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TRAÇôS BIOGRÁFICOS
DD

LTJTZ CARLOS PRtrSTES

I.ui,s Carlos Prestes nesceu, enl
Porto Al,egre, Estatlo do Ri,o Gran-
d,e d,o Sul, no d,i,a 3 de janeiro ic
7898. Fora,ut setts .fais o antd9 te-
nente Ántonio Pea.cira Prestes e

Dona Leocad,ia F'elieat do Preste.;.
Seu. pai,, discípulo de Ilen,jamhn,
Constant, na farnosa Escola Mih,-
tar d,a Praia Verntelha, teve atua-
qã,o d,e .stacada nos priwórd,ios Ca
'i,rnplantação d,o r e gitne r c,pwblicano.
Morratr, frilinaturoilitercte no postrt
de capitãc de Engenkaria, hazten-
do, lor r,cnseguinte, pertencid,o ao
nosso Esército, a êsse Erército que,
cotno record,a Lui,z C'arlos Preste.ç,
od,esde, 7888 tem. estatlo, ew gertl,
ao lado do nosso pozro, e nuti,tas
ztesçs à sua frente, ent lutas fclc
nosso progr.esso soci,q,l".

D. Leocad,ia Felizard,o Prestes --,,La Mad,re Heroiça,, _ falecida ,t

ano passad,c no Mêrico, está lto.íe
ma troent,ória e adutiração clc, lodos
os poztos do wn.iverso. ,

Ortõ,o de.?ai ao des anos dc i,dct-

de, Lu,iz Carlos Prestes tinlru sô-
bre os ontbros graud,as res?o?$ab;-
lidad.es. Eu,t, ccr,rupanh,ia d,e sua mãe
e cle sr,tcts i,rt'nãsinh,as 7it11e, sntfi,ç, r:t

tragéd,ia de uwrn Íaw,í!ía da class':t
nt,édia ent hrta contra a. fauperi*ztt-
Ção.

O esJôrço, a tenaeidedo, o estud,'t
e o talento e, de outra parte, o apôio
decid'ido qwe lke dá D. Leocad,i,a,

ttssc!JilrottL a Prcslcs os l,rinteirits
trhm(os pessoais. C'onclui o clírso
priruá,rio eln 'tt'nna escola público do

Di,stríto Federal, cuia d,ireitora é

urua ruulher tatmbé'w, d,c real aulor,
D. Leonor Posada, c ingrcssa, crrt,

7970., no Colégio lVliktar d,o Rio 'l,t
' Jq,rNeiro. Eno sua Pas.çogevlx pel'c Co'
têgio Mititar o'bteae noaos tri,wntos

e tatnbérn iniusti,ças, o que leúd uw
d,e seus biógrafos, o coroilel !. Ro'
d,rigues, a escrezter: "Haaia curr'o-

srdaile d,e saber quacs era.w, os ure-
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DlscuRso DE.

PRONUNCIADO NO CO}IÍCIO DE 23 DE

Hrasilriro, ! Tral,alhad,rros !

Povo Car.igca I

i)igníssinrcs senhorcs repre-sentantcs tlos povos irrnãos !

Prezadíssimos Camaraclas das delegações cstrangeiras !

'Queritlc,s amigos c amigas cla gloriosa Aliança Nacional Li-
bertarlora !

Companl'reiros c companheiras r1o Particki Cornunista !

Arnigos c companlrtiros I

É cour a rnais Íur.rda emoção que participo clesta Íesta em que

o pôvo essencialmente democrata c anti-fascista t1c nossa queri<la

cirlatle {esteja a primcira grande vitória cla democracia cln nossa

t(114.
A arristia foi, sern sonrbra cle dúvida, uma conquista do povr-''

de hcnrens, rnulheres c c',:ianças rrrridas pelo coração num scntimen-
to cllic se toruou paixão, nuÍna idéia que se fez força.

Êstes rieses c1e luta pela anistia trouxeram uma alegqia nova
ao cr-.raqão clos cariocas mais velhos. Pais e avós recordaram as

passarlas húas pcla democracia -- sells filhos e netos que ainda não
tinharn podido conhccer na prática a forçâ t1o povo organizado,
mostraram-sc cnl poucos dias dignos das melhores traclições de nos-
so povo. Mas a anistia foi tarnbóm uma conquista dos nossos ma-
rinheiros c aviadores, e clos rapazes queridos da nossa Força Ex-
peciicionária-. Foi lutando 1á na ltá1ia contra o inimigo nazista
que êles n.relhor: ajudaram o nosso povo na marcha para a Demo-
cracia. Lutaranr pcla anistia enfim todos aqueles que no nrundo in-
teiro lutaram contra'o nazisrno, desde os heróicps soldados. das
Nações Unidas, os gigantes de Stalingrado, os valentes de El Ala-
rr.iein, os bravos de Giraldacanal, os heróis de Shatrgai, de lunan,
de Shangshá, até os guerrilheiros de Tito, da resistência f.rancesa,
cla libertação italiâl1a e os milhões de sêres humanos que ràsistiam
com energia e tlignidacle nos cárceres do fascismo de todo o mundo.

Pela anistia lutaram aincia. rlurante anos seguiclos, os trabalha-
clores irmãos não só na Anrérica con.ro também na Europa - os
{ranceses do " Front Populairc", o povo héróico da llspanha Repu-
blicana nas vésperas ainda tlo ataque traiçoeiro de julho de 1936.
Os povos irmãos clc toclo o Contincnte, telldc, à frente os homens
cle nraior prestígio popular, Íizeram da luta pela anistia no Brasil
uma luta própria, bancleira cie unidade no bom conibate pcla demc-
cracia. contra o fascisnro c a quinta-coluna.

A to<los a homenagem cle n(rsso reconhccimento e admiração.
l,'Ias a anistia foi obra tâmbórn dc nosso govêrno, deste mesnro

govôrno que rlando volta atrás nas suas tendências inaceitáveiÀ par;r

" 
pnün, venccuclo cliÍiculdacies mil criadas sempre pelos reacioná-

rios que o comprometiam e que,. infelizmente.em grande parte
ainda o comprometeln, preferiu {icàr com o povo 

- cortar relações
com o Iiixo, declarar-lhe guerrâ, cstabelecer relações, com o Go'
vêrno -Soviético e linalmcnte abrir as prisões e revogar na prática
as restrições à dernocracia mais sensíveis ao nosso povo.

Honra aos.homens tle govêrno tlue sabem {icar com o povô c
cvitar poÍ superior patriotism'o o clilacerameqto terrivêl das
guerras civís I

Brasileilos I Trabalhaciores !
Companheiros e companheiras !

Depois de tantos enos de prisão c isolamento bem podeis ima-
ginar a satisfação com (lue vos dirijo a palavra.

Fal: na qualidade de membro e tlirigerite do único partido po-

litico verdadeiramente nacior:al cue já existiu e existe em üossa

tcrra.
' SaLeis, cariocas e brasilciros, que soü comunista.

O Partido Comunista <1o Brasil é o meu partido. Foi êle o or'
ganizadt:r c clirigtnte do glorioso movimento da Aliança Nacionat
i-iberta.lorà - Íiente única dos patriotas e clemocratas que em todc

LU IZ CARLOS
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PRESTES
MAIO NO ESTÁDIO'DO VÀSCO

o Srasi! se uniranr para inrpc{lir a fascistizaçâo cle nossa terra. Nirluta cruentzr e desigual caimos lutando, *"r, como já p..uia_oi'u
§empre êcontece quando se procede com sinceridaa"'" rro*.tiàra",
o.que em 1935 parecia.ser uma dcrrota esmagadora foi ae iato ãvitória que agcra festeiamos.

