário na direcção do combate. Deante 
da situação actual das organizações e 
da relação das forças dos partidose dos 
syndicatos, pode-se mesmo considerar qus 
isso não ê absolutamente deplorável. 

0 rOUM aqui commette o erro trá- 
gico de todos os centrismos, erro que 
consiste em considerar seu proprio par- 
tido como uma cousa morta, em vez de 
consideral-o como um factor vivo da re- 
volução. Ha na Catalunha quatro corren- 

tes princiraes: "A Escuerra catalana , 
burgueza-republicana, o PSUC stalinis- 

ta, os anarco-syndicalistas e o POUIX.A 
"Escuerra catalana" e os stalinisias com 
batem pela republica, sendo os stali- 
nistas, em outros termos, agentes da 
"Esquerra" no campo proletário. Os J5- 
narco-syndicalistas estão na confusão e 
agarram-se, poÍ3, ao mais fortejo iOUM 
diz ser pelo socialismo, ^'ue significa 
pois a renuncia do POUM a hegemonia<So 
pode significar isto*- que o ROUM nao 
toma a serio sou proprio programma e 
renuncia a apclical-o para ficar em paz 
com a "Esquerra" e o PSUC. Como então 
pode o ROUto exigir dos operários que 
comprehendam toda a profundezq das di- 
vergências que o separam do stalinismo? 

Estas meias medidas, esta auto* 
castração, não prepararão justamente o 
terreno para o trabalho hypocrita ^dcs 
stalinistas? Rorque o stalinismo não e 
absolutamente tão "elevado de espirito" 
oue, por sua vez, renuncie a hegemonia. 
É verdade que o methodo de Staline nun- 
ca foi o de conduzir uma lueta politi* 
ca aberta para a persuasão das massas. 
Em vez de dispor de argumentos,dispõe è 
uma enorme forca material, talvez ama- 
ior de cue ja tenha disposto um déspo- 
ta e da cual se serve com uma completa 
ausência de escrúpulos, Elle faz,pois, 
depender o auxilio a Espanha anti-fas- 
cista da liruidaçao do POUM como factcr 
político e de sua suppressao.- E ao mes- 



mo tempo envia o canalha cio jornalismo 
Mc hei Koltsov, especialista do pogrcm, 
que aprendeu esta honrosa profissão co- 
mo empregado de Retliura, o.carrasce da 
Ukrania, para desencadear uma campanha 
de calumnias contra o POUM, 

Desta maneira Staline prepara 
"suan hegemonia, que e a renuncia ao 
marxismo, a renuncia a^dictadura do pro- 
letariado, a renuncia a victoria. Cer- 
tamente um pEtido marxista, unico re- 
presentante consciente dos interesses 
do proletariado, não deve opprimir pe- 
la força todas as outras correntes. 0 
sarcasmo de Bukharine: "um partido^ no 
poder e os outros na prisão", não e nem 
um princioio nem um axioma,como queriam 
fazer crer os acanhados epígonos de Sta- 
line; na Ííussia isto foi arenas uma a- 
marga necessidade dos terríveis annos 
de guerra civil. Dor isso a inteiramen- 
te possível que o POUM possa,empregan- 
do uma linha política certa, chegar a 
uma união durável com os anarco-syndi- 
câlistas. Mas um partido revolucionário 
marxista nunca pode renunciar a lucta 
pela hegemonia, _para a agplicação vi- 
ctoriosa de suas concepooes» Mo Temps, 
o mais solido jornal da bur-.uezia fran- 
ceza, encontramos em 22 de janeiro de 
1937 a seguinte concepção da situação 
na Catalunha: 

"Depois das orgias revoluciona- 
rias, chegou o memento critico. Os 
chefes que pela experiencia russa sa- 
bem que e perigoso avançar mais, pro- 
curam reter as tropas. Mas as tropas 
proseguem no caminho que na o ha muito 
temp# os chefes lhes mostraram.Na Rús- 
sia Lenine cortou brutalmente o no.Mas 
na Rússia havia um regimen autoritário 
que sabia se impor. Em Barcelona so se 
tem a arma da propaganda. 1 az-seun gran- 
de esforço para unir o proletariado em 
syndicatos unificados, rara fazer dos 
socialistas, pommunistos e anarchistas 
um so partido, para crear uma base so- 
lida para a formaçao de um Rstado au- 
toritário anti-fascista, %da se eco- 
nomiza pura chegar a isso, nem confe- 
rências, nem reuniões, nem campanhas de 

imprensa, mas os resultados tem sido 
fracos." 

Parece que este empregado do"Co- 
mite des Forges" compreaendeu melhor os 
problemas e os perigos que ameaçam o 
proletariado espanhol do que muitos che* 

; ^fes do RO UM, 0 cue e indispensável a 
revolução espanhola para vencer ^ranco, 
Hitler, Mussolini e Staline, e o pulso 
de ferro, o"regimen autoritario"da di- 
ctadura do proletariado, e a hegemsnia 
do partido revolucionário do proletari- 
ado, E renunciando a este papel,o POUM 
reforça nosso argumento principal: a 
infelicidade do heroico proletariado es- 

panhol consiste em nao dispor de uma 
verdadeira vanguarda marxista. 0 cor- 
respondente do Xempjs fala em experien- 
cias infruetiferas de installação de um. 
regimen autoritário "anti-fascipta".Na- 
da de espantoso, rornue a : 
ainda um programma.^As exreí^âfeias só 
podem levar á solução diyjin.se a manei- 
ra contra-revolucionam^ -isto e, con- 
tra o proletariadorpírelos negociantes 
da "Esr,uer ra". ,^£mo oue estes últimos 
recuara 
cos e d 

'ran- a vez deante dos 
las. 
seus discursos de Ministro 

■ítiça,” o proprio Nin falou na or- 
5iização da economia. Declarou^ entre 

outras cousas; "Outro problema' e o da 
collectivização e da socialização, 0 
movimento espontâneo das massas mostrou 
a sua vontade socialista. Devemos,poraa 

desembaraçar-nos dos erros e dos des- 
vios que se apresentam neste dominio. 
Em certos casos a collectivização de 
uma fabrica significava a apropriação 
desta, sem que se levassem «o conta as 
necessidades da guerra e da economia ge- 
ral, Isto deve cessar, A colàoctiviza- 

9a 0 ou a confiscação de uma fabrica nao 
e feita para ser util a um syndicato ou 
um sector da classe operaria", Esta cen- 
to, caro camarada Nin. Mas como quereis 
estabelecer a ordem na economia, com* 
ouereis organizal-a de modo a ser util 
ao pro etariado inteiro,sem estabelecer 
a dictaclura do proletariado? Come po- 
deis participar de um governo queopro- 
prio POUM interpreta da seguinte manei- 
ra: "Se nao e burguez-democratico,tam- 
bém pro etário não e". A 21 de janeiro 
editastes um numero da ^atalla em hon- 
ra a Lenine,f onde destes a importância 
necessária as theses de Lenine sobre a 
democracia e a dictadura; mas nao se- 
ria melhor lembrar-se, nas etapas de- 
cisivas da revolução espanhola,dos en- 
sinamentos decisivos de •benine,como por 
exemplo deste que se encontra nas the- 
ses citadas: 

"A principal cousa que os socia- 
listas não comprehendem e que faz re- 
saltar sua myopia theorica, sua depen- 
dência aos preconceitos burgaezes, sua 

trahiçao política ao proletariado,e que 
na sociedàe capitalista,quando a lucta 
de classes, que e a base dessa socie- 
dade, se aceentua, nao pode haver uma 
media entre a dictadura da burguezia e 
a dictadura dc proletariado, Qualquer 
sonho de tréguas e um lamento de peoue- 
no-burguez". 

, Á sahida de Nin do governo,ebti- 
da a força pelo rerresentante do gover- 
no stalinista em Barcelona, Antonov-Ov» 
senco (que, apezar de tudo, brevemente 
talvez seja fuzilado em ^oscou comeras- 
cista-trotskysta" e como "cão furisso’), 

/ 



provocou uma nova reviravolta a escuer- 
da por parte do ií)Ulv., sem cue entretan- 
to este desse pelo seu erro de princi- 
pio, o cue deixa, campo livre a outros 
erros fataes. Companys e rarradellas tem 
confiança, levantam a cá“oeça, nao fezpm 
mais cerimônia alguma, fazem discursos 
no estylo de Azcjaa, de Uabai.iero e de 
Del Vayo, condemnam uma kepublica de sc- 
viets, glorificam a 3.D.N. e o Sr.Eden. 
A differença entre o governo central e 
o governo da Catalunha, differença tan- 
tas vezes frizada pelo POUM, começa a 
desapparecer. A Batalla se assusta com 

w facto dos politicos peoueno-burguezes 
levantarem cada vez mais impertinente- 
mente a cabeça e procurarem diminuir a 
autoridade das organizações operarias. 
É sobretudo a valente organização da 
juventude do POUM, a JCI cujo chefe he- 
roico, Vidal, tombou na lucta contra 
Franco, rue fala no tom acertado. A Ba- 
talla de 6 de janeiro annuncia em enor- 
mes manchettes: 

"É preciso fazer reviver os co- 
mitês para crear os instrumentos^do po- 
der operário". Certamente, esta e a pa- 
lavra de ordem da hora. Mas camaradas, 
acreditaes cue os operários esquecerão 
tão depressa cue vos mesmos assignastes 
os decretos de dissolução dos comitês? 
Goethe, que ainda pode ser lido com pro- 
veito pelos marxistas modernos, escre- 
via: "... porque o homem, que em tempo 
incerto tem o espirito incerto, multi- 
plica o mal e c amplia cada vez mais. 
Mas aquelle que se firma em sua ideia 
torna a crear o mundo". 

0 POUM e os anarchistas. 

Os chefes do j-OÜM frisam muitas 
vezes suas relações amigaveis com os a- 
narco-syndicalistas. ura, sem duvida e 
uma linha politica certa crear uma fren- 
te estável com as organizações anarco- 
syndicalistas contra a trahiçao amarel- 
la dos stalinistas. Mas sem cor isso 
cessar cor um momento sequer as criti- 
cas aos erros theorioos e práticos do 
anarchismo. 

N0 começo da guerra civil oPOUM 
dispunha de planos syndicaes autonomos 
(FOUS)j já era um erro cue alias oPOUM 
cedo reconheceu. Mas, em vez de fazer 
fusão com a organisaçao anarco-syndioa- 
TIs tã"dê "ma s a a 7 a CM T 7'para ' reaoíver 
‘pips‘itivamente o conflicto com a ÜGT,syn- 
dJc*áto reformista reaccionario di.rigi- 
do~7eK~s 'stulTnistas Tem vez de 1Tuniao 
svndical a cual^uer preço","união syn- 
dical com pluiaforma revolucionaria",/, 
o POUM conduzia seus adeptos para aUGTJ 
provavelmente para eviuar uma discussão 
séria com os anarco-syndicalistas, 

O resultado foi inteiramente diff- 
ferente do que se havia esperado:o POlM 

em vez de contro.ar, pelas massas re- 
volucionarias da CNÍ, os chefes anarco- 

ção do governo. Em vez de dirigir com 
a ChT uma opposição commum contra Com- 
panys, e luctar pela preparaçao da to- 
mada do poder pelos soviets, o POUM fa- 
cilita e encoraja a transformação dos 
anarchistas que negam o Estado em um 
partido cue fala em colligação com os 
republicanos. Mas, como impedir que as 
massas vejam nisso apenas um puro ego- 
ismc de partido daparte do POUM? Per - 
guntar-se-a: o caracter do governoCan- 
panys dependera do facto de Min ser ou 
nao ministro da justiçai Nao serão nos- 
sos ministros anarchistas, elles tam- 
bém, uma garantia do caracter "cuasi" 
socialista do governo? 

Ja dissemos çue sao justamente as 
oscillacões do POUM cue tornam perigo- 
sa a campanha de pogroms dos stalinis- 
tas. Cs operários nao comprehendem que 
na divergência rOUM-PSUC trata-se da 
differença entre dictadura socialista 
do proletariado e reacçao burgueza, e 
sera que neste caso as camadas atraza- 
das da classe operaria nao estarao praft 
ptas a sacrificar o POUM pelo auxilio / M 
russo? So por uma posição firme,decidi- 
da, audaciosa, çode a batalha ser ganha 
pelo POUM. wão e tarde demais mao jase 
perdeu muito tempo precioso. 

0 POUM e a Internacional 

0 POUM pertence,- herança também 
de Maurin (3), - ao Bureau de Londres, 
Bureau de partidos socialistas indepen- 
dentes, resto da internacional que, 
foimada na confusão", crea sempre novas 
ccnfusões em. torno de si. Seis partidos 
ao todo pertencem ainda hoja a estç bu- 
reau. Um tem um caracter puramente fi- 
ctício: o partido socialista independen- 
te da Polonia, cue so existe na cabeça 
do celebi'9 doutor heroi-comico Krukj e 
dois outros representam acenas grupos 
fraccionaes fracos: os maximalistas i- 
talianos e o SAP allemãoj restam o ILP 



e o partido socialista sueco* 
ruando, no começo de outubro, • 

bureau se reuniu para preparar uma das 
conferências do que tanto gosta e ou# 
não dão resultado, esqueceram-se de to- 
mar posição sobre as qáestoes mais im- 
por xantes (Uniao soviética, nova inter- 
nacional): com offeito, nãc ee oodia ob- 
ter uma resolução unanime, justamente 
por causa da ausência de pontos de vis- 

^- ta communs. 
Eis aqui outras provas desta cu- 

riosa "unidade": • fOUM qualifica de cri- 
me, e com toda a razas, a politica de 
neutralidade do movimento operai ir em 
face do conflicto espanhol. Mas o alli- 
ado francez do Bureau de Londres, Mar- 
ceau Pivert, pertence por sua vez ao 
estade^maior de Blum, um dos prinor.paes 
responsáveis pela politica de neutrali- 
dade I 

0 partido socialista suecn sus- 
tenta a politica de neutralidade do gp- 
verno sueco# A Batalla de 28 de janei- 
ro publioa uma passagem do discurso do 
ministro da justiça sueco Westman,onde 
este defende a politica de neutralida- 
de perante o Parlamente. Infelizmente 
ella se esruece de mencionar que o che- 
fe do partido sueco irmão do POUM,Flygg 
se declarou de accordo com o discurs o 
de Westman nos seus pontos essenciaes. 
0 pOUM caracteriza hoje -derois delon- 
gas oscillaçoes- a Frente Popular como 
uma trahição burgueza i revolução,e ao 
mesmo tempo o SAP assigna em oonimum cm 
os cadaveres vivos da republica de Wei- 
mar um manifesto por uma nova republi- 
ca de Weimar. Por um feliz "acaso”, o 
appeli» pela Frente Popular aliem ap- 
pareceu no mesmo numero do Df_utnchp folk- 
zeitung (orgão dos cúmplices allõmae s 
dos carrascos moscovitas) que a reso- 
lução do C.E. da I.C. sobre a Fsjtenha, 
na qual foram publicados os ataques gros- 
seiros ao POUM, espião de Hitiler e de 
Franco. N* interesse da frenxe pcpul.ar 
allemã, o SAP torna-s^ junto com libe- 
raes fallidos e pegromista* atalinis- 
tas, um instrumento de Staline, e tem 
um trabalho enorme em trancuillizar o 
POUl/i e leval-o a se decidir a cessar to- 
da critioa ao stalinismo, 

E emmantó o POUM sustenta ainda 
a formula rue <j SAP enunciou hentem( is- 
to o, que ó preciso estabelecer as ba- 
ses da creaçao de uma nova Inte^raeio- 
nal marxista, etc,), este ja coneçou as 
negociacoes para um "partido undficadd 

com os mercenários allcmaes u.e Staline. 
A Neue Front (orgão d® SAP) afa,.na- s e 
ppr~8sta "razão da posição difficil do 

POUM com a seguinte predicção^ "Sabe- 
mos muito bem que uma renovação funda- 
mental necessária ao movimento operário 
não se pode fazer^por simples acto de 
vontade e resoluções <te conferências, 

™ i4 

Mas uma revolução victoriesa na Espa- 
nha aumentaria consideravelmente as 
possibilidades da creaçao de uma gran- 

de internacional proletár ia capaz de a- 
gir. Entretanto, hoje que a vistoria na 
Espanha ó apenas uma esperança '» VB.oy* 
ma realidade, e que nao sabemos 
ouaes as consequências que acenj 
posição da URSS, nao se pod^fcntíVur se 
se tratara de uma nova*In^arnacional ou 
do uma Internacionalig^íovada , 

Emdentameift^nao se pode exigir 

de ruem chaíuWffté o pescoço no pân- 
tano do. c<fíj^í?sâo^pue veja mais de um 
palmÇlail^^te do nariz. E assim o SAP, 
eue Tome como a morte pualcuer revira- 
volta do POUM rara a eseuerda, e da um 
suspiro de allivio apos cada volta para. 
a direita, faz tudo quanto pede para im- 
pedir a victoria do proletariado espa- 
nhol, deixando a Staline a possibili- 
dade de dizimar pelo fogo as fileiras 
dos velhos bolcheviques a provocar • 
pogrom contra os revolucionários esta- 
nhoes, e... "rçnovar" deste modo a In- 
ternacional, 

Ho n' 2 da edição allema da devo- 

lução Espanhola encontra-se uma reso- 
lüçao ToTüUM"concernente a questão in- 
ternacional, de onde extrahimos o que 
se segue: "para vencer, 3 proletariado 
precisa de partidos revolucionários que 
se submettam a uma disciplina interna- 
cional. Esta Internacional nao existe. 
A II e a III Internacionaes não pedem 
ser t instrumento da revolução mundial. 
A 4a, International, fundada per Tr*ts- 
ky, também não o pode ser por seu ca- 
racter sectário. Os acontecimentos his- 
tóricos fizeram de nosso paiz actual- 
mente o centro da lueta revolucionaria 
mundial, e de nosso partido a vanguar- 
da desta lueta., o ponto de encontro dos 
partidos socialistas independentes edos 
grupos dos diversos paizes". 

A disciplina internacional nao e- 
xiste, çemo Vimos, em nenhum cutro lo- 
gar senãa no Bureau de nondres. O mar- 
xismo destes partidos nao vae muito lvn- 
ge porque nã.p comprehenderam o papel suh 
jectivo que deve desempenhar um parti- 
do revolucionário. A unica resposta do 
rQUjíi a nós ó; sectarismo. Alias,o ROUM 
sabe muito bem que a IV lnternaciona 1 
não foi "fundada por Xrotsky"^nem foi 
fundada absolutamente. Ü que e certo e 
quo trabalhamos sem oscillaçoes para a 
sua eonstruccão, filiados ao Bureau In- 
ternacional que coordena o trabalhopra- 
tj.co e tneordeo, e que nos orgulhamos õb 
ter entre nos, como a força, a experi- 
eneda e a, sciencia mais poderosas 9. 
minentes, 0 camarada -^ecn Trotsky, 

L nosso sectarismo? Lenine,Liebk- 
necht e Luxemburg foram forçados a st 
sectários durante os annos em que tra- 
balharam oom todas as suas forças para 



persuadir as massas da queda, definiti- 
va da II Internacional, A luota oontra 
a III Internacional,que dispõe de re- 
cursos materiaes enormes e possuea au- 
reola de primeiro Estado proletário e 
incomparavelmente mais dura e mais lon- 
ga, Nosso sectarismo consiste em per- 
manecermos fieis a nos mesmos e em di- 
zermos as cousas como ellas sao. 0 Bu- 

k«. reau de Londres se decompõe cada vez 
mais, e, emruanto se associa a sectá- 
rios da peor esnecie (os sionistas,Dr, 
Kucky Feld), a IV Internacional conso- 
lida cada vez mais suas posições e ja 
entra em contacto com as massas em vá- 
rios paizes (Bélgica, França), Se os ca- 
maradas do FOUtó querem se tornar o rar- 
tido bolchevique espanhol, não se de- 
vem alliar aos Kautskys e aos Longuets 
de 1937, isto e, aos Schwabs.Piverts e 
Maxtons, e sim reunir-se a plataformas 
aos methodos de lucta da IV Internacio- 
nal. 

Os chefes do POUM falavam ulti- 
mamente em "ataques de parte da III e 
da IV Internaciona es dirigidos contra_o 
PüÜM1'Pensamos que os camaradas cioíÜÚM 
reconhecerão depois de tudo o que aca- 
bamos de dizer, que se trata ahi do um. 
argumento demagógico que elles dever.iasn 
considerar abaixo de sua dignidade, A 
III Internacional espalha calumr.ias ve- 
nenosas, mente e provoca para impedir o 

f proletariado espanhol de se libertar. 
A IV Internacional, ao contrario,espa- 
lha a luz da critica marxista, e so tem 

interesse em preparar caminho çaraa re- 
volução proletária, Por isso ja e tem- 
po de dar passagem ao novo desenvolvi- 
mento para o marxismo revolucionario.Em 
proveito da revolução esçanhola e in- 
ternacional, tudo o que e possivel ãgv" 
ser feito nesse sentido. 

5 de fevereiro de 1937 

1) 0 governo alleimo^dçMíovembrojEbert- 
Scheidemann, crfepdvfcSmbem "comitês de 
sociàizacaQâ1 A*Independentes" all&- 
mães eahirgp^nessaf ratoeira, em vez de 
disceflywa mentira. 
2) .Diga-se de passagem: Actualmente na 
União soviética qualquer divergência de 
opinião com Lenine em um momento qual- 
quer do passado figura como o ponto mais 
decisivo nos requisitorios do menchevi- 
que Vichynski, que se achava e se acha 
ainda do outro lado da barricada, tes 
accusar-se-a Staline de seu proprio er- 
ro de março de 1917? 
3) A IV Internacional também honra a 
lembrança de Joaquim l^aurin, assassina- 
do pelas tropas de Franco. Nada,porem, 
se torna mais perigoso do que canoni- 
zar seus terriveis erros thenricos e 
pratico-politicos pela sua morte de mar- 
tyr, como provavelmente Gorkin procura 
fazer em grande parte. 

—-xx— 

(Da "ruatrième Internationale", n* 3,- 

Março de 1937.) 

A SITUAÇÃO ESPANHOLA E A3 TAREFAS DA VANGUARDA REVOLUCIONARIA 

Desde as jornadas de maio,exis- 
te na classe operaria catalã uma profun- 
da effervescencia. 

As "patrulhas de controle" que 
ainda sobreviviam apezar da dissolução 
formal foram dissolvidas uma segunda vez^ 
e desta vez com acompanhamento de me- 
didas de repressão policial. Com effei- 
to, foi entre esses grupos, -que garan- 
tiam a ordem interna contra os elemen- 
tos burguezes faseistas e reacolonaricg 
a ordem na rectaguarda, garantia da lu- 
cta militar na frente, -que se encontra 
ram innumeros dos combatentes herqlcos 
de maio, que levantaram barricadas con- 
tra a provocação anti-revolucionariacbs 
stalinistas e burguezes colligados, 

E contra elles, em particular, 
que se exerce a repressão; no momento 
presente, um novo conflicto se prepara 
nas profundezas da classe operaria, 

^Os militantes e operários me- 
ditam, a base da experiencia e princi- 
palmente da experiencia das jornadas efe 
Maio. 

Entre_ os anarchistas, 

A attitude da direcção da CNT,que 
foi contra o movimento de maio e depois 
conservou a sua collaboraçao ministerial, 
no governo dos fuziladores, creou um 
grande descontentamento, "Os meetings 
syndicaes sao agitadíssimos, escreve - 
nos um camarada, mas, apezar das melho- 
res intenções, os delegados em gera1 se 
_deixam enganar e as votaçoes unanimes 
sao sxterguidas por uma burocracia que 
na o deixa nada a desejar~a~da C.~G.T:.~em 
espirito e capacidade de manobrar11*. 

Oue e feito dos '‘amigos de Durru- 
ti'? "Ha, diz o nosso correspondente,os 
amigos de Durruti, cujos membros,que 
recrufam em toda a F.A.í.,"na rectaÕ~ 

.t'}'fõfe1 c°ino nas trincheiras, em~Bar*ce- 
lor.a como nã provínciachegam ~aã]gunõ 

milhares, que editam o seu "mAmigÕ" d'õ_re 
vo' sem paasar pela censura, que ainda 
nao ousou confiscar os exemplares nos 
kiosqúes onde sao exhibidos bem~a~vista 
pelos gerentes condesoendentes1*'.""  
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A direcção syndical da O ,'i,re- 
solveu excluir todos os membros dos"A- 
migos". toas todas as federações impor- 
tantes se recusaram a obedecer a esta 
ordem, toas a policia tomou boa notadis- 
to, >e fechou o local central do grupo, 
collocando-o na illegalidade. 

Em que direcção se orientam po- 
liticamente esses anarchistas "de es- 
querda"? 

Nosso camarada bolchevioue-leni- 
nista escreve a esse respeitos "É em 
parte ainda um recuo para o apolicitis- 
mo esteril, Em trez de Maio, os Amigos 
estiveram talvez mais perto de nos que 
hoje, So com um trabalho de clarifica- 
ção, poderão vir, por um caminho pro- 
gressivo, ao marxismo revolucionario,li- 
quidar certas tendenoias putschistas , 
abandonar as illusões syndicalistas e 
o seu sentimentalismo anarchista". Ccm- 
prehender a necessidade de um partidoe 
de uma internacional revolucionaria,pa- 
ra dar uma orientação justa ao movimen- 
to das massas, comprehender a necessida 
de do Estado proletário (o Estado dos 
comitês) para construir a nova socieda- 
de, e neste sentido fue tem de se ori- 
entar a acção e a attençao dos militan- 
tes da CNT, 

0 POUM 

0 POUM foi posto, em Barcelona, 
na mais completa illegalidade; as suas 
sedes foram conf iscadas; seus militan* 
tes dispersos e os militantes respon- 
sáveis presos, Mas, como a direcção do 
POUM tinha concebido a sua politica de 
accordo com uma linha de opposição par- 
lamentar a colligação burgueza-stalinis- 
ta e uma perspeotiva de solução paci- 
fica (discurso de Nin)j e preciso fri- 
zar que esta illegalidade brutal pegou 
o partido de surpreza e o dispersou,em 
grande parte. Um numero cada vez maior 
de militantes do POUM reflecte agora, a 
base da experiencia e dos erros poli- 
ticos muito grandes de sua direcção.Se- 
gundo informações que nos chegam, os 
mais clarividentes se orientam para o 
programma e a politica da IV Internado, 
nal, Na practica, vem que este program- 
ma e esta rolitica, oue era qualifica- 
da de sectaria, era na verdade a unica 
politica revolucionaria de massa possí- 
vel, ^uer no tocate a politica dos co- 
mitês, ouer a hostilidade a collabora- 
çao governamental, cuer a politica de 
entrada na C.N.T, em vez da U.G.T.. 

Lnformam-nos que os camaradas do 
POUM, preoccupados em construir na il- 
legalidade um partido revolucionário 
que tenha em conta a experiencia dos 
erros passados, se se pronunciam pela IV 
Internacional, declaram que não querem 

que na IV Internacional predomine afrae 
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não "tíotskysta". Não comerehendemos 
bem o fundo de uma tal objecç.ão, nem a 
divergência politica que elisa encobre. 
Isto tem de ser discutido e aprofundado 

A etiqueta "trotskysmo" foi in- 
ventada pelos nossos adversários. Mas 
na realidade trata-se simplesmente^ do 
marxismo revolucionário. 

Xrata-se de uma questaí; 
grarama. 0 movimento pela/Mf^nternacio- 
nal tem as suas theses# nua plataforma 
geral correspcttdertáe^a situação, Esta 
dis£osto, ai^aaA*^a discussão, a fazer 
fusão com íjpÓilAuer corrente que se mos- 
tra dejipeordJffundamentalmente com es- 
tet^rtífgramma bolchevique, Este program- 
matexclue toda politica de collaboraçao 
governamental com os burguezes e os re- 
formistas, e esta em opposição irredu- 
ctivel com a politica centrista do Bu- 
reau de Londres e de seus partidos,E1- 
le pode e deve fazer a unidade de to- 
dos os verdadeiros revolucionários nu- 
ma mesma organizaçao, rara construir a 
IV Internacional, 

0 grupo bolchevique-leninista. 

E neste sentido que trabalha o no» 
so valoroso grupo bolchevique-leninis- 
taf oue soube prever os acontecimentos, 
denunciar em cada etapa a provocação 
burgueza-stalinista, criticar as capi- 
tulações dos chefes da CNT, criticar os 
graves er£os de principio dos chefes do 
POUM-, expor a politica revolucionaria do 
poder aos‘comitês operários,camponezes 
e de soldados, e participar indissolu- 
velmente ligado aos combatentes das jor- 
nadas de maio, trazendo a esta luetapar 
lavras de ordem de organização e obje- 
ctivos politicos claros, 

^osso grupo nao esperava,como os 
dirigentes do PQUM^ uma solução pacifi- 
ca ao conflicto. Nao cantou victoria. 
Nisse o que era, Analysou maduramente 
toda a situaçao, rreparou-se para ail- 

legalidade. Eis porque, apezar de sua 
fraqueza numérica, o seu papel actual é 
tao importante no reagrupamento dos re- 
volucionarios d~o POÚM e da CNT na Cata-' 
lunha, sob a bandeira da IV Internacio- 
nal, ^ ’ 

Fora^da Uatalunha, ha uma forte 
opoosiçao as provocaçoes da Gueoeu,mui- 
to especialmente na esquerda socialis- 
ta. A repressão pérfida de Negrin-Sta- 
line se exerce contra os militantes da 
tendenoia Caballero, 

: uanto a Caballero, esta mudo,As 
esquerdas socialistas incorreríam em 
enorme engano se esperassem qualquercou 
na delle, Elle abandona os militantes 
da esouerda socialista as perseguições 
dos agentes de moscou-Londres-Paris. 