, Evoquemos a memória dos que cairam na luta, rlos que nàc
- puderam resistir fisicamente às brutalidades pàt;.i"i, ; ;.:-ã.;;
To.,qg cárcere. .Fpram êles os precursore; de ;;s;s-;ãiaààáí
dos Íilhos queridos do nosso pouo qu. honrando as merhores tra-dições dc nosso Exército deraà ."u .rrngr. " ;;;, j.;;;;';;ãr'";;
holocausto pela honra e peta in.,lepenãêncà-à" Írátrir. C{ó;i;eterna aos que tombaram na luta contra o nazismo, a quinta_coluna
e o_integralismo! Seu exemplo não será po; nO. 

".o.i..iaã u"r-i"-
ft..:"Tr.. o norso povo a. vencer todos os 

"urie.ri.. "-iaàri'ilreslsrencras que se aplesellem no caminho da demociacia, do prt-gresso do Brasil e da união, independência 
" i.*_.ria. a;-"ã.*poYo.

Depois de mais de rma tlezena de anos cle terror {ascista, cmque as prisões do mundo inteiro estiver"* 
"i,"i", de anti-fascistas

!:_r-ifu. as classes. em particular .1o" Àai.'-',teaicaaãs fiffr.r'ã,classe operarra, foi afinal o nazismo obrigado a capitrtai;;i; ;;soldados das democracia. ,ro ,rrr,áo-i"i;i;ã,- A rlerrota nrilitar foisem dúvida..esma§a<lora e cleÍinitiva, n" eu.op, ao menos. ., I)::agora em diante onrlrrlará sôbre a Errropa ,'À;ã"i;; ;;à ,ror'àtão qrerida: a ban<leira da vitória ao, poi,Às . á, p", entre as na-ções". (Stalin).

^,^- líi: a vitória militar não basta. Já o estamos vendo. O ías-ctsmo corrompeu e envenenou o munrlo inteiro -- seus restos meiomortos,. meio vivos. sâo. aihda perigosos e precisam ser removidos.arrancatlos de raiz,. Es!.á em nossàs rnãos'esta'obra _ , 
-ilqria"-

ção moral c política, clefinitiva _" .o*pl"'à dã'lrande peste. Nãresqueçamos o sangue derr.amado e coutinuemols Aa *ar"i.* con-ciente e enérsica. sem vacilaçõer, . lil;;i;^ã"rno".".i", contra â

f:*::l:, ili :- ,::.:"*ln,.ntn"a.ri,iti*,t;;;i; porítico, do nazi-
Ia:c:snro, cla quinta-coluna e de todos os seus agentes no munclotntetÍo.

-r^ l",1T]l:r.s a paz, rnas seutinros que a própria t)az exige d.:nos estorços novos para que seja manticla, 
"qri, "* nossa terra, cno mundo inteiro.

A vitóriá militar foi alcançada pela unirlatle, pela colaboraçãoÍraternal .rlos 1,-ovos anrantes di d;;.;";i;;*;m particular peraalianÇa sincera 'e honesta clas_ cluas g.o",j; .i;ocracias capitalis_tas com a democracia do proletariadã.

, Foi a obr;r rigarrtesca clos três maiores estadistas del nossaépoca 
- o presidente Roosevelt, o p.i"rài.à-*-inistro Churchill eo marechal Stalin. Graças a ê1es e à con.iêncir'-e..r".".;àr'aà

seus lovos não tivetam _resultado durante a guerra as manobras eter.rtati'as rlivisionistas dos hitieristas e ae t?ào. os seus ageÍltcsespalhados pekr mundo. contra os p"..lr"i.tua ã" todos os tcmD,ls.os céticos e os clescrentes, a colaboraçã" à;;,É.-";;;ã;r';i;1rf
:'?:,i;.:""?;itl1,ã:'?ifJ",:'.L:1,,11,:a;r,::'A"a;t]"m:{l;
I11..-r.1nid, e,decisiva, esmagzrdora e aetinlUà. É ú";;;;;oas ires {Jran(les rraçôcs se baseavâ, não em motivos aciclentais ãutempolários, ntas em interêsses vitais e p..-*n-êãt.r. 

-.É-;.o*ãss"e;

mesmos intr.rêsscs, r.iteis e permancnÍes, ohjctivos e íundamentais
' que_ asicgur-1nl,.agora., rnais clr, que antes, a possihilidarle ae qil
,.]i:,^.,],lt,l:"- runtas pare a..paz, para o períôdo Iristó.ico que.lálnrcra oe desen\.olvimento pacífico para os povos do mundo inteiro.Não. nos. deixcmos 

"rg"nár, 
p.i;,'p.1" .íf"rãia" rlivisionista dosreacionários e rluinta-colunistas, cjuê 

"p.ouàitrÀ- 
o, clebates cle SãcFra-ncisco lrara'lançar a confuúo 

" alà.rrla, ã -rr,lo .o* ;;;F*raçãc por ôles sempre rlesejada das-três grandes nações dirigentis.Como temos visto nos últimos dias, oi bortá. qu" nos chegarr

E.çFERA
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lltores alunos da tuilna. fuIwnnuru-
aa-se qie, não ob.çtante & sua grü-
duação nnior, rlã,o era o comenAan-
te o nt,clhor alunl, ,,nas siwt, o tna-
jor, qtte era Lràa Carlos prestes',.

L',nc 191ó, Prestes obtém. matrí-
ctila na Escola Militar tlo Realen-
go e ern dezentbro de 1919 c,onclui
cont. brilhantistno e.çcepcio,nal o cNr.r-
so des.re estabeleúmento, recebend,o
grott, de e,lxgerrheiro çni,litar. Deira,
então, na Escola Militar d.o Red)
lengo, wn,a tradiçã,o de inteügência,
de cultu.ra, de lto,nradet, de espíri,-
to de ca*taradage.tn, e ciaismo que
ficaró, send,o o orç.1ulho e a eruw[a)Çã,o
d,e geraçõcs sLtcessivas da ntocida-
de núlitor do país.

' A .çua tunyta é d,e orandes aalo-
res i,tr,telectuais e proiissionais: Si,-
tlr,tcira Cam,pos, Pratti d.e Aguiar,
Paulo Kruger da Cr,nthq Crus,
Azaurí de Só Brito e Souza, os i.r-
md,os Rrbelo d,e Queír,cz, Stenio
Caio d,c ,llbrtqucrquc Lirua, IIen-
ri.que Cuilra, Carlo.ç tla Costo Lei-
te, Cristiano Freilerico Buys, Edu_
ard,o Gomes, Prodel, Ciro Card,oso"
Orlando Leite Ribeiro, Daud,t I;a_
britio, Pa,ç1xeco Cl,taz.,es, Bina Ma-
tltado, Ánqel,c flcrtdes dc lIorai.ç
er tct.tttos otitros.

Concluido o cttrso, presÍes, cotno
pryluetro aluno tle sua twrtna, es_
colkeu para ser air a Cosnpánhia
Ferroaió.ria, aqwartelada eru Deo_
donc, no Di.rtrita Federal, e então
sob o.comando do capitd,o José
Emi,lio Rodrigtres Gathcwdo.

Posteriormente, presfes foi no-
nrcudo inslrrtlor da ortna di euot-
tthoria tlo Esc,cla ltititar do R'cu-
lengo. Tewpos depoi.r pedira ero-
nero,ção de ssa coutissão, parqu,z

,.brocurant red,ueir, ct materi,al r1,ue

êle, julga indistrrensáztel e mecesití-
rio fara ct instrrrção frdtica. Fo-
ratn,, etttão, setts instruend,os, entrc
outros,,c ltoie coronel Ed,ruunrJtt
de .Macedo Soores e Silt,a, tliretor-

11
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técnico da Couopanhia Siderúrgic,t
Nacional; o bricladeiro Gued,es X'ltt'
ni,z, diretor da F'ríbrica Nacional de

fuIotores, e o teucen,te Mario Fagr.rn-
des Portela, herói e tnartir das lr
tas tenentistas.

O instrubor de ertçlenharia cle

Prestes na Escol,a Militar do Rea'

lengo foi o então caPitão Arí Pi-
res, hoje general cormondante d,a

5.d Região lt[ilitar, no Paranó,.

O prirueiro Cinco de Jwlltp aett
",ncotxtro.r Prestes acantado c o ut,

ttlo e, d.essa tmodo, iutpedido dc
.l)arti,ci?ar d.a lu,ta, coitTo ero d,e seit
descjo e resolução.

lá então P'restes está voltad.t
para a collitaçoo e coilseqttcttlc stt-

lwção d,os problem.as da coletiz,ída'
de brgsileira. Iríão descuru, ilo etl-
tqtl,to, do ltroble'ma de .çua tantília.
Desdobra-se, ora couto e:;flicador
particular de tnatenitico, ord calllt)
pro!cssor no Ginosic l'itttc c ('liro
d,e Seteru,bro, a[int, de auut,entar rt

orçatnento d.e caso. Clotildc, Hcloi'
sa, .[.u.cicr e Ligia, suas írttt[is, estu'
dant e prc,parant-se fora enírcntor
d i, a s futturos, estituuladas pelos

erentl:los de Lttiz Corlos e D. Leo'
cadio.

Prcstes rccebe noi'a cotttisstio.
Ent ctct'u\atthia de u1tu seu colegs,
Fernando Tavora, é designado faro
a fiscaliza.ção das "lantosas" obrcrs

rlos quartéis do sul. Diante das ir-
regularidadc s apontodas .? s01,tL fro-
vitiittcia.ç, deutíteni,-se eru sinal dc

?rotesto, da referida coutissão.

li' classifi,cado, ex.tão, no Bctta'

lh[tt Fcrroz'iúrio dc Sottto A'ngcltt.

no Rict Grand,c do Sttl. Áí Pertuct'
fi,ece cLrree/mentado até füx rl't
7923, na qualid.adc, de sub-comatr.'
dante dcs.çct unidade e 'n,o ttosto de
.caíritão. euando, fi,nalmente , rosoi-
ae -solicitar dentissão do serztiço ati-
*rto do Esércibo.

t2

atravós rlas grantie a§ências' telegráÍicas, da Europa ou de .São
Frrrr.i.,to, pÃ.o .ir.ú, mas são iôgo substituidos por nr.rvos boa'

ior, ."ar'*, mais ciniôos, visando iempre.armar a quinta-coluna

com n()vr)s argumeotos para a süa catnpanhâ solerte de guerra e

divisionisrno. Por tudo isso, convém agora recordar e ter semp::e

pr"."nt. ;rquelas palavras do marechal Stalin ern 7 dc novemtrru

do ano írltimo r

" Fala-se em divergências entre as potências sôb-re

alguns problemas da ."!utunçr. DiÍerenças existem' Di{c'
ieirlas podem e*ittir -entre' rnembrcs do mesmo partido.
qrranto irrais entre representantes de diversos Estados e par-

iidos diferentes. O que surpreende tião é a existência de

rliferen(as, mas que sejan, táo poucas e qtte quasi sempre

sejam .ruperad,.r 
-gra.Eai à tlnidide e ação coordenada dás

trás gr;rnães pctênciai. Não houve entre nós nenhuma rli-
ferença ma.is iéria qtte e abertura da segunda frente, e ess'a

foi fin3.imente re;olvi,ia nttm cspírito de con:pleta rrnanitni-
tlade".

E foi essa unanimidade que nos trouxe a vitória'
Iinquanto as três grandes Dotências contimtarem unidas tere-

mós pai n,r mun..lo. Separadas, voltariamos à guerra, guerra in-
ternacional e guerras cil:ís, ao cáos e à destruição de povos- intei-
íos. Não; a col:rbor:ção para a paz ê possivel c necessária, tão
possível e nccessária quanto o foi para a guerra -9 

para a vitória'
\'Ías crbe igualmente a. todos nós, democratas dà rnundo inteiro'
apoiar c susletrtar a colaboração dzis três grandes potências, lutan-
c1à. senr repouso pela paz itrtet'na em nossa própria Pátria, não pou-

panclo csfórços para êncontrar scmpÍe a solução harmônica e pací-

iica de tô;:.s as divergências e contraclições de classes que porven-
türa 1.1c. i)o-csarÍl scl)araÍ e dividir.

\ao iui inirtil o saltgttt dclramado ctn tantos anos de guerra'
Nãr-r é <liferênte, lior acaso, o mundo de hoje daquele de antes tla"
guerla? (-) tnuntio de Tc'erã t Criméia daqttele cle Munich? O
ãu"Co cr.,. <1ttt' o m.rrechai Tito pode " rnanclar luzilar o traidor
Itih:riiol itcl-r riaqqele cirte permitirt a Frirnco e-ssassinar o po1'o

(::ljar.llloi I

;\ntcs t1a gueÍra, nós, comunistas. lutavamos contra a denlo'
cracia burp;uesa alia,la tlos selrhores feudais mais rt-acionários e

subnriss:, at. capital estrangeiro cclcnizador, opÍessor, explorador
e in;perielista. lloje o problema é outro, a dcmocracia burguesa
r',:lials.' para a esqtier<1a. a ciasse operária tenl a possibiiidade de

aliar-st .:o,.t., " 1,,,,1.r"t'ra trtirguesia do canrpo e da cidade e com a

1;arte clemocra-ta c iirogressista da burguesia nacionai contÍa a ml-
irolia reacionária e aqircla irarte igualmente r:cacionária c1o capitei
rstt artgt iru col,,nizatiot -

\{esmo aqui em nossa terra, o velho tipo de politiquciro dema-

!--ogú, que se ria Co poyo que cinicamente cnganava, e do qual só se

lembrar.a nas horas de cleições, tenrle a desaparecer, de morte natu-
.ra1, pur fatalidarle histórica. 

'Ten'r porisso tôda a tazáo o jornalista
qr" ã..r"o-"r há tiias que o novo político é aquele que acredita no po-

r-o. "No poyo quc tem plena conciência <1e seus interêsses, nlas que

no ixofilentc mostÍa ter pouca confiança nos políticos que nuncil o

souberanr compreendcr. Essa confia4ça é que é preciso restahe-
lecer pcla rrnião de tôclas as classes na réalização de uma tarefa
comum que Íaz das reivindicações políticas o pâsso inicial de uri
imenso prc,grama consistente em por em aproveitamento as pos-

sibiiitlacles econômicâs do país". (O Jornal, 18-5-45).