Em ligação com os militantes do 
POUM e da CNT na Catalunha, em ligação 

Ia 
i 
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oom os militantes da esquerda socialis- 
ta no resto da Espanha, com um trabalho 
systematico no exercito republicano,os 
revolucionários de vanguarda construi- 

rão pacientemente, sobre a base da ex- 
periencia passada, com uma politicamaz'- 
xista clara e intransigente, o parti- 
do revolucionário do proletariado da 
Espanha * 

xxxxxxxx 

Naturalmente, ao mesmo tempo que 

os revolucionários praticam a politi» 
ca proletária independente, luctampe- 
los comitês e pelo poder aos comitês, 
forjam a vanguarda, elles pra..eguemra 
linha de frente na mesma lucta impla- 
cável contra Franco, e com a mesma in- 
dependência exigem os comitês de sol- 

dados a.r.emagitação politica,^denun- 
ciando a sabotagem e as trahiçoes do 
"commando republicano", adversário da 
rffensiva em Ar^gão, partidário des- 
farçado do compromisso, de preferencia 
á victoria operaria, üaàa temos de com- 
mum com o infantilismo bordiguista,nem 

com os seus àebeis e hypocritas imita- 
dores. *So se trata, na Esoanha, de u- 
ma guerra imperialista, irata-se de u- ,, 
ma guerra civil que o imperialismo quer 
abafar, e parcialmente consegye abai ar. 
Os bolcheviques-leninistas Jactam com 
todas as ,forcas de oue unidos 
na lucta, com as arirus /fgfublicanas, 
contra os exercivos .fie/frarico. Mas ao ( 

mesmo tempo preraraiA# tomada do poder j, 
Pelo proletariado^unico modo de aca- 
bar com os Fradros e com aouelles que 
permittir^./golpe de estado de Fran- 

co» “ c4/9ipocratas a maneira de Azana 
e cqns-^eS. É por isso que e preci- 
so Jutífàar por todos os meios, politica 

íijíberiAlmente, o trabalho dos -bolche- 
Vçiques-leninistas da Espanha! 

—xx—xx-• 

(Da "Lutte Ouvriere" de 8 de Julho de v 1937.) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
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Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

Aos - r--- r. - - ----- - rr---rr.r-rr.r--. dias do mês de 

..Abril..-r-r-r.rr-rr.rr-r--r-r--rr.r-do ano de mil novecentos etrtitmi.tl.tf 

nesta Capital Federal e /w...D#l«gati.i...Jnp.tj.ial.. D.t . SigaraMjlti 

.if.ti.il. (CfTtfr.lt) onde se achava o respectivo Delegado doutor 

m ( 
comigo escr.íj.Mservindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente  

W acusadk PATRICXA...MLYÃQ.. 

cor...bTMÉ9* , o doutor Delegado lhe fez as seguintès perguntas: 

Qual o seu nome ? Respondeu chamar-se. mBICIA....GALyÃO....-r---r--.--.--r-.r 

         

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho í/e.Tbi*x«GalYã«  

Qual a sua idade ? Respondeu ter a idade 

Qual o seu estado civil? Respondeu --r.------.----.----.---.-r 
t t : 

Qual a sua profissão? Respondeu 

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural Gfe...gã*....pattla. 

Qual a sua residência? Respondeu que, presentemente) reside.A B*a CfcLtlitírx.# 

a\ll#Xf....!Í.TSlt.t....Í....l.*T.t...--r.-r..-r.r.r.r.-r.-r-r-.-r-r-r-r.r-.r-r.-r-r-r.-.-r..--.r. 
\ 

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que....»,iM...---r--±-r--rr--r.r- 

Ê como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, mandqiLM^douioi/^Delesrndn 

rssina com .i)...%»ilifi.ia.i.t, lu 

y 
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xa.^xatax,.. sabx.i..,.•....£• s^rglmamti...,a irsa.ml*8.t8.i....4M....a#8.pt.t»...4i....txf.- - 

talcisma, t!#.f fb||At«f...ftj....!l.ir«tri*#j....ii...ftl.iff.li....IBÍ*XA*f]ii.tl*.l.....C.#*i“ 

  

jm....iÍMlaglm....Já....ta*kaai4*.,;...i*M....ma44a....a...4a....*araairm....imtarmm§ia:s 

mal; %at P«rtiiaria %at á. 4*«aa iàtalagla, Já fal pra.a áiTaraaa 

tamáa riapamàlá» a praaaas# ma lstaàa áa sía PaiLa» amáa 

fal abaalTlâa, tamáa, aa aar Jml<aáa aa aagmmia áátamala, aiáa 

iaa4a.ma4a, «aip.rlm.4i....t.t4a..:.a....p.ama....aamimaáa.; tua....a.aah.aa.a...ap.amaa...4a 

Iflf Maria Ptir»«4, tua aáata a . iáaalagim trat*%miatat mia aamba 

i.a.».4i.,.a.».....lm4lTl.4aa.a....(|u.a....a.aa4aa..pala....mama...4a...ibpaa.r.-ialTaatra.r...ja- 

li laáPlgmaa « PfcabmiLOlAMnitU !»• **• ratabam amaarga mambmm I 

4a...s.ia.*....fa.ar....ta.a.....ff.a«.a....p.ar.a....a.r.lam.t.ar.....a.a...trabalhaa...4a....aigami.8a.i.ãa 

iaJParlJlá.i Qparar.it Lamlml ata r. .ma...Ba8iãa . áaata .Capital; tua...aías 

..t.i.famam.ta....m*.a....a....p.af.au.4a.mima....4a...P.agá,....a....|ua..fá8.r...lagalmamta.>....%ttam- 

4t....t».ir.aT.a....ia8umta.a...li.tarariaa;....ttta...aamba8a...Paula....Tarxa.8.r...aama  

J.ir.mal.i8.ta*...4a.saamha8.am4a... as suaa. 14aiaa paliti»as.r...mãa aambaaam 

4a Luala C.ap.la8....ilTa8 Iragaaa; faa aambaaa Hilaar Laita, 4a tí8t. 

ta.,.. pala...rat#.4a tir....#.»ta4.f....ia...m*«ma. .pri8ãa.; ama....Ja*áii....ma.tm...4.a.... I 

lialtmr....a»tr«....mama....tMa....*ãa,..f.aaaa.....a....aau...paxa....8ar.Tir....4a....4.a.ap.i.8tar. 

m*i1;.*.*....pt.i.m.»....ttma....já....4i.«aa....a....pr.imaip.ia.1 aaamaaatxaTaaamplata-  

aam.t.a....afa.a.t.a4a...4a8....8.ua.a....at.i.TÍ4a4aa...aa.:auala.taa>....mãa..a.batamta...par.K. 

ai.at.ir ma... 8tta i4aalagia Já rafariia; %ma a raTalTar H« O* mltmarr 

Iaiaraaaaaba4aaaárapapal*., aalibratximtaaàaÍB,aamama4ia 

aam aimaa balas a ua amaxraia, aamtam4a 4iTaxsaa balatima» jaamms j 

arita» át...P?*PáWááa,..,f.a.lIlll^á.t taa,,,ar8...1bisi..aã8i.,axibià88j.,iala  

1 

p, J' 

J 

A 

61ÓMS1 

•1* (Mluilti mí» »mü«h *• •»» pr.prl.*»<«! í»« •ftíruut 

u f.i pr... n MM U B*. Ckl.h.rr., EéTMt» • MT., #«*• pr.t.1- J ?j' 

tU r.siilr p.r «Xg»* t.mp.; (u, *•« ?•“•*• r.f.rtâa. u 

If.U.. *.l., ( 4. *M MlUMUMU 1 «*• «1» «“• “* m P*r 

cumm «*d»í* >■ xi.» . -ykiii M>f*r>« *Hi** ,,F1‘ *» 

~z 

I 

,V 



õfóljaa 

Modêlo n. 3 Fls.. 
A. N 

9 J, 

, - <** 
Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 
i 

do /nês de 

a/20 de mil novecentos e..t.r.latft«.ti.t» 

nesta Capital Federal e, 

Si.fliX.»... ..( CiT.t.tTi •) , onde se achava o respectivo Delegado doutor 

comigo esc rlJMservindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente  

o acasado...miQ...»Ot...»MTO«--rr.r--“r-“rr.r--rr.r-r---T-rTr.----.----r-- 

cor br.titA.... o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu norúe? Respondeu chamar-se JULIO .DOS .SANTOa r--.--- 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de...jLr.thur...TiírAi....---.-r.!---..r---.--.-. 

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade 

Qual o seu estado civil? Respondeu 

Qual a sua profissão ? Respondeu ser  
( 

. 
Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural 

Qual a sua residência? Respondeu que, presentemente, resideÁ,Rm..G.9A§.$Mtá.§.. 

Jardim,  

; Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que  

E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, mandou o doutor Delegadot 

encprar esftjmto, qhe assina co/nJj....4*«larm».t.a.../igt. ...tmalifiamát^ii.. 
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6W 

■  ■• fmal••má* ...ia» 

'm.#.rÍ4*)pÍ#.M.. ..fma,....i.f.t.t.lxaaaata....fa.l....flahaAa....aaa.ta...Dalagasia-,- «a*a 

A.§atai.A.t.a.>....C.«ÍJ...má.».t*....a:P.á.s....a....*aT.laaat.a.....am.b.T.ar.aÍTa.....Aa....ail...aa.Ta.taa* 

Nisalam SMariataíiaTfliy,  a..tl*l ..Pi.limi.a,....aa 

Itifisla OAaaa, m»a LiTraria» «aja axalmaiTiAata aaasistia am •■li» 

Tras.a RaTl8tas...Aa..Mi.*i§....iiTltt.t«.A.,....a.aaTla4a...aatar...t*a-'A-*a.ai.aAa- 

Aa 4* Aaalaraataaam. Mi.ii.lft.m.*.tx.ta...r.if.tr.sat.a.a....a.a...a.tga.aia...l.a...aatmi- 

aas a filas, amJa...aaarita3:..lt.....f*i.«.l.a.iaTa...ia....a.txt».....a».tar....ia...liifia.ia 

R**7.....iH4....*lirta...aaaalia....!l.ljr.i.fti».-,*.«.,.l...P.tll«ii....I«p.i.ti.al., aama....a... ab.Ja 

4a..áatiia.,....paç..,i.f.i.a.i..;.fM1i..,....a»....âia....T.iata....Aa..l(ar.fa....altima., aa parta 

4*.,.**B.^*!!.....t....#*.«Ur.ait.»....*«.....ama.iiitra3ra..-aM...jaa....raa.iAaaaia.,....aa4a-.taTa 

aa.ai4,it....ii...m.t.*lA.tJP....»aa....tala£aaama*....a*Ja....Ta.*....paaâa....iÍam.U#laa» 

4.f....«l.t.»....i.....mX....Xtoa...p.«4ia...p.ar.a....aaparalrr.aa....aa...Prafa...0atmlia....Targaa 

P*?.l....f*?....?.f4*.i^4.tXll...P.fXa...4a.9.X.ftraat.ft*.....ala....T.laXia.....4a....T.t'a.tláa....a«4l,.. 

paia...a.X.a...Í«.f.X.ir.tat.i....4<. »i!4...âala....a.aahaai.áa;....tMa...aa&aa...jia*ma....áia.t....aa 

aara haraa.JL.a.iaaahã.>....a...ái.tX.ar.aata.....aft....a»ft.ti.t.r.ftia...ma...Xa.*aX....ap.r.aaiâti 

 .tut....a...xa.f.*x.lia...mt$.a... 

lha Aam a mama Aa Maria a lha...paxgait.t.M.....tl....iXa ..Iat.«gt**.Xl.i.ta.,....p.tAl.a 
 I   < 

Aa, laga...a...s§gmir,. tl«....i....C«Al.tr.aata....lha....arr.aaJ.As.aa....ma...a.par.t.aata.t.A., 

afia Aa aaraa...Al.a.ta.t.l.Aft.«.....«.iiaat«.K....Ai....A.«.taar.Aa.f lata..!*.... «Aí1 lata». 

jraXlata.,...MT«iA.t....i....A«.alaxa.*.t.i...fa.l.t.a....Tar....a..Mar.ia>.....taa...aaia....tax.Ai.. 

ii.gf.i....^*Tf.l4.i....f...4ajl*x.ai.t*....f.a.l.t»....*«r...a..M»xl.a.,.....ta.a....iaa.::.ir.«....i.a(paala.- 

fca, aa* tma aata asamata aaaTaaiaataaaata AisamtiAa paAaria lha 

Latarra.sjix.; taa....».a .. praatifiaam a .. aaaaagmlr. a apar.taaaata....p.aAiAa.. 

V1 

-~r 

<pÁ5\m 

paAiCr par Malla, mtilisaaAa-aa Aà aaiaaAa Aa «a sa« aalga oaatama 

Liaa, |ia lampa a apartaaaata Aa prlaalra aaAar Aa ma JAlflaia Aa 

[sma Ipaaaaa Tlata a aara, aamltaaAa Aa aasaa aalga *maia as aatiTA* 

\ma Aatarmlaaraa a aam paCiAa; %ma a Aaalaraata aaarAam aaa Mariaw 

para %ma ala faaaa aa aitaAa apartaaaata ás fmataris haraa, Um- 

Aa ala ali shagaAa as Aaaasais haras, aa taapaahia Aa Amas aafas a 

tras haaaas, taAas sams AasaaahaaiAaa; tma faraaAa a ramaiãa,, ma 

Aas prasaatas aampam a praslAaaala aabaaAa a Imgar Aa saarataria a fi 

ma Aas prasaatas , sam AasaaahaalAa; %ma a assmata TaatilaAa aassa 
V 

;5f * < 

A, N. 
3 P. J. 

ramaiãa fai sabra a slsãa Aa PartiAa Gaamalsta Brasilalra* haraaAa 

a Aaalaraata falta msa Aa palarrafc aaalfastaaAa aaatra as graras^ 

Aastribmitãa Aa balatlas a a slsãa Aa aitaAa PartiAa, raaarAaaAa-sa 

Aa %ma as amtras passaas prasaatas sa aaaifastaraa a farar Aa slsãa 

a, aaaa aãa tiTaaaa harlAa aaarAa maaaima sabra a %ma Aissmtlra*, 

fiaam rasalrlAa mas aara ramniãa aa ma aara laaal para aara Aisama- 

sãa Aa assmata Já TaatilaAa; %ma aatmsla ramaiãa, fiaam aaaTsaèi*» 

aaAa a Aaalaraata, AtaaAar pala asa* Aa Rasar, Aa t$s |m Já haTla 

aamblaaAa amtarlarmaata aam Maria; %ma si asta á Patrlaia OalTaa, 

aaahaaiAa par Pagá aas hastas aammaistas, a Aaalaraata aãa paAa a- 

flrapsi asta a a%mala á a masma passaa; t*» raaaahaaa a pasata Aa 

Jaraalá» smjas assmatas Tarsam sabra a aammalsma, aama Aa sma pra- 

priaAaAa a %ma faram arraaaAaAas am sam apasaata aa sma prasaafa } 

tma as passaas IstsAss aa apartaaaata par Maria, a Aaalaraata atá 

a prasaata Cata aãa as aaasagmim iAaatlfiaar; tma a palltiaa Aa Aa- 

alaraata aaasista aa aaabatar a Iatagrallsaa, par sar lAaalagia as- 

traaga^ra, apaiaaAa a g*Tara* atmal aa parta t** áis raspalta a I- 

saaaaia laaiaaal a aaa rafaraaaia a palltiaa axtariar* 1 aaAa aais 

Aissa aaa lha fai 
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DO DISTfi/c^ 
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% 
‘1 . * 

Auto de Reconhecimento 

ilos.. .T.lmt*. ..iil» -rr-T ■dias do mez de 

^bril anno de mil novecentos e trlata a aita 
V^C %'v 

Districto Federal>: m D. I* 8* P. a 8.foartsria 

t^égeme^Amüietr, onde se aotiav.âZQ senhor 

delegado respectivo, commigo escrüri»fi- 
V 

nal nomeado e assignadoahi presentes JULia * 

OALYÃO.^Mbaa Jl P**«»«*» 

ieètèyn^nhas traasta-Ralaaa^Maadaats,,™ 

< v 

1 ■f.ff.w.wj*.w, m.w.mm 

s-\-\ \>èv ^ ;*N 

   n i" ••—   
á Raa Cra* a 8ausa, auasra aaata a Tiats a Bata -----—1*«——■— 

.. Riu.. Oarlas. . . 

Ca»t*,aumaratriataBttm------------~^^ 

pelo ..referido Julia das 8aát s s        

    foi dito que 

reconhecia diga,fal Alt# *»• ...asaraaaabaala aa passa* áa patriaia 

GalTas, ...ara prasaata, ...sarnaaaada a passa* ata \uaa sé amaaatr&ra 

par daas Tasaa* aa dia Yiata da M**fa passada, a priaaira tís i 

Prafa Qatalia Vargas ss%uiaa da R«a ás Passais, ...* a aatra ▼•*, ala 

da aa 4*s*a dia, aa apartama*t* d* Raa Ipaaaaa, Tiata a *bt*.—- 

1 
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U
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A
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O 
DE
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GA

DO
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E de como assim o disse e reconhece mandou a auton 

dade lavrar o presente auto, que assigna com * At Atila • 

a aut»rii»4« l*Trar # prjmu|t(r^ 

fcuMu,.%iLá...a»sl(ift « taatjmimha» 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
í 
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MODÊLO N. 3 

'«'t r!if 

Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

* 

do mês de 

Atoril ano de mil novecentos etriltAtaitt 

nesta Capital Federal e aa....i)tl.agat.ia...l«ptiial....4t....Stgur.aafa...Pi.lit.ita....i.. 

Sttial* (.Car.ttr.lt) onde se achava o respectivo Delegado doutor 

H»ab.tr.tt...G».trr.t.irt....it....Cat.t.rt...-----.-.T.-.-r..--.--.--.T.-.-.--.--.r--.--.-.-.r.--r.-.- 

comigo escxixiÊservindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente.. 

* acasad(t...ODIIJl..IlA SILTA..JiBDIM..IÍIORD ^r--“rr-.“-r.r.r..““r.^ 

cor.Ür.aata...-.r-.T o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome ? Respondeu chamar-se....QMIA,M.,SILYk JÂBtilM. MQM -“-.- 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho í/e..QABRIlL....DA. SILYA. «TARDI1I..“"”t- 

Qua/ a saa idade ? Respondeu ter a idade í/o...T.^i.ta....t.....ta.at.rt....*m.f.»....r.-.- 

Qua/ o seu estado civil? Respondeu ser....TittTa....T.-.r--.-.r--.--.---.-r..r-.--.- 

Qua/ a saa profissão ? Respondeu ser....p.r.t.ft.i.aixa...p.ar.t.i.»wlar...------: 

Qua/ a saa naturalidade ? Respondeu ser natural úfet.ta...Ctpltal....rí----.r------ 

Qual a sua'residência? Respondeu que, presentemente > reside k TtaÍât...D*.lpklm.. 

Illêrtira, iimirt...tl.t.iitt....t....ti.t..#.*....tPft.r.t.iaiit.f....:Atii.«...XtfeXtl... 

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que t.im...-.----.---r..--.---.-.---r 

E *orffõ~Tiada mais disse, nem lhe foi perguntado, mandou o doutor DeJwerão 
I \ 

trrar/ste auto, que assina ç^*....tualií.ita.A»< 
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~ríi 

A 

| / 

*u...8a.gui.4a....am...pr«u.«mt.a....4a....auuii.4.t...rutr.i....tualif.l.ta.Aa, sauda iatutr 

14a DlBat^jwêf ai..JÉ*ll]M»...i.Í.:.^ 

traasfariu sua 

ra «■ litaât» Uaiiâ» â« *t Harta; tua tòtgaât a «ata Gapi- 

ta.i.,....ia...ê**ii.tf.tu.....aim...»«i....ii!llTlil*ii....ta«--axa....ia*bit.*ila...p.alai...ia*aa 

AaTidal aa.. .Gama ag a, au.J.a...pi.au«§.....««....lba....fur....apra.sjat.a4a,....ri.»a*ka.s« 

rá,MaT#aáaaaluáiá«iaáiTÍAu*pr*p#it*ai«tlaraattatuarau*a 

asgaaiiafíf. pila ftuart.a Iitariaaiaial tu saja a partiáa Opararia 

Lamiaiata i# Bxaail; t««i aãa abatamta aar partitarla, iata 4,aa- 

i)ia.ta.r....i«l)ii^....ii,.fmiA.a*a.itaa....ba».iaaa....âa....Ta.ra.a.lra...lata.paa.aia.aal..,, a 

••i..taa..a...prapai.|a...tua.....lJia....axa....Ia.i>.a.j tu.a...a...la.alai!am.ta.,....aaju..a....pr.aa 

•upa*.*a áa. .ja:,4uAi«*r....axaluai.vamaut§ ata aavua trabalhas tua lha 

iam aar aauatiáaa ^ua..,argauiaafia...áa...Q,uarta....lut«3cu.a.a.laual.»^.xaii'XTa^ 

imatalar-aa...ia...apaptiiiaaía...i1wa*X.a....l#..Ti....Ía....Bua...M;a.lt.«....Nigi;a.....fui«lt.»i 

ia..,.tuapaita...a...traa..Jpauaaa.>.....tu.la....»X.Ug».iX...a.»rr.la....p.iX...a.ai1ia....A*...lta.Xa 

rauta; tM..Q».i.iag»....a.u...Tli.áli...:.f.uJa.....Tar.âaâa.ira....»a*a...*aia....t.ar.áa...xaia 

a •abari.jar...Maria.,.Paáraaa., atual, iigui4#...lha...pir.#..t.t:, M.amttl.-.. 

t.?â...l*...f?®Ht§.»...uia....llia...far.aaaar....áa4aa...para....ttta....a....áa.aLaramta....p.auáai 

aa.,iag.p.a.8aaí,..ma....al.u.Al.ta..agramlatã.a.l...»atiTa.p.ala..t.ual...pxfa.urau..lía- 

ria..Paáraaa,....a....tua)i....íta....fit!xag*....!l.a....«íia.ir«....ia.....aparlJ.amf.utia>....tl*.ai.ti... 

ala áaalara.u.ta.,,apaaaa.,..,.aai,,a....a*aaí,g#....4a..pag«X...a..paipaati.Ti..,.aluguf 
  { 

atf.ituaaa.aaasagul.Bsa..paBsar.a....aai1irata.; tua Afiar x % A a,.. alguma.., 

Aias...Aaa..fatai...rat.a.rtu1í.a*...ai....ip«x.t.aiiai1}a..»....ft...4.af.lax.ai1ia...aa....a*aait:ra 

Ta....aia....f.aia....4a....aa.u...g«».l.tar..r tuaaAa...fal...alí..pra«mraA.a.pii,.HU.tar....La 

tu,. i....iual....lha....aumuaia.au....tuu...ua.tava...4a....pu.s.sa....4a....aha.Ya.....A.i....ap.ir.t.amai 

tt.,.....tu.u....ha.vla....ruau.b.l4a 4a Maria Patraaa, vista Hllaar t ambu* pur r 

tii*u.r....*....ftuurt.a...Iattrmaaiaaal..; tua. puta afirmar., amtuaut.a....atup.au 

s * \ 

D 

í y 

aaupau a alu414a apartamaita, 14 aãa axlatla mímasgrafs; tua 

aata s4 pa4arla aar lavada para atuftls apartamaata par Maria 

Patraaa au Hllaar, au amtãa par iatlsafãa 4aa maamaa; tua aa 

tala aarlmbaa aam aa luialala P.O.L. a C.R., tafca ambrulhss 

aamtauAa papal aapamall usada, um autra aam papal «stamail 

limpa, aaihuma Irfarmafãa a raapalta a Aaalaramta pata Aar a 

alm Maria Patraaa au Hllaar; tua aam rsfsramsia a matuima 4a 

aaararar partatil, 4a mumara tuiihamtaa a altauta a tala mil 

trasaitas • trluta a tras, a taalaraata lafarma tua a maama 

aè amaautrtTa am aau paAar, ba pautas dias, atitula da ampras 

tims par parta 4a ^uala-fragata. tambam aampamaata 4a Quarta 

Imtaraaalamal a amiga partlaular 4a taalaraata; tua a aalxa 

4a aapatas,, aamtamta aartaa, fatagraflas a papaia tatilsgrc 

fatas, partauaam a taalaraata a faram arraaatataa pala Pali-I 

ala; tua ssahaas Patriaia Galrãa suja pasautaaima é Pagú, aa- 

abaalmamta aaaa travada par aaaaiãa 4a am amaamtra fartuita, 

am Ipaaama, aata a maama sa amaamtrava aam Luala; tua a daal* 

ramtjuaaatimua firma a laabalaval ma aaa ltaalagia Marxista, 

atl tua, aaaa aparata ama smtra mala «lavada, ala tsslarai- 

ta aãa tsrt tavlta am abaatamar ataala para fiaar aam aata, 

lata tata par sa imtaraasar pala parta alaatili aa,4as prabla 

A. N. 

9 J. 

wmm 
mas saalals, axslusivamsats* 1 aada mais tissé aam lba fal 

parguataia, 4apaJjMfc*uli4t' a aabaAa aamfarma assijia aam.a 

taalaraata, Br 

tr 



Modêlo n. 3 

t 

Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

• . , . ■ ' ■' ' 
< c 

Aos„.l\H$“ r--.-.r - - - r-—-.--r.- - dias do mês de 
# 

ano de mil novecentos e.fcciakai.«M* 

nesta Capital Federal e   

Sitiai. (Car.tix.ia) onde se achava o respectivo Delegado doutor 

comigo escV.Xjiflservindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente  

0 acusado HYLCAB....IÍI.T1...--r - - --r -- - - r ---,-rr--r- r - - —- 

cor*raiia  , o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome? Respondeu chamar-se hv^r I.TIT1  — 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de Carlaa. liaria Farpaira Uita 

e de I.l.t.a....Qir*.i«.i....Iirr.ilra...Li.it.i.. 

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade ^..,Tiati.....«(...aili...aaia...--.-------- 

Qual o seu estado civil? Respondeu 

Qual a sua profissão ? Respondeu 

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural 

Qual a sua ‘residência ? Respondeu' que, presentemente, res/ífe'i. Bua.. Baul...Barr.i 

Si,....l^i.ra |ttariata...i,..tr.ia....lMftfiti..ja,Ti...--rrr---------:  

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que §1*...®--®^-®®-----®--.- 
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Im aeguiAa preaente e aeuaaAe. re.tre tualifieaáe, ae aer intueriw 

Aa....Diasii.à^ut.,.....«M..jill...mi.T.a.t«m.t.f.i.....a.....TiJi.t.a....i...*.»T.».,....tu.aEAi....aliMuii... 

.An....Gnlagin...Pi.Arn...A.egunA».^...já...fr.n....ainp.a.t.lann.t.e.....A.a.....C.ann»l.a*t.í.....tu.e.., 

pâ»a»tta.tral5alàar..«imi.riTl*tr.A« J.*ritl»,t.raTaiAa.,i.tMa.ata- 

gr.afi.ti,, tuiTi.ita.ti.i.taTiai.iua».A.i«laxaa.ti.t»«aiA*#ligia.MaT 

xis ta era e Aa.reria atr. a. uaiaa. at*i taâa, matiTa pala tual i lt- 

.alar.amte passeu a. abraçar asta itaelegia; tue, per int erma tis .Ae 

Tiaente,a Aeelarante ingr.easeu na Uniãa tas TrabalkaAerea Orafi- 

aaa, aaAa.akagau a tar aaguaAa aaarataria;%ua,aáa*laraat«Ja- 

•mAi* fSs. tualtuer prepaganAa eemuaista Aantre Ae ftinAieafce.,. re.*... 

«errante .sempre para fazel-as junte aa aaaaat; %»a, a» eensetuen 

 .iI...Ailf.l*SÃa*. ai...ai||tt!i.*.tas1....am.. parta., 

..t^a.....#.ii.at..i.1t.».i.ai....^a...mi.if».i.tj a.^.tra.i....tM...*....Ti.r.tt.ira...iit;aria.tia-... 