É êste justamente o pÍograma de rrniáo nacional qtle preg-x-'
n.los e pelo qua! Iutamos desde a agressão nazista ao nosso povc,
desde que com o ataque cle Hitler à União Soviética teve inicio a
grande guerra pela {ibertação e independência dos povos. \{:rs-
a união nacional dos dias c1e hoje, do momento históricÔ que atra-
vcssâmos, nada tem que ver com a po1ítica reÍormista da(ueles. que

em i914 fizeram a " uniã-o sagrada" em beneÍício do imperialismo
e à custa do sangüe Cas grandes massas trabalharloras. I-Ima coisa

é tãcr ciiferente da outra quanto são diÍerentes as Nações Unidas,
de lrcrje, da velha Ligo das Naçôes j organização reacionária con-
tra oi povos soviétióos, êstes mesmos povos que sob a direção r1o

Partido Bolchevique de Lenin e do guia genial; o marechal Striiu,
são hoje o esteió máximo das Nações Ur-ridas.

" Com a vitória sôbre o nazismo entramos reaimente numa
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íova época- Terminou o período de guerra e começou o período
rlo desenvolvimentb pacífico" . ( Stâtin ) .

- Nós, comunistes, que vivemos sempre na ilegalidade, senlimr:s
bem o qrranto difere. esta nova época daqueles tempos de antes da
guerra, em que viviamos perseguidos, insultados e vilmente calu-
niados. Eramos então os "traidores da pátria", porque nos deÍen-
diamos i:om ardor e violência da violência' de um Estado a serviçc
dos elernentos mais reacionários das classes dominaÍrtes e do ca-
pital estrangeiro colonizador. Depois veio a ameaça Íascista. e
com a derrota de 1935 encheram-se em nossâ terra os cárceres da
reação. Foram os anos negros de nossa história contemporânea,
Mas, dez anos de guerra e perseguições contrâ o comunismo Íi-
zeram do nosso povo o nqvo mais comunista da América.

É o que tinira de ser, Comunista para ó nosso povo é aquele
que r1e nraneira mais firme e corlseqúente luta contra o estado de
coisas intoleravel e injusto predcn-rinante em nossa terra; comunis-
ta é o que quer a negação disso que ai temos, a negação da misé-
ria e <la fome, a negação do atrazo e do analfebetisrrlo, a negaçãtr
da tuberculose e do impaludismo, a ne§ação do barracão e do tia-
balho de enxada <le sol a sol nas Íazendas do senhor, a negação cia
censrlra à imprensa e <las limitações de:tôc1a orclem,às liberdades
civís, a negação enfim da exJ'loração do hornem pelo homem. E o
povo tem razão, porque é realmente êste em seus traços gerais o
nosso programa, o progranla do Partido Comunista do Brasil, que
justamcnte porisso é'nds dias <ie hoje o partido não só.do proleta-
riado como <le todo o nosso Dovo.

Na rcalização pÍogresstva e pacíÍica, dentÍo da ordem e da
tei. de um tal 1'r6gçrn',r, está sem dúvida, a única saida para .r
grande crise política, econôn:ica e social que atravessamos. E é
por estaÍmos convericidos disto c1ue, num gesto de lealdade e <ie

superior patriotisrno, estenrlemos a mâo a todos os homens honc.s-
tos; democratas e progressistas sinceros, seja qual {ôr sua posição
social, assim como scus pontos cle vista ideológicos ou ÍilosóÍicos
e seus credos ieligiosos. Só assim alcançaremos a verdadeir;r
tutião ttaciortnl sem a qual seremos prêsa fácil do {ascismo e d.rs
âgefltes clo capital estrangeiro mais.geacionário que, na defesa r1e

seus interôsscs, fomenta a tiesordem e préga a desunião, gerador'a
do cáos c cla guerra civil que precisamos a todo trânse evitar.

Esta a nossa posiqão política, a linha política de nosso Partirlrr
..- unificação nacicnal para iniciar a solução dos graves problemas
econômicos e socíais e chegarmos, cle maneira pacíÍica, através de
eleiçõcs livres e honestas, à Assembléia Constituinte e à recoos-
titucionalizaçito clemocrírtica que to<los almejamos.

A não ser com o nosso povo não temos compromissos conl
ningrrém . J,utamos -e lutaremos pela unificação nacional e esten -

demos a n.rãc a todos os brasileiros, mas não Íazemos cambalachos
oem cederemos ut.ra linha siquer aos desordeiros, aos golpistas,
trotsl<istas e clemais.aventureiros a serviço do Íascismo e dç pio-
les inimigos do nosso pclvo.

. ,Sabemos quanto é grave o. momento que atravessamos e em
contacto, como estamos, com as camadas mais pobres de nosso
povo. sabemos e sentimos o quanto é dolorosa sua situação econômi-
ca e miserável o nír.e1 de vida a que chegou. Multiplicam-se com
a inflaçiro os preços tlqs artigos de primeira necessidàde e rião sãc
ree-justar:rentos de salírrios com acréscimos de 40 ou 50,Ao. que per-
mitiríio ir classe operária sair da miséria em que se debate. Ile
outro lado, uma absurda fixação de preços que em geral só atingi,t
os prodqtos agrícoias de tnaior consumo.veio agravar a siluação já
diÍicil em nosso calnpú, Íomentar o êxodo agrícola para ad grandes
cirlades t, dctermiitar â escassez cada vez maior dos reÍeridós arti-
gos e alimentar a especulação rnpiedosa do mercado negro.

Como enfrentar tão sérif situação? O remedio não está, evi-
dentemente. na guerra cívi1 nem nos goipes salvadores. Mas já
está visto lambém qrie os paliativos nada resolvem. Não'é mais
possivel enganar a fornc do poro com a eloquência vasia sôbre as
belezas de nossa natúteza, O método mais recente do malabaris-
lno com cifras.já Rão c1á tanrbém maiores resultados. Como avaliar
vâlores coflr un-ra unidacle monetária eiástica que encolhe cada vrz
mais em sen poder de compra?

TRAçOS BrOGRÁFICOS
DE
LTJIZ CARLOS PRESTES

,4guardand,o soluçã,o desse pedi-
tlo, trabalha aí coruo ongenhciro tlJ
ilntq eilxl)rêsa concessiOtttárco, det ser-
ztiços públicos (lua, fôrça, dgtto,
etc.) .

Àiesso situação, aent, encontrá-lo
o segundl Cinco d,e lulho. Inicia-
se o fitoztiruento ermado tw rerJido
l[issioncira. Há, de início, o ltcr-,
da irrepar,iztel de Anihol Bei{aolo.
Prestes pe(severo e, z)itorioso, etu,.

Santo Ángelo, concelrtra-se c o'!tr,
Moric Portela, en+ S. Luis dc Cá-
ccr?s, ondc uirão tcr Síqileiro, João
Alberto, Trifino, Cordeiro, A r í
Freire e owtros. A CoLuua do sul
z'ai junlar-.rc às fôrçàs do nrorecltal
Is'i,d,oro Dias Lopes, no. Foz d.!)

Iguaçú. Foi Qwando o clxeie ililitar
da Revolução, fela prim,eirtr, aes,
usou dd. c.rpressão " Coualciro da
Esperon.ça", fiois oue, enl. Presfes
? sci/.ç ltorncns, resídiartr, tnquclps
??t:rn!nt9s, a garanlio cla conúíqta-,
ção da luta encetad,a .belo ioae.

Realiza-se a efopéia da Grand.e
X,Iarclta. A Coltma Inai.cta fercor-
re o país de nortc a,sul. Preste.r,
Mi,guei Cosía, Si.qucira Cawltos,
D jalma D,ttra, lttarcs Tovoro, J oãa
Alberto, Tri,Íino Carreia. Co,rdewo
d,e Faria, Ary Freire, Pawlo Kr'u-
ger d,o Cunha Crwz, Ari,stri,des Cor-
reíu Leaí, Lourenç,s, Moreira Liw.a,
Emitiio lul iranda, Agncola B attsta,
Euclide,ç l\le,iaa e tautos o.Lltros, re-
z)elan-se gramd,es soldados d,g pQao.

Internad,a. a Colúna, prestes co-
,nxeÇd., desde logo, a trahalh,ar cotyt.c
engenlleiro nLtnla eilt.prôsa d,o Ori,-
ente boliaianc. Dedica-se, princi-
falwente, ao problem.o, de asíistôn-
cia e repatriarnento d,e ,sgus co-
urulnla.dos. TransJere-sc, d, e p o i ;,
para o Prata, ond.e se maltipli,ca
no d,esen4,fenlt,o de, sua,s ztá,rias ta-
rel«s de cn{Jenlrciro, cotnerciontt,

Politico e reaoh,Lci,onári'0, ao lado'de Migwel Costa, Sirlrteira Canr-
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pos, Orland,o Leito Ribeiro, Vitor
da Cunha Cruz, Emidio Mirandtt,,
Si,l,a Meirele.ç e outros.

Ew tins d,e 7931, ztai à (tnião

Soviética, hwendo aisitad,o, ante'

riorurente, a França, a Alentanha,

o Eslanha e outros países.

No U.R.S.S. Polrtici1a concrcta'
tnerute da construçã,o social'ista. Ern-

lreeüde aáriss ercr,wsões d'e estu'
d,o e propal1anda política pelo país

do socialisruo, da regiãp de Lenin-
grado à Crionéia, do Ucrarna avt

Cóucaso, etc. Trabaiha atiaawents
u,o Institato Agrário de Moscoit-
Eru 7934, é'elato n+etnlra d'o Co'
ruité Erecutivo da I. C., ju'ttto cQrt't

Manwilski, Dünitro{t, Thaelntantt,
üVan Min, Togliatti (atwal zice'
" prewier" italiano), Bnowder c' ou'
tros.

Etn M osco r,c, trava. c on'l'techn,ento

cot'n aá,rias figuras do t'noti'mento
chinôs, particularmerúe coru l,;[/ a n

üIi,n; ent, cuia cornPankia estuda e

elabora solução para vtírios probl,e'
$ias da Ckina , 4's Qri.ent.e etto

g cral.

Aléno d,isto, t'cali,sott. na ca'Pital

sovi.ética a etm otttras citlades, vá-

rias, conferênci.as de natwresa eco-

uôtrtica : socíol.

lrÍo nmnrl,o i'nteiro, o fasci'swp es-

ta.aq, enl qscensão. Hitler, em 1.93.J,

çh,egat'a ao foder, n:a Alematcha.
.Êsse fato ganhaaa' rcf ercrtssão ettr'

tôda a' parte. O poao brasilairo tno=

bili;:atto-se jd, t'ora barrar d ttrur-
cha do foscosuoo. L'utaaa contra a

Lei de Segurança Nacional' e co'n-

tra os " catnisas uerdes".. Prestes
achou. qwe o seu luclatr era ao lad'o

tlo povo. Regressa ao Brasil. Os
üúegralistas req,lizaw. ut/tt, congres-
so n.o l{'crd,esta, ent Pe.squeio'a, nrt
Estado de Pernarubuco. A lwta do
poz'o atingc o seu attge. Deflagra'
se a greaq d.os ferrovid.rio.ç e de ott-

t4
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lentado como criarrça, quer coflhecer a verdade, e já provoü sufi.
cientemente nesses anôs de guerra que sabe sofrer em silêncio, com
altivez e resignaçâo, se assim for necessário à honra e,à indepen-
dência da Pátria. O que é evidente, já não pode mais ser negado,
é t1ue. i{ agora estala por todos os lados nossa arcaica estrütura
econôn1ica. Nada se fez de prático nos últimos quinze anos, que
se seguiram à grande crise de 1929, gara resolver as àontradições
fundamentais entre as íorças de produção em crescimeíto e unla
inÍra-estrritura econômica seculârmente alrà,zada. em que os rest()s
feu<lais lutam ainda por sobreviver em plena época àa revolução
socialista e da vitória do socialismo, iá em rêalização na sexta ou
quinta parte do mundo.

A verdadelé que os elementos mais reacionários das ctasscs
dominantes do país e do capital estrangeiro procuraram, e em
grande parte o conseguiram, nestes quinze anos, impedir o progreg"
so nacional. Poltica de proteçáo aos qúe manopolizam a proprie.
{ade «la terra e não a cultivam, pela lei do reajustamento econômi.
co, pela queima de café, pelos Institutos morropolizadores, Poli-
tica.de proteção a uma indústria primitiva e retrógrada, pela proi-.
bição da importação de maquinaria moderna. Tudo determinando
uma renda nacional miserável que não perrrrite ,maior expansáo cla
renda oírblica, r: que impediu o reequipamerrto das estradas de Ierro,
a aquisição de navios,*o desenvoivimento da iastruçâo popular e o
saneamcnto em escala necessária de,largos tratos de fiosso vasto
pals.

. Teniamos em 1935 com a Aliança lrTacional Libertadora resol-
ver' revolticionariamente tais problemas, enfrentàr a a.m"gogia in-
tegralista com a resolução <los problemas iundamentais da revolu-
ção democrático-burguesâ - a revolução agrâria e anti-imperialis-
ta pelo seu conteudo, porque já sabiamos que sem uú golpe decisi-
vo contra o capital es!,gangeiro reacionário ei colonizâdor, §em que
a terra passâsse.ao poder,da massa camponesa sem terra, nenhunr
passo seria possível dar ío progregso do país. Fomos dir,rotados
e nestes dez anos de combate ao comunismo, o que de Íato se fr.z
com as arnlas asquerqsas da polícia, do Tribunal.dc Segurarça Na-
cional. do DIP reacio'nário de ontem, bem diÍerente por certo deste
de hoje que irradia a ".palavra do povo, Íoi impedir o progresso na-
cional e enganar a nação com uma prosperidade ficticia de infração
e de obras públicas sür1tuárias e de íachada, com exclusão talvea
única e' honrosa do ,inicio da construção da Usina Siderúr-gica ile
\rolta Redonda.

Mas hoje a situação é outra. A guerra precipitou a crise e
pós em tensão as grandes Íorças materiais e nrorais dci nosso povo.
Com , uma rapidez que a muitos surpreende, modifica-se nosÃa sí-
tuação política e damos passos decisivos para' a democracia de
maneira a pocier o Brasil em breve alcançar pelo seu resime pe-

,lítico os paises capitalistas mais avarrçados. E, devído iisso,-já
são agora as próprias classes dominantes, por .intermédio da pala.
vra autorizada dos dirigentes <le maior prestígio de suas tradicio-
ruais .,;rg211i22çõcs. que mostrâm compreender o que há de profundo
e veitladeiro no dilema de Euclides da Cunlra - 

progredir ou pe,
recer. Perecer ou alcançar e sobrepassar aos paises capitalisies
nrais avançados. nâo só pelo regime político como também àconomi-
catilcltlc.