.l«l...àa.TÍ.»....fr.»ta.a.8.a.A.i.,....ii*A.i.,....P.ir.....i.».Ri.,.....i.t«.it.8*ri.a....iima....i.afa...arga- 

..ni.s.açs.t....p»r.t...,e....r.i.s.ttr.ginant.f It...mAT.imant.*...r.e.T«.lu«.lanari.a...*ntAi.al.i 

.tue...a....A.e.e.laraa.t.a., ean.j.untamattte...een...Mar.i.e....P.e.Ar.a.sa., sa.r.r.annifcam,.... 

.p.e.r.....Al.T.ars.as....xãs«s.,....em...Taries...e.s.tab.eliaimenta.a....a.em.e.r.e.i.ai.i.,....».».Aa... 

..Ai«a.u.t.iam...a....r.es.al.reran.,.par....f.im,. fasar ..uaa. pra.pagaaAa. iâtaaa.a  

.A.fts.as.....lA.ii.ligi.a.,....r.®.8.ilT.i.n,A.f.*a...a.igu.lr..,....i.A.i.#ar.....u».J.ir.*.al., Aenemina 

te"Lu.ta..te.citsae", j.arnal....e.saa..tua....fai.aAitaAa...a....A.is.tr.ib.ul.A.tr  

.nasia...C.a.pi.tal.,....p.ela....Aa.«.laraat.e....a.....p.ar....Mar..i.a...Pe.Ar.a.sa.; tua., á....r.i.S.t.S 

.Aa...BÍ.tuaç.ãa....pali.ti.aa...áa...Pal.s....a....Aa.....pra8.tigla....Aa....Tfir.toir.a...Iut.aruaT 

.ai.anal.,....a...i.taia....ta....ieelaranta....e....ta...P.e.tr.a.sn.nã.e t.*.Yi....»....».x.it.e...,iU.i... 

.esperaram.,...matÍY«....p«la...tual...a....prap.aganAa....A.a...£uar.t.a....Int.*r.B.t.*.i.!Mial 

se temeu meramente teer.i ca.; %ua em mil neresantes a trinta ....i  

K 

fieka- Aa seme oemunista; tüe"apAs a prlaãa tua sefrera, a Aaala- ^ 

ranta se tarnau partiAaria Aa Quarta Internaeienal; tua em mil nej fj 

▼aaantas a trinta a tinta, a Aeelaranta passau a rtsiAir am sãe y 

Paula, ente, algum tampa Ae-peis, fai presa pala fata Aa faser a 

prapaganAa eemunista; tua assa prepaganAa a Aepaante fazia am eem// 

pankia Aa Melle, Aa MaAairas, JA falaeiAa a Aa uma maça,cuja nama 

lke paraeia sar Jesepbina; tua, am sãe Paila, a Aeelaranta estere 

raaalkiAa aa PrasiAia Maria Zelia, taAa a ana Aa mil nereeentes •) 

trinta a sais atA Ma ia Aa trinta a seta, apaaa am tua fai salté^ a^ 

embartaAe ppra esfea Capital; tua, am OutUbre Aa mil nereeentes^ 

trinta a seta, a Aeelaranta estante na Lirraria JesA Olimpia, 

Rua Aa OuriAer, lA sa ameantrau eam Mala PeAresa, tanta esta 

Aita tua lka áaria uma taréfa taenlea na arganisaçãa Aa Quart 

tarnaeianal, fieanAe assim, Aassa farma, Aa tarefas palitieas 

ganisatarias, amearga assa tua(aeaitau,passanAa a axereel-a na a- 

-paytamente, numera nere, Aa Rua Manta Negra, Auzentas a tuarenta 

a tres, karenAa Maria PeAresa lka feita amtraga Aas abares Aé a- 

partamente a Aa armaria anAa se aekara ealaeaAa a mimeagrafa; tua 

Maria PeAresa lka fts entrega Aa astaneil a papal para impressãe, 

tente a Aeelaranta impressa e Jernal A Luta Aa Classe; tue a tira 

gem Aassa jernal Aurau peuee tampa, pela fata Aa Maria tar ambera 

eaAa para a lurepa, karenAa Maria PeAresa, antas Aa embarear, a- 

praeentaAe aa Aeelaranta mm intania Aa tal, substituta Aale PeAre 

•a; tua Antenie Aireçsas rdsas lka Aau espaneil para impressãe, f 

■teertante-se Aa tue assa serriça rinka senta feita atA a tia na- 

ra Aa aarrenta, fata am tua fai presa na eitaAa apartamente a tra 

siAa para esta Dflegaeia, sente natuala aeasiãe arreeatate: um m 

meegrafa, um earimba eam as inieiais P.O.L., um autra Alta eam as" 

iniaiais C. R., AaiS embrulkes eantanAa papal.espaneil, usaAes, 

um Alta, limpa, um autra Alta eantanAa graxa, tinta bisnagas ete4 

eatera, uma balise eantanAa lirras a autras Aecumentes, tute rafa 

-rente ae eamunisma; tua eankeeã Patriela Galrãe, tua usa a pasau 

tanlma Aa Pagii, Ae rlsta, sabenAa tue a(masma A antiga militante 

Aa Tereelra Internaelenal; tue nesta Capital e Aaelarante nãa ta 

ra eantata algum; tue Abrame e Salrestrl sãe tais elemeátas mill- 



XIIIa* tantes 4a Quarta Internaeienal, euja atuafãe era tx gãe Pau 

à» es %uais sè exeentrax presentemente ne estrangeire; %ue Jesá 

Rxirigues e Pkaebus Oieerati e âeelarante taxbex peáe assererar 

tua e primeira 4 xilitante 4a Quarta Imternaelanai, ieseenheeenie 

a peslfãe 4e segun4e; tue e 4eelarante, ex refereneia a Quarta im 

»'**“’"w*w“"** wwm AjriOB r\L*£*B* \ X« S 

••)f ligafees essas tue eonstituiax ex inferxafães e arises; tue 

a aprexlmafãe 4e âeelarante eex Tasse fei feita per Mr ie Pe4resa; 

tue Hei ie 4e Almei4a (Balis) e ieelarante eenheee apenas 4e presi- 

die; Paes Lexe (Yi4al), sabendo» atrátés da inpremsa, %ue e mesma 

xillta na Quarta Internaeianal, nãe eenheeenie nenhum elemento 4e 

nexe Ily, Idgardá e nexe 4e guerra 4e intenie e Heiter 4 e peseu 

iemlxe tua e âeelarante a4eteu na Quarta Intermaelenal e nãe e 4e 

tine; tue e âeelarante 4iretaxente nãe«fasla parte 4S'Cexite Cen- 

tral 4e~Parti4e Operaria Leninista* mas ex atenf» a ser um antiga 

xilitante 4a 14eLa eeenheoeder prefun4e 4as suas modalidades, e- 

ra sexpre euriie ne referiie Cemite; tua nãe estere presente a uma* 

reuniãe tue se efetuara na Rua 4e Catete; tue e 4eelarante estere 

presente a uma reuní» 4a Quarta InternaelenhL , euje fteeal nãe se 

reeeria, ente fei lanfa4a a ean414atura 4e Lula Caries Prestes» 

»tn4i4atura essa tue nãe heure ürergeneia, segun4e presume; tue 

nãe estere presente a reuniãe tue fei lera4a a.efeito ex Nitereí; 

tue 0411a gilra Jardim Nigre lhe fei apresentada per Maria peire- 

sa,eeme 4ena 4e apartaxente; tue 4ias depois, eenrersan4e eex 0- 

411a» perguntou a esta si era xenbre 4a erganisafãe, ae tue ela 

respen4era tue nãe e tue a sessãe 4e apartaxente* tinha per ebje- 

tlre satlsfaser ae pe414e 4e uma axisa4e .pessoal, mas tue nãe een 

tassex eex ela para a erganisãsãe pertue ex Abril deste ane ela 

passaria eoentrate, 4eren4e e âeelarante 4alí se retirar; tue 0- 

4ila tinha eenheslxente 4e xlxeegrafe e seus pertenees lá ne apar 

taxente» si bex tue ela nãe tiresse na4a eeX es_xesxes; tue e ie- 

elarante estere llga4e a Luele Fragoso, sex tue heuresse para isse 

lnterfereneia 4e Oieerati» 4eseenheoen4e.es elementos tue aee4ex j$ 

peles mexes 4e Maneei e Andrá; tue sobre a erganisafãe 4e uxa Re- 

gião ex gãe Paile» e ieelarante 4ela tere eenheeixente xuite super 

V 

;py 

GJ5/J51. 1 
super- fieial; iestfenheeenie e nexe 4es iniiriiues tue iriax eens 

tituir e fieeretarle; tue» eexe Já iisse a prineipie, Jamais tere 

tualtuer extenilxente eex Oieerati, nãe tenie texaie parte na rx 

j uniae tue se efetuou ex prineipies 4e Marfe deste ane, na tual 

estere presente Oieerati, Lueie Fragosa, ligará, nex fei exeux- 

biie per tuex tuer tue fesse para preeurar Patrieia Oalrãe (Pagd) 

a tual ele ieelarante iereria seniar sobre suas pessibiliiaâes 4e 

trabalhe; tue nãe eenheee Jese Reirige, Canilie, zera (Jülia), 

eenheeenie, eexe eexpanheize 4e prisãp Julie des gantes e ia u.L. 

J*, Xueiia Cesta; tue e ieelarante sexpre fei inimigo 4e p. c. B. 

eu xelher adrsrsarie iieelegiee; tue nãe eenheee Barrette; tue a 

ultima reuniãe tue se rerifioeu fei ex uma ias Ruas iesta Capital 

na tual treeeu idéias eex Lueie e ligar d; tue e ieelarante eenti- 

nua a manter a mesma iieelegia, pela tual fei prese^rTHfiãjais 

disse nex lhe fei perguntada im^l^ie e aohade e enferme 

assina eas^o^deelarante^gu 

'hh A (UfWL 

■tr 



108 
êtâllÒSj 

m 

r 

Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

; C j 

   , dias do mês de 

 do ano de mil novecentos éfcclmfoMMt 

nesta Capital Federal e 

J.a.tlal (.Garfcarli) i onde se achava o respectivo Delegado doutor 

comigo ísíSÍI»»,servindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente  

o acusado..WJ.OIQ..j?áiLQÍ....4IBI»....I81Q.QIQ.  

cdr.br.aiaa , o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome ? Respondeu chamar-se. LÚCIO. C1RL.Q8 AIRlfi IHáQOfiO 

       

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de waiÂm. Dl ..SOUZA, ma.0.8.0 

 •'  < <.  

e dc . JPXLICIi ÃYRI8....GÁBDQSQ    

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade 

Qual o seu estado civil ? Respondeu ser... atltair.a 

Qual a sua profissão? Respondeu scr....t.ap.agr.af.a  
t < 

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural des.tM....Capital 

Qual a sua residência? Respondeu que, presente mente, rcs/úfc...l..Ma...M»aÍf.Jff.r 

.8ra...i«ftfr.f...áa.i*i.tij....t....faar.ii.tfe.^.,.ir.t«....aparl}.iiiii1;.t....m.*.T.f....ip.iif*a.  

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que a.i« 

E^come-itafa mais disse, nem lhe foi perguntado, mandou o doutor Delegado 

encerntr este/auto, que \assina comm t\ 
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'UjÍHA C&lri r&çtz*,.  
* p. J. 

*.§... MIISl ... t.r ara*,. .a.ilk.e, time kt e, em... A« Ui# s... ie,.. a aa., .pr ex.i*e.  

 tua......ia 

 tu- 

Ja...Par.ti.i.e ..ma...Br«s..ll 

tlia asse tua.....ninia ....n.ãa fai ratankeelAa «emeSaetãe Brasileira» 

iate partue e sentaste , ia massa ninia 4 muita lengitua; %ua a  

ieelaraAta. usara e ...peae.ttáaAina . ia .Tasse , ma .Parti ia Operar ia .Le.- 

AtAlsta; tua, par lAtemeile 4aPaula, ...e ieslarante fai apresenta 

is a Marie Peirasa., %ue usara e ie Genaaga e, assim fai traranie 

.«ankeelnente i*ii..PA,t.a...,Lami.f «Eia.....f:tr.t.«.4«lrf....Aim»...j.«ki...j.«r...i.g.t.r*... 

AXT.ar.i....Jajf.....(la....8aAia...Abrt.u.,....Hilia.....ta...Álji*.tâa>....a*tt.....amiga...pa*s.aal., 

.«ttJf...a*Akaaim»A.ta...á..aAtarlar.,a.Uâia..aajtAk.a«imaA.taa.,..Ily*...pa-.... 

ieA4e.....a.4asAt.ar.....tr.at.ar-s.a....ie....uma..ne.f.a.,....ligar.i.,....eu.;l.i ...T.arAtitXr*....iÉ 

A.e...Aas*nAbea.e....e....HnaAr....Leita.,....a.uJa..meme....ie...gtt.err.a....i...LÍAi.,.....te.i#8... 

aasaa. mllitaAtas àa . Par.tUa Opararia LaAiaiata.;....|ua. . afa..UTamiAtt 

til.t.i... A*... Pa*, ti At , ai...bam...twa...f....4tAÍarAitia....4iTirgl8jf....áa...a^iaAta- 

.t.Ãa...4.a4a...pt.X»....gr.upa....lf....p.a.a8a.a.a....aa.ima....J.4...ja...r.«f.«ri.u....Afj...miíitr.i.!i.i,.f 

....iM....aprat.a;....%tta...«l....axl.«tia...C.tmUÍ....Ga.Atral....Aa...P,.....Q.,....L.,..#....pr.«Tilr.i.i... 