Esta a nossa tarefa atual e urgente. Para levá.la a bom ter-
mo, cle maheira ordeira e pacífica, é qrre precisamos'da união mats
firme e leai de todo o nosio povo, rlos patriotas, democratas e piá.
gressistas <le tôdas as classes. Contra urna unidade tão amplá sô
poderá Íic:rr a minoria reacionária e fascista que ainda esp"rà .on.
seguir deter a avalanche democrática com golpes de .Estado e
§uerra àivil. Toclos r'untos, porem, operários Jpátrões progressis.
tas, camponeses e íazendeiros democratas, intelectuais e mílitares,
havemos de vencê-la, dirigir nossa Pátria pelo caminho do pro-
gresso e sairlar nosso povo clo aniquitarirento íísico, do atraso cultu-
ral e da deca<lência moral que q ameaça.

Estamos convencitlos de que dentro de um parlarnento àemo-
crático livremente eleito, de que participem os genuinos represen-
tantes do povo, será possíveÍ e relativamente fáciI eflcontrar umil
solução progressista de todos os rtrossos problemas.. Será possível
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+ntão legislar. sôbre a propriedade'ria.terrâ, em particuÍar dos lati-
,{undios abandonados nas proximidades. dos grandes centros de coir-
sümo e das vias de cornunicação já existentes, colocando seus doncs
antê o dilema inexorável de explorá-los por métodos modernos ou
,de entregáJos ao Estado para que sejam suas terras distribuidas
gràtuitanrente á massa çalnponesâ sem terra que nelas queira viver.
trabalhar e produzir para o Ínercaclo interno em exparisão e cátla
vez mais livre, de que tanto necessita â Ro§sa indústria.

Num pariamento democrático será possivel legislar ctntra (,
capital estrangeiro mais reacionário, contra os contratos lesivo§ ao
interêsse nacional e ao pro§resso do país. Isto não quer dizer qu:
sejarnos contrários ao capital estrangeiro que nas condições :io
mundo atual ainda p,rc1e ser, dentro das limitações da Carta do
Atlântico e após as decisões históricas de Teerã e Criméia, um dos
colaboradores mais eíicientei do progresso e da prosperidadé dos
povos ,nais atrazados. - No mundo inteiro os povos ficarão agora

'livres <la irrtervenção estrangeira nos seus negdcios internos, e
assim senclo, o imftrtaltsuto está moribundo e o capital estrargeiiô
perde a sua característica mais reacionária para se transformar em
f{to1 de progresso e prosperidade para todos os povos.

Protegeremos num Parlamento democrático a indústria nacro-
nal ameaçada pela concorrência estrangeira, entregaido ao Estarlo
.o controle planificado de nossas importações. É cada vez mais
claro que o'ouro proreniente das exportações nacionais não pode
mais ser malbaratado na aqüisição de artigos de luxo, as geladei-
ras, os discos de vitrola, as camisas e ôutrâs bugigangas, semelhan-
tes àquelas contas cle vidro corn que os portugueses enganavam os
nossos índios para deles obter em troca os víveres c1e que necessi-
tavam nos primeiros tempos da .colonização e escravização dos
ínesmos aborígenes.
. En{im, só um Parlamento democrático poderá rever da ma-

neira inteligente nossa legislação trabalhista e assegurar a liberda-
rle sindical, que, a par rlas liberdades civís, constitui sem dúvida o
€lemento. básico e iridispensável para a realização prática de muita
coisa que não passou até hoje rla letra da Iei. Imediatamente, o
que convem a patrões e operários é resolver diretamente, de ma-
neira harmonica, ftanca e 1eal, por intermédio de contissões nãstas
nós locais ile trabalho ou pelo acôrdo mútuo entre sindicatos. de
classe as divergências inevitáveis criaclas pel4 própria vida. Os
operários querem e precisarn <le melhotes salários e melhores con-'
dições de trabalho" e, atendidos, saberão ajudar os patrões, por uma
eficiência maior no trabalho, a recluzir os custos c1e produçáo, tudo
em bene{ício, a{inal, da grande massa consumidora ô do progresso
nacional.

Mas à união nacional é necessária aincla para enfrentar <1e

maneira prática e decisiva o grave protjltma cla inflação que amea-
ça neste instante tôda a nossa economia, alem cle gerar e alimen-
tar o male§tar popular habilmente explorado pelos agentes da
desordem e provocadores'fascistas. Aos Partidos políticos, às or-
ganizações sindicais, operárias e patronais, ao govêrno, cabê en-
frentar de maneira unitária e solidária o grave problema. Nê. co-
munistas, propomos desde já o estudo e imediata aplicação das se-
guintes medidas:

1) - Estímulo à prodrrção de'víveres, especialmente nas pro-
ximidades dos centros de maior consumo. com a entrega de terras
gratuitamente a Íamilias camponesas que se comprometam a ex-
plorá-ias imediatamente. Estímulo e apoio,ao cooperativismo li-
vre e democrático, pelo crédito barato e, se possível, sem juros:
auxílio íinanceiro e técnico ao lequeno agricultor e, se for nc-
cessário, fixação e garantia. de preço mínimo para a produção
aconselhada pelo govêrno.

2) - Redução do imposto de consumo e de todos os impos-
tos sôbre as trocas intern.às que devenr ser o mâis ràpidamente pos-
sível desenrbaraçadas de todos os obstáculos atuais.

3) - Atrmento do imposto sôbre a renda de maueira progres-
siva. Um novo imposto sôbre o capital.. Empréstimos io.çãdcs
sôbre os lucros extraordinários ent escala fortemente p.og."rriuu.

4) - Utilização imediata dos saljos ouro no estrangeiro para
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tros setores oferários, ,no N,ordes"-
te..Deflagra, e7rl Natal, o ,t4i,oüint\elx-

to armulo. Em Recije, tambéút,. No
Rio, o 3.o R. I. e a Escola de Avia-
çd,o secttndant a luta dos anti-fas'
ci,stas do Nardeste. lllas ,o foscas-
tuto ia üencer as Prilnxeí.ras batalhqs.
Prestes e seus corufomheir.os sã,o

presos. Sua heroica cotu,panlxeira -
Olga Benario Prestes - é eruaiada
pare o covil de Hitler, a delpeito
d.e ser brasi,le'ira, corno esfôsa d,e

tr.tm, brasileiro. E estaaa qru, vés|e'
ras de ser !',xã,e.

Dec omcs são d,ecorridos. O ias'
cis'nxo e o nazislno forw+ d,errota.

dos ynilitarwente. Prestes e seus
'coitlfanhei.ro-ç .§Ao !)ostos em liber-
dod,e.

E, na lcora d,o tri,unfo, o gro'nde

lid,er nocional scbrepõe os inter€tç'

ses da Pátriq, e d,o sàu. pov,o a quais'
q'uer sentinnentos de orderrL pessoal-

Sem ódios nenx resselxti4m{ntos, Pre'
gja a utr,títo d,e, todos os bt asile'i,ros

e estend.e lealtnente a fixão tt, tod,os

aqueles que. fdcilicontetúc, queiroüt,

co.of erar fi,a recoll'strttçãa d,e*tocrrí-

ti,ca naci,onal. Herói e ilxdrtir ilo
pw,o brasíleiro, Prestes transf or'
lmtt-se, hoie, na grand,e fôrça políti-
ca que gwante xrma soluçd,c xmitá,'

rio proqressista para os prohlentas

nacíond.is. Tmna-se, à Jrentc do

seu partido 
- o Portido Cowwnis'

ta rlo Brasil, ewl ??wrcha Para a le'
gati.ttad.e - 

urn gra,nde esteio da

'prd.enx a ila tramqui,lidad,e interna-
Inspira, ilesta maneira, confia,nçü Q,

tod,os. os setores progressistas do

país, l,iwando a Pá'tria da guerra
ci,vil e procuranda assegwar cr li'
berd,oile, o progresso e o beru. estar

d,o mosso Povo, à altwra d,os sacrt'

fícios dos ??io.çs-o.r keroi.cos 'i,rtnãos

da F. E. B.
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CL meftLÜ-

hif, de 9,otta IIPD-

aí.dia, %,eálp,

Ã rua ArEtias Cordeiro ilc
Meíer, dia 14 de junho, cont, a

. presença do grande liiler fopu-
' tar Luiz Cailos Prestes, reali-

sott-se ulna emocionante homena-

lJctn. enl ntemória dc Do»a Leo-
' cadia Felizardo Pre stes. Esso

tnanifcstação protnottida felo Co-
mité Fenoinino pro-Dewocracía,
tet,e o apoio e adcsão d,e inúme-
ras organiiaçõcs coltlo a Líga d,e

Dclesa Nacional, o )ilotiuiento
Unilicad.or dos Trabalhadores, q

Comissão Estudantil de Ajuda à
F .Ê.8 . e intimeros Cotités D.:_
tnocráticos .

. lchondo-se fr(scillc o rclrt-
scntante do Entbaitador do l,le-
t'íco, a ,senhora .l{aria Barata fe :
cntrega d,e urna mensugem da,;
trtulheres brasileiras às ntulheres

.rrtcticanas. Fixram u.so da pala
tro o. senhora Anita Goul:eia pelo
Comité Femini*o pro-Democra-
cia, o tlr. Lucio dc Ándrude qttc
lcu :.,ur rcsfi,tto biográ!ico da
" Madrc tleroica", o jonnlista

, .i ocelin, Santos, pelo )tt .Li .7. e Lr

dra. Arcelina trtlochel 1tetu. Liga
da DeJcsa \lacional, cttja discurso
I ra n s( rcueril os :

A tiga da Defesa Nacional não
poderia deixar de prestar sua justa
hortrenagem à memória de D. Leo_
cádia Felizardo prestes, neste mo-
mento.

Quando se é bem jovem e já se
sente que a inteligência começa a
ensaiar os seus vôos para a percep-
ção e fixação dos problemas cla vi-
da, não se pode deixar .de amar a
Maximo Gorki lendo-o ou acompa-

. nhando sua vida de dedicação aos
talentos jovens, à sadia formação
de Çaracteres humanos, ao desen-
volüimento do a rn o i ideal pelo
mundo. E, discpulo dele, quem po-
deria deixar de amar a Leocádia
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""';'ãi,ãiã;iiãiãli;=ffiãú;â#:;5) - Eliminação na 'medida-do possível do intermediário na
venda de nossos produtoí ao estrangeiro, corno já se vinha faaendo
com sucesso, em real benefício do pequeno produtor, com a expor-
tação do cacau.

6) - Elevação ponderávet, isto é, de cento por cento, p€lo me-
íos, dos salários mínimos; e elevação gerà[. de todos os salários
e. vencimentos inferiores a mil ou mil e quinhentos cruzeiros por
mês.

Estas as medidas que aconselhamos e submeternos ao debats
público, sem objetivos demagógicos e visando sômente os mais altos
interêsses da Pátria. o progresso do Brasil e o bem-estar de nosso
povo.

E passo agora ao problema eleitoral, aquele que para muitos
de vós, inevitavelmente influenciados pela agitação dos últimos me-
ses, é certamente o problema interno rn*is imediato e mais sério
no momento que atravessamos.

Como dominar, submeter. e controlar o espírito de partidarís-
mo desenfreado e ameaçador com que se iniciou a campanha elei-
toral? Uma singrrlar campanlra eleitoral crrjos dirigentes de maior
prestígio chegam a afirnrar enr praça pública que não pedem votos,
mas sacrifícios, sangue, guerra civil, portanto. A cposição exige
que o Sr. Getúlio Vargas abandone o cargo, para que seja manti-
da a paz interna. ilIas será êsse realmente o camiirho democráti-
co da ordem, da paz, e da união nacional? Não terá, ao contrário,
razáo o Sr. Getúiio Valgas ao afirrnar que seu dever é manter a
ordem para leyar o país a eleições livres e honestas e entregarro
poder ao eleito da Nação? Srra saída do poder neste instante seria
uma Ceserçáo e uma traição que não contribuiria de {orma algunu
para a União Nacional; pelo contrário, despertaria novas esperan-
Çi:s entre os fascistas e reacionários e aumentaria.:rç diiieuldadrs,
tornando mais ameaçador ainda o perigo de golpes de.Estado e de
guerra civil.

-{.ssim como em agôsto de 7912 voltou-se o nosso pove para
c, Sr. Getrilio Vargás, ná esperança de que o antigo che{e do mo-
virnento popular dr: 1930 quisesse dirieí-lo na luta de morte con-
tra o ap-ressor nazista; o que o nosso povo espera agora do Sr. eie-
túlio Vargas, prestigiado como está pela vitória de nossàs arruas

.na ltália. são eleições realmente livres e honestas. Êste. o seu
dever de homem e cidadão, e a-pesar-de tôdas as diveigências po-
liticas que já nos separaram de Sua Excia. contra eujo gü/êftro
-já lutamos r1e armas na mão. não temos o direito de duvidar do pa-
triotismo do Chefe da Nação.

O que convém ao nl)sso povor aos hornens seísatos'e houestos
cle tódas a-s classes, é qw as próximas eleições cofistituaÍn nÉis
unr fator, e considerável, de unificação nacional, de paz, de orC,em
e tranquiliclade. E como conseguir isto? Corno desníascarar 1rrà-
ticamente os ciernagógos, os agent€s da desordem, os trotskistas ou
provocâdores íascistas ? De uma única nraneira: pela organiza-
çã.o 3o povo em organisrnos que the sejam próprios, em amplos co-
mités ou comissões nos iocais de trabalho, nas ruas e bairros. Co-
mités Fopulares Democráticos quê, uÍtidos, pouco a pouco, de Lai-
xo pâra cima, constituirão, -num Íuturo mais ôu menos próximo, as
organizações democráticas populares de cidade, região e Estadtr,
até a grande união nacional, aliarrça de tôdas as forças, correÍltes,
grupos e partidos políticos que aceitem o programa mínimo de uni-
ficação nacional. Ésses comités populares deverão ser amplos, de
nenhuma côr partidária, e receber nô seu seio a todos os sinceros
clemocratas, pãt.iota. e progressistas que realmente lutem peta
união nacional, pela ordem e tranquilidade. pelas reivindicações
cconômicas rnais imediatas e por eleições livres e honestas.. É evi-
tlente <Ies<lr: logo qrre tais organismos populares escolherão como
seus candidatos acs cargos eletivos os hqmens que thes inspirem
confiança, que lhes pareçam capazes de defender aquele programa
e de participar ativameflte da solução dos grandes e graves pro1.

blemas nacionais do momento.