*aAta ...«aria .aaAat.ituláa. par lág^rá,.. paaa lama.» Hyltax. .Lal1t.t.. .* Ma- 

ria. Paáraaa; taa aa raaaráa ia tart aiAia ma AAa paasAâa* lia » 

«ma reuniãe numa easa ia Rua ia Catete,suja numera mãe...ma raa.aré 

• auja âa«a mãe tlnka 

fi;j 

V 
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tinka eenkeeinente ia finaliiaie ia reuniãe, fieanie espremeis- /* 

aaia entre as presantes falaram baixa, lambrania-se ia estarem 

v* 

* f. j, 

rr> > 

■ K 

presentes a mesma lly, waltar, OieeTat(i, suje nana ie guerra 4 

Aniraie e mais iais eutres e&ementes %ue nãa( fai pessirel iian- 

iifiear, tania siia a reuniãe praaiiiia par Gieerati^, antiga ra 

presentanta ia Partiia Oamunista na Aliança Naoienal Libertaie- 

ra, tania siie searetarie geral ia Jurentuie Oamunista, argan 

saçãa ealateral ia Partiie Oamunista, keje iissalriia; %ua e i 

elarante atribui a aiesãe ie Gieerati aa Partiia Operaria Leni- 

nista, exelusiramente a apreeiaçães ebjetiras ias peenteeimen 

çua rem se iesenvalTaaie, mefmante ia meTimeAta ie Merembre A 

mil nereeentes e trintave einea, tua ainia(uma eutra reuniãe 1 

raie a efeite em um eseritaria ie lilfieie Nilemex, na íaplana 

ia ia Gastele, eempareeeram, além ia iaelaranta, Halie ia Al: 

ia, Gieerati, Lina, Marie Peirasa, ligari, Paule Tarres, suje 

mame ie guerra 4 Ubira, uma maça laira, sua ieseenkaeiia até ka 

Je, alam ie-iuas au tres passaas tua nãa peuia iientifiear; tua 

massa reuniãe Matfte Peirasa apresentau um estuie J4 feita, estu 

ie asse tua se lnieiara eem a apreeiaçãe ia aspeete eoaaemíee 

ia Brasil, re» eriania-se ia tua, aa ser lerantaia a eaniiiatura 

a Presiieneia ia Republiea, par prapasta ie Marie Peirasa, fara 

rarel 4 Luis Galas Prestes, ieriia a iiseeripneia, fei a iiseus 

sãe abafaia, fieanie assentais, par essa farma, a eaniiiatura 

Carias Prestes; tue assa reuniãa praiusiu relatire ieseententa- 

mente, prereeanie, assin, a afastamente ia iaelaranta e ia Helfc 

ia Aleniia» ignarania si autras tire ram a mesma preseiimente; ç. 

tue, em Niterei, auja laeal ieseenkeee, per lka ser peuea fami- 

liar ttuela Gaitai, kaure uma euttra reuniãe a tual eamparaeeu, 

Juntamente eemMarie Peirasa, Hylear, Gieerati, Jigari, Meraira 

ie ser preta tua 4 Marankense, l4s, suje nene lke parpea ser 

barrette, um eiiaiãa, ie eabeles grisalkas, influente ma Parti 

ie_e Junte as massas ferreriarias, tue seeretapieu a reuniãe e 

Mary Peiresa; tua essa reuniãa tinka eema ebjatire prinaipal a 

elsifãe ie um Oamite Regienal para a Distrite Ppieral, elalfãp 

assa tua nãa se rerifieau, tenia , ap4s a termine ip reuniãe, 

passiralmente, inileaias names para a eenstituiçãe ie Gamite, 

7 
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Caaite, mas esses tue saa de sau deseenkeeiaante; tue 0*11® 

81ira Jardim Migra rasalveu transferir sua rasiâanaia ia sãa 

Paula para asta Capital, devida a erisesc subjaetivas tue safra 

ra natuele Istaáa, tenéi a áaalaranta travada eenkeeiaemte aaa 

assa aefa, Urre *a tualafuar eenpreaisses palitiees; tue eer- 

ta eeasiãa, Oâila a» eenversa aaa a deelaranta lke áissara te* 

» oabiáa uma prapaata ma sentida *a alugar uai apartaaaata para 

ali funeienarua aiaeagrafe a servlfe *a partláa Opararia Laal 

- mista, prapasta asta %ua 0*lla aaaltau, instalande-se ma Rua 

Maata Magra, nua era Ausentes a %uaramta a tras, apartaaaata ma 

ra; tue a Aaalramts fai diversas vasas aa apartaaaata da Odila 

aa aaraatar passaal, Jamais kavenda alí rauniaes a, aais tarda 

~aaaa lutasse aaa aarias difiauldadas finaneeiras, passeu a par 

naitar natuele<apartaaaata; tua aaa rafaramaia a<Yara Silva 

Jardim e seu eeapankeire Pranalsaa Vás, si baa tua mãa aastras 

sea da ua aada alara a praaisa tamdamaias para a ffeaunisae aa 

Oeral, taabaa nãa proeuravaa kaatilis* 4 reeerdande-se tua Fram 

alaaa deaesmtrava panlee-aede, pala Pelieia; tua a aiaaagrafa 

j6 rafar ida astava aa altada apartaaenta aaa a eankeaiaeata a 

* afuiesoenfa da Odila ; tua mãa abstanta eenkeear Hylcat Laita e 

Oiaavati, fai par asta ligada a atuela, vlada dapeis a eenke- 

aar Maaeel e indrã, naaas ilegais, astesxdels elementos saa ne- 
j # 

nkdaa signifieafãr^tte a deelaranta seube par Oiaavati tua ka 

via dasidanaia daatra de Partida Caaunista a tua uaa frafas 

dsssa dassidaaeia dentre da Partida CemunLsta astava inellnada 

a ingis 88V aa Txatskisaa, frafãa assa tua raprasamtava a ras- 

-tuleie dasver da deiras revelueienaries tua d ada azlstaa dentre 

da partld a Caaunista db Brasil* kavaada par l<sss fundada a Ragl 

ã» da sã Paula* tua ara dirigida par Pilais Va&s, esnkseids 

par Telma £ leamda a aardada tueadLrafãa da Searetariada diga, 

flaanda nadada tua a< dlrafãa da P. O* L. se deaeaiaaria Saara 

tarlada Nas iam 1, asa seda aa sãa Pala, da vas tua as pesslbi- 

li dadas da trabalka aa gã Paula aa aais aaplas a da mamar rs- 

jrassi paliaialj tua a dlrafãa Ia Sssratarlads Usaria a aarga 

feda: Olèavdti, Pli ala Mala à uat areei» tua sarla asaalklda 

j 
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\ asaalklda aais tarda, flaanda ttui ne^RÍe ligada a Hylaar LeitaeN^> ] 

J ^J^dgerd, neme de guerra; tu® passada algua teipp, lsta aa prineipi ^ ^ I 

-«es da Marfa,Aeste ana, Gieavati, ao regressar a asta Capital da u 1 

vsy aa viagem ligeira e, nuaa reuniãe, da tual partieiparaa Hylaar Lelt I 

^ te, a deelaranta.e Idgard, Oiaavati, asta eeaunieeu tua o p. o* L* J I 

/^aarekava adiairavelaente na Capital Paulista a tua a sua ligafSas/ I 

aaa a dessideneia da P. C. estava efetuada, ista é, aaa as(aleaan^V/' J 

tas da frafãa tretzkista, aesaa pertua alguns alaaantas da desãlX^J I 

denaia nãa sãa verdadeiras revplueienaries; tua Oiaavati adeanteu\\ 1 

aais tua < se eaaantrava atui na Ria, pene Delegada da Caaite Çexftrilj I 

Praviserie de sãa Paula, tua tinka par fia erganisar a sisãa de v 

C*-» fl® Oiaavati aakava tua tal aukker naa sa eaaantrava a 

tura da aissãa tua ll^a fara aaaatida, pois a dita aulker se pr*eÍTv^ 

aupava afie eea as easas passeais, reaaaendanda a Hylaar Leite tS\ 

• \ 
aesaa assia a deveria praaural-a e.sendal-a sabre as suas pessibi- 

lidades da trabalka, aulker assa tua a deelaranta depais veia sa- 

ber tratar-se da Pagú vinda ainda a saber tua se trata de Patrieia 

Qalvae; tua, deeerrides alguns dias dessa reuniãe, a deelarnta fai 

apresentada a Patrieia Oalvaa, aaabinanda nassa aaasiaa reuni- 

m 

j *•* *ue s*rlft levada a efeite na apartaaenta vinte e ua da Rua ipa 

neaa numere vinte e aita, comparecendo a aesaa a declarante, Pagú, 

Jese Radriga, Candida,. Zara,. Mara eúje verdadeira naae i ineida 

Casta e Raaca euje naaa é Julia dos santas, tue fai tuoa arranjou 
I 

a aasa para a reuniãe; tue as passeas presentes, eea exepfaã da de 

alarante, pertenaiaa a ale dassidante da p. c. B., nãa tenda a es 1 

sa reuniãe oaapareaida. Hylsar Leite(, per ser inimiga da p. c. b.;C^T^ 

tua na aludida r^iiniãe a deelaranta serviu eaaa searetaria, tenda 

1 

aaasiaa da analisar a- situafãa naaianal a intarnaaianal, segunda a 

panta de vista vaidade iraaentp' marxista, reeerdande-se da tar lavlu« 

da uaa ata a asse respeita, firaanda-a ea seguida; tua ineida cast 

si bea tua tanka sida expulsa da p. c, B., é inimiga da Quarta In- 

ternaaienal a tea par amante ua tal Benigna, segunda auviu diser, 

está intlaàaanta ligada a parte sltuaeiemlsta de P. 0. B.; tua ze* 

ra (Julia), ea oansefuenaia da seu pausa raeieeinie,' aeaapanka saa 

pre ua das dirigentes, tua na aasa presenta é Barretta, aaapanenta 

da-Caaite Central da Dessideneia Praviserie'; tua i vista da naaasá 

\ 



neeessi- 4a4e ia erganisafãe 4a Cenfereneia Regional 4a Ria a 4a 

eentrole 4a ligafães, tornava-se impreseen4ivel a eriafãs 4etBm Bi 

reau 4a preparafãe e erganisafãe a;alu4i4a oenferencia, para a ei 

Isãe; que assa Bireau foi aria4a par prapasta 4a(4a®laranja, passan 

4a a.fasar parte 4a mesma Can4i4a a Re4rige ej^gj^ esta oema saem 

taria, sen4e a primeira 4elea eenheei4e em Niterai par Miguel Tilm 

au Tilar, au aia4à Migual; que 0an4i4a aãa tea4e eampareei4a as re 

uaiãas subsequentes 4a Bireaut fai aubatitui4a pola elemento 4e na 

me Japenes; que par in4ieafãe 4este, fai feita autra reuaiaa 4a & 

Bireau, aa Rua Re4rige e Silva, euje numera nãa se reeer4a, mas sa 

beque era um laeal enáe se e4itava uma revista} que a 4eelarante p 

perceben4e qua esses elementos eram fraees i4ealegiaamente, preeu- 

rqra amparal-es, taate quanta <lke era passival, afim 4e evitar q 

reaua; qua aam refereneia a Halia<4e Almei4a (Salis), asta, a#4s a 

termiaa 4e suas ferias eseolares, reouseu-se a manter quaisquer a- 

tivl4a4es eaneretas 4ebtre 4e Parti4e, premeten4e 4ar uma pequena 

oentribuifãe manetaria para e mesma, ealacan4a-se, assim,- na situ- 

afãe 4e mera simpatisante burguês; que a 4eelarante, lutan4e aam i 

serias 4ifieul4a4es finaneeiras, passou a 4ermir aa apartamenta 4a 

Rua Manta Nagra, j4 refari4a, par aferieimenta 4e Hyloar, nãa abs 

\ tante saber que naquela apartamenta funeianava a mimeagrafa, em 

que eram eenfeeiena4os es boletins 4a P. 0* L. e 4a sisãe; que a 

4eelarante re4igiu 4eis manifestes em name 4a Bireau 4o Orgaaisaçi 
I „ „ 
!e sab a erientafae 4e Patrioia Galvae, naa ekegan4e ser 4iitribuiè 

4a a sagun4e manifesto, .pais a Pelieia a arreea4eu; que a ata 4a 

reunião. realisa4a aa Rua Ipanema, fei arreea4a4a pela Faliaia Pali 

tiea; qua a 4irefãe 4a si são fiaau am pe4er 4e Pagti, aãa obstante 

as esferfes que a 4eelarante fes para ape4erar-se 4a mesma; qua am 

reunião8 4a Quarta Iateraaaianal, Pagú, também usara a name 4a Ma- 

ria, pois pe4e afirmar qua esta tem bastante anima revaluaiaaaria 

para pe4or ser eensi4era4a, uma. militante na tyiarta Iateraaaianal; 

que( Pagd e Maria para Julies 4es Santas eram a mesma pessoa; qua 

Lée, cuja nama. legal i Barratta, fai expulsa 4a F. 0. L«, per tar 

abaa4aaa4a a país sam consentimento e asentimenta 4e Cernite Centri 

a mesma aaaatapaa4a aam Paula Terras qua expulsa 4a P« C. B. é aga 

ra expulsa 4a ?• 0'. L., i abriga4e a aban4aaar a movimenta ravalu- 
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MODÊLO N. 15 

Polícia Civil do Distrito Federal 

\ 

Têrmo de declarações que presta taba da iil 

Aos Yim.ta.a.aimta. dias do mês de 

Abxll  do ano de md n°vecent°s 0.fcRAJlÍJ.A....§....*.i.ta... 

 neste Distrito Federal e.ma...Dalsgaaia....l!s*... 

paaiai   

oade sa aakaTa 0 Doutor .. Quar 

r.aAr.f.....A.a.'.Ca.atrs. ;    Delegado  

■.    ‘     , comigo 

escr ixma adiante declarado, presente TABA M . SIL 

TA. JfABDXM         

filho cfe ...Qatwc.ia.X....A.a...*i.XYa....Iar.*im  

e cíe...O.Ig* .Cariiim#».. .Aa. SíItü . JarÜM  

natural úfe.s.ta Capital  

comTlmt»  «nos de idade, 

estado  pvflsOaJUSniMSm.  

  /es/ífe/ife..ATamlAa...Dalfkim..||ar.aira  

mamara, aitaata * aita apartamamtaAala — 

■ 
' I 

:6i> % muga 

! 

) 
/ 

VT 

trabalhando. ‘ ■*»- 

sqbendo ler e escrever, o qual, inquerido, disse q[n©» 11* titttTt faaliair 

.simpatia pala aaaumisaa au autra taaltuar iiaalagia» amia sar 

 XAa.tXf.giaj . 

r*} 

Imp. Nacional — 60-Q 
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à«8- mkHi, par aamplata, a* Ítalas saalalistas;, tiga, par asm 

ta %ual a atuadas %ua tam tlta sua Irmã Otila juata a Quarta 

Iataraaalaaal, malta ambara Otila taaka Ítalas saalallstas araa** 

fatas; tua a taalaraata tatiaaata**sa aa aaturisma, afastau-sa aam 

platamamta ta rita aaaial; tua afatiramaata sua irmã alugau um a*- 
■- . 

partamaata t Rua Haats Nagra, tusaatas a tuaiaata a tras, taata 

a taalaraata a fratuaatata algumas risas, aa parta ta tia, am aam 

paakla ta Fraaaisaa Jata Yás a, as risas, st; t«« «w aampaakaira 

Tramaiaaa ffat YÍs t arassa a itaalagia palltlaa, aaasi- 
.... ....... 

taraata a tailaraata um igaaraata aassa tarraaa; tua a taalaraata . 

tam aaakaaimaata ta karar sita amaaatrata pala Paliaia, aa sua ra 

sltaaala, aaata sa amaaatrara Otila, Urras ta aaturasa aitramis- 

ta, saata aarta tua alguas talas a taalaraata tara aaasiãa ta lai 

aata mais tissa aam Ika fal parguataâawtapalt^ta lita a.aakata 

a aam a tailaraata 1 

— 

ÜSlJdl 

Modêlo n. 3 F/s.. 

Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

Aos,....vinte e cima d/as do mês de 

 ■^£•11 * do ano de mil novecentos e..trinta....pito 

nesta Capital Federal e /2fl....De.lâ..3a.©i.a....tíi.s.pe.ci.al...4.e....Se^u.r.anç.a...Poli.ti.ca....e.... 

Soc ial ^ i onde se achava o respectivo Delegado doutor 

...Humberto. ...Guer rei.ro...de...iQas.tr.o.* 

comigo esc  servindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente 

o acusado....E,.r..an.o.i.s..Q.o....,JQ.s.e.....Y.az  

cor...b.r.an.c.a , o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome? Respondeu chamar-se. ,F.r.m.Q.i.a.Q.a....J..o.sá.i.v;az 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de....Max.iminQ....J.Q.§.á...Vag  

e de Va le n t i na Va z 

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade de.tia.ts...e....dQ..i..s...anos 

Qual o seu estado civil? Respondeu ser.....soltelro* 

Qual a sua profissão ? Respondeu ser...m.Q.t.Qr.is.t.a  

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural cte...Ear.tug9.1 

Qual a sua residência? Respondeu que, presentemente, res/de...á..r.ua....ç?nãe...de>.i 

, ...BoJ^,.:to..,niuEero.„ 

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que sim 

E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, mandoiL£~dmtor, Detegado 

este auto^quejissina com  

.Q....a.a.tilQgr.9Xel.^',:'0, ^  

I&p. Nacional — 143-Q ' ''aJkj 
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Modêlo n. 15 Fls.. 

Polícia Civil do Distrito Federal 

Têrmo de declarações que presta mumcisco 

JOfil Ti&     

Aos....   dias do mês de 

Àbxil do ano de mil novecentos e.triEta • 

 ' neste Distrito Federal 

     

onde.3.9...39b*JA o Doí/for....HttMb.tx.t.i....O»*r 

  i Delegado  

  , comigo 

escrlvÁ».   ! adiante declarado, presente. IRINCISCO  

JOS1...TXS          *  

filho  <  

e cfe..TaI«m.ti*A...T.Aa   

natural de....Qk9J.§M....r...V»T%Èg$,l   

com. ..ilEta « átis .....anos de idade, 

estado civil..M.9.XM%w.t .profissão..MkÊMttêvr —**!§•  

 res/ífenfe.l..jtiiâ...C*JULa...Aa...BMtf.im..Jtti- 

m«r« tuiikamtaa •   

trabalhando 1# Tlif it Qarltf a "Qiilbu#w  

sabendo ler e escrever, o qual, inquerido, disse quer «li£iu ai Rii ia ja 

Eii.r-#.|--TlEàa..Aa-.p#rt-ugalj,.. ••m--Xíeí. ■4a...aa#....d§...-Mil-EaTaaaEta.B....§--TÍE 

Bl.Y».; t4*...4lE.dt,..Ei»,...*f.íEt,.,aE#.:»,.,.i.f....iMpr«ig.fE,. EE..,REa...D«matrif 

Imp. Nacional — 60-Q 
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Damatria Ribaira, tuatraaautaa • áas, smáa fumaiamava uma tipagra 

fia a litagraíia; fua praauramáa aparfalfaar»aa m arta áa maaaai 

aa, passam a trabalkar asm afiaaa ma mssma, samsiguimás tarmar-aa 
' 

um aflaial ma arta, abtamáa, mala taráa, a aartaira áa matarista 

prafiaalamal; tua atualmamta trabalka aama akaufaur ma Yiafãa Ca- 

riasa; tua aaaraa áa um ama aamkasam Tara áa Silva Jaráim, ma Pra 

ia áa Labiam, tamáa a áaalaramta, áapaia áa algum tampa aa tarmaáa 

amamta áa maama; %ua mãa sbstamts samkasar Oáila áa silva Jaráim 

Nlgra, jamais amtratava fualfuar aamvarsaçãa palitiaa asm a maama 

tua a aaraa áa uma vista álaa mais au mamas, Oáila Ika amtragau a 

skavs áa aaaa áa Rua Uamta Sagra mumara áusamtaa a tuaramta a tras 

apartamamta ma va, afim áa ali a áaalaramta muáar áa rampa a áarmir 

%ua asm rafaramaia aa mimaagrafa, aarimbaa, matuima áa asaravar 

▼alisa, asm livras a áaaumamtas amaamtraáas pala Paliaia ma sita*- 

áa aaaa, a áaalaramta aareáita tua as masmas aativassam aaultaa 

am armariai ambutiáas azistamtaa matuala apartamamta; tua a áaala 

ramta paáa afirmar tua Tara mãa tam iásslsgla palitiaa, mãa aaam 

taaamáa a maama asm a irmã áa Tara; tua a áaalaramta samáa matu- 

rista, tam am vista aamamta a ssmssrvaffls áa sua aauáa» 1 maáa 

mais áiaaa mam lka fai pargumtiámr^tapmia^O^liáa a asfca£* aamfar 

ma ask^ma asm a áaalaramta lu1 

& 

í.> 

/ 
> V 

uüi\ 

Ao, 
7 



Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

• - V " ' . 
( 

Aos  , dias do mês de 

AteJílX do ano de mil novecentos etrintaaalta 

nesta Capital Federal e /2ff....D«l««a«ia...iap.tâial..l.i.jB.tg.uraalf»...PilUtlfâ....*... 

S.tslt.l. (G.artf.fT.l.t.) f onde se achava o respectivo Delegado doutor 

HumboT.tÉ....Ouexr.air.t....A»....C.a.s.trf  

comigo esccljMMservindo ao seu cargo, adiante declarado, ai presente  

d acusado H*LI0....M«L0...M..AIMi;m    

cor.toraaf.a , o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome? Respondeu chamar-se hít.to urr.o ATM1TM 

( 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de  

 c  ;  

e de....Nf.t*la...l5.o.li.....áft...jlljielia  
      

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade de...it.ii.li;j.....aiM  

Qual o seu estado civil? Respondeu se/'.....a.alt.a.ir.a  

Qual a sua profissão ? Respondeu ser...f.s.t.u.áaat.ei  

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural de.sta... C.apital 

Qual a sua residência? Respondeu que, presentemente, reside 

^^erf,..áuientf.8..«.,,.tT.la.1;,a...t...,u||....B.t..t?.a.tfgf, 

Imp. Nacional — 143-Q 



/ V 

DIKfi*:- tu®. JaM*.lfl.. .pBr.t.oa.o.9U Partiá». P«lit.ie«.# erga 

nisai«,n»BraEil;tu«®fisuasr.©lafí®8i©aiii£aáeo*JiLuei*Gar- 

l®.s..,.Ayx«.s...Ir.ag®8®.,.....pr.®.Yam....ia.....eanY.iTette.i.a...as.fl.®l.ar.; tue.,....cana. ...e.s.tu- 

innte.tu®. i, t®.T.a aaaaiãi .i® ..lar. .algutta.. bal®tifla. aabr® a Guarra  

ia., ..Isp.anka...® . «iaflitas... .i.e...aar.a«.ter....poli tia®., .em Jornais,•emefan- 

i.f..»....p.®r....lss.*.,....int®r®ss*r.TS.a....p.«.la...l®i.t.ur.a....i.as.8®8....®.ss.unt®8;.....tu®>....a.. 

•area.âa.uBL.aaa..mais...att..mtaaataa.Eraia..à®....Gapaaabana<.traT®ua®.-r 

aMA®ija®at® eaa uil iaiiTiàu® tu® aaaáa pal® preaaue áe Pala Lea® , 

e®m e tual passou a e®mentar ® iisoutir s®bre ®s assunt®s já refe 

rli»a.,....p.#.x.9.#b®.a.it.....t....ia®Xaraat®,....mal.a....t.ar.âtt.»....tu®....ta.l....laAiTiilu®...px® 

®ur.«ja....«st.®.tuis.al-®.»....prin.«ip.al®«nt.e.....tuattt.e....a...p.ar.t.®.....ia....a.ausa....pr.®l.ef 

tarla ® tanbe» tuaat* aa auzlll® fiaaacalr® tue puiasae faraaaer; 

tu® •» boletins aeima . ref eriisa.,. Ik® aram foraeeiios par....pala La» 

m®.r..®s ...tuais.t . apifi. serem lii®.6 r. aram ramplias au ieTalTlias; , tu® 

e®a...ref ereneia a um f®lket® ..tue...f®ra ®m®®ntraia. ®m sua. resiieneia 

•....i.e.olaxaate...guariara...para .ser...lii® epertunament® * ®stueoara...i® . 

tue • ealaaara i®ntr® ia um aaiarn®, tu® nã® tofe mais ®oasià® ie 

»?>ril-®.j tue...a...iaa.lar.aMft....p.ar.«®b..tai«....tUi....as....la1;a.»sfes...ia..,pai.a...xar 

m®..>....er.am....t!®nie.a.ta.a...a...f.a.i«l.-a...ar.g.aalaar.< A.as.t...r®Q.®.lb«a..s.9.....UA...ff.abeial 

sufialente para a manutenfão i® uma o®lula s®munl8ta, nos —l®s 

am tue i eankeeii®, faTereeende. al®,.Pst;.s..Xeme, e®m..element«s seus 

e®nkeelies, tuxlll® ® lm®umb®nel* tU® lb® 1® »®r jpiei- 

ieclarante se^recMiu. aleganieaei^ 

f®rma...al£Ma....1?.«»ax...a.«*P.r.*ml.8S*...i.a....t«I.fr....p.r*.p.8.8«ni®..ne...mela...ie...aeu£ 

«.•l.a.g.tsi....ip.<.8....p.«r.iabar.....tu.a....t.ui®...a.tui.l«....aã»....®fi.lt.a.m....«.«r.t.®.;....tu®....f®-.. 

mkea® Tar®. ia. silTa. lar.iim,. .per .. terY8ii® »ua .aifiKpa.uàe.lr»....Ai....iur.ai 

restlbular aa Iscala Politituinica, ternande-se mala tarie seu 

r ' r> 

v \ 

, i 

íf 
lO 

y®mpaikelr® ie praia» paieni® a firmar tu® jamais e®ment®u 

Í*^a®m Iara tualtuer assuata palitio®, priaelpalmemte ie eara* 

ter extremista; qte conhece Oiilia irmãe ie Iara, oaa a tual^ 

raras veaes,conversava ligeiramente;que em ila e mei ia an® 

pr®xima passai®, • teeJarante f®i eanvüad® per Paes Leme pa- 

ra assistir a uma reunias, tue seria levada a afelt® num es* 

arltsri® ia Jiifiei® Nileme*, na Xxplansia ia Castel®,ouja fl 

i naliiaá® presumia ser referente a assuntas sseiaes; tue na a- 

I luiiia reunia® se encontrava® umas seis ©u alta pessias,c®nhe- 

|cenia iatr® as mesmas Luoi® Fragas®,* paes Lemes; tu® nessa ra* 

uniaa se eagit®u ia ®rganlsa«ãa i® «Partii® Operaria lenimiota? 

figurani® a ieclarante naquela reunia® e®m® miro espeataiar ; 

tue a ieclarante teve ecnhecLment® ie 41® • seu neme seria in- 

iicaia para um lugar tualtuer nq/erganisatã© tue se prsteniia 

fiiniar, mas, • ieclarante recusou, alegando iispír ie pouco 

temp® em Ylrtuie áe estuias, fiando a verdade era nã® ássejar 

se ®miseuir iiretament® am tualtuer arganisafãa • sim a titu- 

la ie ®bservar e ekegar a uma eanelusa® sabre s iieal®gia mar- 

xista; tue assa eanelusã© f®i a seguinte: a iiealegla marxista 

nã© • aceitaY®l,par ser tuimerlaa, afastani® por iss® ia t®ia 

• pesseal partiiari® daquela iiaalogia.Nada mais, iig. iieale- 

gl>>~\Ue na* S® re09ria ie *av®r premetii® auxiliar peeuniari- 

«.mlnrTStiá. Oíor»ri»"TSninlst»", «ntr,t«nt. p.de ser tu.'l 
/ 

• tivesse por nã© desejar apresentar • mativo real da sua re- 

tirada, temenda tuflquer reafã®, Nada mais ieclar®u nem lh® 

f®i perguntai® pel® que mandou a i*ut®r delegai® encerrar 

ta auta que depois ie lida e achai® conforme assina a®4 • i.®» 

olaranta. Pu 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

POLlCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

comusAO 

Em seguida. fac^^íes autos conch 

fle/epado. cir cue lavro este ter/fo. . 

de í° Lmdusüi: 

cL cy>ÂL< r~z*—*é- 

 "  

Zwâsaó~mcz 

x nn 1? mi 
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Modêlo n. 3 Fls.. 

Polícia Civil do Distrito Federal 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

Aos..jltâe.^..s9,%s.f dias do mês de 

  do ano de mil novecentos e trinta eit|> 

nesta Capital Federal e na D.el.e..gacla....í(spê.Qi.al...áQ....S.e.gur.anca...PoXlt.ica...e. 

Social* s~onde se achava o respectivo Delegado doutor 

Hpiberto GuaPFairQ-40- Gastro* v   

comigo esc ....servindo ao seu cargo, adiante declarado, aí presente  

o acusado Yara da Silva Jardim  

cor.Manca 1, o doutor Delegado lhe fez as seguintes perguntas: 

Qual o seu nome? Respondeu chamar-se. Yara da silva Jardim 

Qual a sua filiação? Respondeu ser filho de Gabriel .da..Silva jardim 

e de..01ga....Q.^MMa...M...S.ilYa..Jardim  

Qual a sua idade? Respondeu ter a idade de vinte Qnpg  

Qual o seu estado civil? Respondeu ser. solteira  
» 

Qual a sua profissão ? Respondeu ser...es.tu da.nte  

Qual a sua naturalidade ? Respondeu ser natural 

Qual a sua residência? Respondeu que, presentemente, reside Avenida Delfim 

Mp.rei.m...AM.ro.....oi.ton.ta....oQlto...apar.taiaentp.....dnis.».  

Perguntado se sabe ler e escrever? Respondeu que sim  

E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, marido Aoutor Delegado 

Jggág. 

escrevei to iue o^Êtpógrarei e ei 

ivap^que o subscrevo* 

encerrar este auto, que assina com a...qualificada* Jiiu 

Imp. Nacional — ltó-Q 



.iiia...s.©Btlda...pr.©.s.©Me....a....aQ.us.ada...T.^.a...ds....SllTa...J.arçl.lm,.r.e.t.r.o.....qu.aUí,.i 

..o.ad.a.ra...qml.inq.uer.i.da....noT.axa©Jit.©....de.olar.o.u...íiue..©.m....da.t.a...an.ter.i.or..ao 

mz...d.a...Agaa.to.....dQ....anQ...f.iM.o.>....q.ua....a.o....o.ar.to....não....p.á(ia.....precisar..,raça-? 

.b.e.u....pe.l.o....florr.eio.,.....a....ai....e.iid.ara.Qada...dttas....gra.T.ur.aa....f.e.i.ta.a ..am....pa.pe.l.. 

de seda.,....r.e.pr.es.en.tando....utaa...delas...cenas....d.a...revolução...espanhola.©.. 

.Q.U*3r.a....3C.e.p.r.es.e.n*apd.P....ttffla, ..Q.afea.ç.a....d.e...veiho.,....a®bas...assinadas^ 

Tio ..Abramo, pess&a....qua..s.$.mi.s...^ foi 

a., cidade.. de »ão...Faal.Q.,....em....M.....oar.avana...d.e...alup.08..da.,j.8.cpla...Po.li- 

.te.quiai.oa.^...apresentado...por. a.ua ..ir«ã....Od.ila., pomp...desenhista 

dos Aornaes . daquela Capital.;... que s.uh palestra o om o referido L.i*r 

vio limitou-se a q.ue.stão....de...ar.t.e.,...tendo ..ele feito ..um desenho, d» 

sua....oabe.ç.a.;....q.ue...dessa ..e.pooa .em..diante ...n.ão....te.Ye....qual.que.r. outra, o.or 
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J'iri>«ria p«sstt re^i£np**l-a& prestarei* 4eolara?tas • tirei este 
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Sn, 27 -ie Abril 10??? 

Ilm#. ST. Delegai» Ispecial <« Sa^rantE Pelitie© o Social 

Sellolt© a Y. pre^ii^noias, no sentida 

e»m a pessivel urgenoia, serem apresentade*, ^Ts^e Qarterie, a- 

fia «• saras tiuolifioades e prestaras de^íag^ees, «a esmuaistas; 

MARIO P2DR03JI, LIYIO ABRAMO, J07A RODRfOOaJKTTOlBUS GICOYATI, 

PAULO TORPES, SHBIDA OOCTA#PLI!ttO#M*u57 psAiaá», «as» ainda nia 

seja eenheold* » paradeir# dos ocImi^ remessa, per oepia» des res- 

pectivos prentuarias, para adrem Junta» ae ínnuerite já iastaAsatv, s^reiiyi 

Atedkissas saudnfães 
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Aute áe neras áeelaraqees que pres- 

ta ODILA DA SIL7A JARDIM NIGRO:- 

Aes Tinte e sete áias áe nes áe Abril áe nil nereoentes e trinta 

e eite neste Distrite Feáeral e na Delegacia lepeeial áe fiegiran- 

fa Pelitiea e Seeial (Carterie), enáe se aekara e respeetire De- 

legaáe Deuter Humberte Ouerreire áe Castre, eenige esorirãe aái- 

ante áeelaraáe, presente ODILA DA SILTA JARDIM NIGRO, já qualifi- 

eaáa nestes autes, a qual, inqueriáa, áisse que, kaTenáe áemenstra 

áe áesinteresse pela erganlsafãe áa quarta Internaeienal, nãe se- 

Iria pessirel, áe ferma alguma, ter eenkeeimente áa existeneia áe 

mimeegrafe que era lhe á exibiáe, cem® tenáe estaáe ne apartamen- 

te nere, áa Rua Mente Negre, numere áusentes e quarenta e tres; 

que esse seu áeseenhecimente áe oitaáe mimeegrafe, prevem áe ter 

iáe alí áuas eu tres reses, muite llgeiramente, gamais tenáe alí 

pemeitaáe, apás ter entregue a ekare a Gensaga (Marie Peáresa), 

presumináe que e mimeegrafe e as eutras oeusas que feram alí apre 

enáiáás fessem para alí leraáas apás a ekegaáa áe Gensaga, eu a 

áe Hylear Leite, que lke preeureu, álsenáe ter reeebiáe a ekare 

áe Gensaga; que em teáa erganisafãe áe earaeter extremista, a pre 

eeuapfae maxima tante para es erganisaáeres eeme para a prepria Pe 

lieia, i a imprensa, eabenáe a aqueles emtregar ente serrife a pes 

sia áe inteira eenfianfa; quea áeolarante peáe afirmar que Patri- 

eia Galrãe, que usa e apeliáe áe Pagú, na imprensa, eenkeee Lueie 

Caries Ayres Pragese, afimafãe essa que fás perque, eerta ris, in 

áe a preeura áeste em Ipanema, e emcentreu em um Cafá, jumtamente 

Patriol^fl^ySe. I naáa i 

pais^fe Lite e aokaáe eenferme 
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Ter»# áe neras áeslarafães tua pres- 

ta PATRÍCIA GALYÃO:- 

A#s Tinte e sete tias áe mis áe Abril áe nil neTeaentes e trinta e 

eite, neste Distrite Feáeral e, na Delegaeia Ispeeial áe Seguranfa 

Pelitiea e Saciai (Carterie), enáe se achara e respeetire Delegaáe 

Deuter Humberte Guerreira áe Castre, eamige eserirãe aáiante áeela 

raáe, presente Patrieia Galrãe, já qualifieaáa nestes autes, a qu- 

al senáe inqueriáa, áisse que, nãe eenheee Lueie Caries Ayres Fra- 

ese e, si este áeelareu eenheeel-a,mentiu; que Jamais fei imeumbi 

áa peles eemunistas áessiáentes, que atuaram em gãe Paula, áe agir, 

nesta Capital eeme Delegaáa áe Cemitl Central Preriserie áe gãe Pau 

le; que a áeelarante, ne áia quatre eu einee áeste mis, transferiu 

sua resláeneia áa Rua Carralhe Menteire, numere Tinte, para a áe 

Chleherre, nerenta e nere, reoeráanáe-se perfeitamente áe nãe ter 

áaáe e seu neme a leeataria áa easa, iste parque fira presa pela 

Pelieia; que, na primeira áas ruas referiáas, a áeelarante áeu e 

seu reráaáeir© neme que á Patrieia Galrãe; que nãe á reráaáe ter 

estaáe presente a reuniãe eemunista efetuaáa na Rua Ipanema, Tin- 

te e elte, ne apartamente Tinte eum; que áeseenheee a oriaqaã áe 

Bireau áe Preparaqãe e Organisaçãe áa Cenfereneia Regienal áe Rie 

e áe Centrele áe Ligafães, referiáe per Lueie Caries Ayres Fragese, 

bem eeme áa sua ináieafãe para faser parte áe mesme, na qualiáaáe 

:áe geeretaria, atribuináe a Lueie, que áis ser e auter áa prepes- 

ta, nãe sá áa ináieafãe eeme áa eriafãe, ser uma pessea áa Peli- 

eia eu um paraneiee; que, eeme já áisse a prineipie, áeseenheeen 

áe Lueie, ippe fate, nãe peáeria eem ele eelaberar ne eitaáe ma- 

nifeste; que jamais tere em seu peáer qualquer áirefãe áe Partiáes 

que jamais useu e neme áe Haria em qualquer reuniãe eemunista 1 

m áa mais áisse nem lhe fei perguntaáe^áepgia^á^liáA e aehaáe 

eenfermeissina opfi a áeelarante* 

Oc 
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 dias do mez de 

IjjJbvecentos e.triata • alta 
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Delegacia Auxiliar, onde se achava o senhor Doutor ...i 

Castre 

iberteQuerr eirt At 

delegado respectivo, commigo '^:^jio fi- 

nal nomeado e 

patrícia oaltJê 'T~.  ...s:>.ii,:^^  

e a* testemunhas iraeate gelame Ae líeaAtafa  

      -   :    residente 

i Rua Cru» t gtu*«, aumtrt ttatt t rimtt # Btt® 

\ 

e Albarti Carreia 

At Matas inkts # mumere.. eeate.. e..tmso. 

Pelo referido ODILA DA 8ILTA JARDIM NIORO 

residente i Rua ganhar 

\ i 

ui* S 

  foi dito que 

reconhecia * passa* nua. ara lka i apraaeataAa, «eme sauAt a mesma 

****** %ua Yiu, aenjuatameate ata Lua i a Carla a Ayr es fragata , am 

u* Gafá axistaata em Ipanaaa, tuanAa a Aealaraata ta aa amaamtra 

Ae Luaia, paeaaa assa %ua JA iiãa íka ara axtrarüia, Aa tí» %ua te 

»a aaaaiãa Aa rar um ratrata a alta am uma axpaaifãa Ae pintura 
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Aute áe aeariafae entre OOILá Dá SIL 

Tá JARDIM NIGRO a PATRÍCIA GALYÃO:- 

Áa8 Tinta a sata áias áe mds áe Abril áa mil naraaantaa a trinta a aita 

nesta eiáaáe ia Ria áa Janeira, e na Cartaria áa Delagaaia lapaaial áa 

Segurança Palitiaa a Saaial, anáa aa achava a respectiva Delegaáe, Deu- 

tar Hümberte Guerraira áa Castra, eemige asarirãa na fim áasta áealara- 

prasantas ODILá Dá SILTA JARDIM MIGRO a PATRÍCIA OALYÃO, ambas 

já tualifieaáas naste praoassa, pala preeitaáa autariáaáe fai aráanaáa 

a aoariafãa, em rirtuáa áe áirergenoias existentes nas suas áeelaraçãea 

Liáe asses áepeimentes, fai eaneeáiáa a palavra a primeira aaariaáa, s 

sanáe par ela áita çue mantem a sua áeelaraçãe anterier, na %ual alega 

eenheoer Pagú, suja veráaáaira nama vaia áepais saber %ue á Patriaia 

Oalvãa, a mais nãa áissa, áaáa a palavra a sagunáa aaariaáa par ela fai 

áite fue lhe á inteira^ente áescenheoiáa a pessaa áa primeira aeariaáa, 

fssim cerne Lueia Carias áyres Fragasa, eam a %ual a primeira aaariaáa 

áissara tel-a vista em sua eempanhia, a mais nãé áissa. l áa sarna assim 

^isseram manáau^^ rar *ete auta cuta vai áaviáaman- 
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lut« 4e aearéafãs antre LüCIO CAR- 

LOS AYRSS FRAGOSO e PATRÍCIA GALVAO: 

V^i\' V» í . >x\\i 

Aas Tinte e alta 41as áa *Ss 4a AbÀl 4a ail naraaaatés a trinta 

e alta nasta C14a4a 4a Ria 4a Janeira e, na Oartaria 4a Dalegaoia 

Ispeoial 4a Saguranfa Pelitiea a «aeial, aa4a sa aclara a respaa- 

tiva Delaga4a, Deuter Huabarta Guerreira 4a Castra, eemlge asari- 

0* 

™ o* fim teste teelarate, el presentes LUCIO CARLOS AYRIS nU- 

OOSO e PATRÍCIA QA1YÃO, sabes Ji qualifiestes neste presesse, pe- 

la precltata auterltate fel ertenata a aeareaqãe, entre es nesaes, 

ea Tlrtute tas tirergeneias existentes nas suas ieclaraqées. Lite 

esses iepeiaentes, fel tat. » palarra ae prlnelre aeareate, sente 

per ele tite que mantem as suas ieelaraqães anterleraente presta- 

tas, nãe para ser utll a Peliela, e sim . afã. rsTeluolenarlai que 

reeenheee na pessea ta segunta aearlata, a’mesma passea «ue sen .- 

le estlrera, certa tÍs, ea um Cafí sltuate ea Ipanema* ente Otlla 

ta SilTa Partia Migre, quanta e preeurara, e eaoentreu na eeapanhl 

n te Patrleia Oalrãe, a tuea ele aearlate eennesera per Maria; que 

Patrlela Oalrãe eenpareeeu a tetas as reunlães referitas ne seu te 

pelmente snterier e que es tels manifestes reiigltes pele teelaran 

te, ebeteseram a erlentafás te Patriela, reeertante-se que apenas 

um fel tlstrlbuite e e eutre arreeatate pela Peliela; que ele aea- 

rlate nae tenuneieu nea oeapreaeteu nenhum aparelhe nem eleaente 

*• P. 0. L., pels ele teolarante, ae prestar suas teelarsqães, ta- 

re cerne ebjectlre transferaar ea precesse pelitiea, e para ser ai- 

litante r.relueienarl. st tentre te P, o. L. I aals nã. tisse. Oa- 

ta a palarra a segunta aeareata per ela fel tita que aantem as su- 

es teclaraqêes anteveres per serea . expressãe ta rert.ie, nãe .. 

benta a que atribuir as referencias feitas a sua pessea, principal 

mente pele primeira aeareate que lhe i oempletamente tescenheclie; 

que ela ...reata, terii. . falta t. ep.rtunit.te, está c.mpl.t.m.n 

te tesllgata tas actlrltstes oemunistas, teseenheoente, per tante, 

qualquer eàea.nt. militante. I msls nã. ii,„. , 4, „„ agglM t ’ 

tlsaeraa manteu e Delegai, encerrar este aute, qup rar^eyüaaente 

assinai., tapeis te lli. . achate eenferae. *u 

J 
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Oficio numero lõl. 3m, z8 de Abril de 1933 

limo. sr. Diretor do Gabinete de Pesquisas Cientificas 

I 

TT 

Remeto-vos o revolver,y^a O.H., nlcuelado, com cabo 

de madrepérola, de numero 36.701, carre^^j com 5 balas mas com capacidade J 

pa*a 6 cartuchos, afim de ;ua os Sr^pemos desse Gabinete, após o neces- 

sário exame, respondam aos .ueslt^a^alxo: 

Io - Qual a naturesa da arma apresentada a exame? 

a - No estado em ue se em^T^, podia ser utllisada para a pratica de 

crime? ^ / 

■ I 

jnclosa^/SaU^agoes 

r^ado 

~ Humo ar t o/irier rei ro de Castro 
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M. J. N. I. - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

CURTIDAO;- 

Certifico que, nesta data, encerrei o presente volume a folhas 

cento e noventa e quatro, inclusive este termo. Olrefgrddo é 

rerdade e dou fe'. Rio de Janeiro✓"gffde Abril 

/f Esh&lÉcy: 

de Z938. ju 

Certidãp;- 

Certifico que o seguro rolume deste processo, será iniciado a fo- 

lhas certo e rorerta e circo. 0 referido é rerdade e d u fé. .Rio, 
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