Êste o caniolro que inclicanros ao flosso povo como ünico capaz

ESFERA
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postos que ocupam no próp-rio ."9aleto

#;;^I.'F"üão" ui-o. "i"aa'}iá 
po'"o-*m a grande vitória <la

à"i.ti", conquisia<la pelo povo organizade dentro da ordem e da

lei- a-oesar-de tôdas as ma^nobras f"t'"tt"t dos.agentes do inimigo'*" 
?f'P;;tk!"- Co-"nitt", vanguãrda esclarecida do proletariado'

""rno-." 
,rrri.1ràu, marcha É *atãhatá com o povo, e os comunistas

;;;iil;ã;;ilr-""t" da organização e desenvolvimento de co-

iliiâ^;;;j.;";'ã"Ào.'aii.o. ãentro- dos quais se sentirão felizes

ãá'iãaã ã. iodàs os democratas náo comunistas, quaisquer que-.se-

;;;-;;'-.;irii,es políticas, filosóficas e religiosas' dignas tôdas

á;';;j;; ;õ;iú'co,no dáue ser no Brasil progressista e demo-

crata a que desejamos todos chegar'

a"a.ír=ie"*ãI;;;i;, ;"; e-acilqa de tudo -a lPa Assembléia Na-dadeira democracia, antes e acirla de tudo a uma ilssemDrela i\a-
.ú"Ii-conrtituinte' de qúe pariicipem os legitimos representantes

E.çFERA

LEOCÁDiA PRESTES

Prestes, mãe ideal, que em vida
harmonizou todos êsses sentimentos
de mulher "heroica, enfÍentando as

asoerezas de uma vida realista,
cônscia da responsabilidade de seu

procedimento Perante um Povo?^Nut., 
nos serão esquecidas suas

atitudes, porque sentiamos que 9m
tudo o qúe eh realizava nos dizia
respeito.

Sabemos de suas horas amargas
.de separações . impostas, sabemos

quão âolorosa íoi a sua jornada
nos últimos anos de sua existôncia'
Mas a nossa fé crescia Pelo valor
de "la madre heroiça", quando a
viamos deter-se Por instante Para
tirar os espinhos de seus Pés que

sangravam e prosseguir a caminha-
da para alcançar um dia sua vitó-
ria. Com o seu exemPlo aPrende-

mos a transformar o amor 11uma

fôrça invencível, a viver nnma fra-
ternidade mais pura, a nãÓ nos

pertencefinos só a nós, mas, a to-
ãos. Tôdas as mães se igualam; to-
dos os irmãos se auxiiiam; todos
os Jilhos se amam.

Pelo seu exemPlo camPonesas e

operárias deram cheias de orgulho,
superando as dificuldades, seus
brãvos soldados paraa F.E.B', que

hoje garantem nossa vit\rria sôbre
o nazismo. Pelo seu exemPlo, mu-
theres enfrentam, ainda agora, a

dareza da vida com seus esposos

mortos nos cárceres, como Precuf-
sores cla vitória da democracia, fi-
lhos continuam o heroismo de seus

pais na vanguarda da luta Pela li-
Lerdade e nós, comPanheiras, esta-

mos de braços dados e corações

unidos em plena frente única, ba-
talhando com denodo em Pról da
causa da lJnidade, da Democracia
e pelo Progresso «lo nosso Povo.

Há dois anos a fatalidade nos

separou de nossa mãe hefoica' Po-
rém sua lembrança nos é imorre-
doura. Ela morreu sem ver o que
queria mas bem Pressentiu que nã0
estava tão distante o dia de sua

Ao proletariado cabc uIn paçÍel dirigente e fundamental nes-ce

g*J"" diã.i, áã-""'ri.rçao -nãcional, 
porque só, .a classe operária

ã.".."irra, sinclicalmentc 
'pode realmente mobilizar as grantlcs

ff;;;õri;;;; i;r;' ** q"" a política nacional se desenvol-

i:, *riJ iàpidamente no sentido 11á dernocracia e, da liberdade'

i;;;;.'ã'."u ti"ai.âto pâra transformá-lo' em instrumento rle

il;;ú úiãá- "u.ionrl 
e garantia máxima da ordem interna é o

"1ãá" ã.t'.. operário na hóra que atravessamos' É por íntgrme-

ãil'à;;;;.àãnirrço.t sindicaii que a classe operária poderá aiu-

ã;;'; ;;;ã.;"- e os patrões a encôntrar soluções práticas' rápidas

e e{icientes para os graves problemas- econômicos do dia' É pcr

i"d;,ái; do sindicalo que 
'mais Íàcilmente sê exerce a vigilância

de classe contrâ o provocador Íascista que luta pela divisão do mo-

"ir".ni. 
operário pãr" qu" as grandes ertrprêsas reacionárias Tros-

;;;?;t#;dai o pa.o'aa sitJação econômica sôbre os consumi'

á;;;.';, ;;.ãnio, ôrt" os prôprtios trabalhadores' E através do

Uári*."io Unificador dos Trabalhadores havemos de chegar ao

;;;;;i;; nacional <1a classe operária que assim unida será a

;;ã;d;'l;.;-dirigente dos. acontecimentos. em proveito naturâl-

ãente do ptog...to nacional, do bem estar de nosso povo'

Companheiros e amigos !
' O que queremos é chegar. através da Lrnião Ii*bT].1 I::-

ã;';;r",-;;..*b1éia democrática que efetivamente apoiada-pelo
po,,à. oie"nira<lo em seus Lrartidos políticos. e Comités Populares

b;;.;dú., possa livre e ioberanamente discutir e votâr a Carta

õà".iit*úri 'que almejamos, a Lei fundamental que permita o

"ronr".ro 
Ca Pátria e nos assêgure, a todos nós, e para semprc'

ã.'-i.rr,f"., sagrados e inalienáveis direitos do homem e do cida-

ãá"i. p"i'dos-direitos que todos devernos ter ao trabalho, à saurle,

à-iristrriçao e cultura, aó bettt estar, assim como ao socorro e aju-
da na dóença, na invalidez e na velhice.

E para chegarmos a eleições livres torna-se cada dia mais ire-

cessáriá um govêrno que inspire conÍiança à Nação, um governr)

de que participem homens rle prestígio popular e na altura de en-

frentar e resolver os graves problemas da hora que atravessâmos'

Nós, comunistas e anti-Iascistas .concientes. que temos sido

nestes rlías de agitação, em que s" p..gá a.desbrdern e se fala aber-

tamente de golpes armatloS, o esteio máiimo da ordem e da lei,
i;;; " direlito^de solicitar do governo quei revogue sem maior de-

mora uÍna legislação caduca que ainda envenena o ambiente, nma

legislação quã ptnib" a atividarle legal -clos 
partidos políticos, mas

or1, é, 
-r.,à 

entanto, imrrotente frente ao 'integralismo que se reorg:I'
iir^ á.r."trd, e atrevidamente' a-pesêr tlo san§ue derramadci pcla

nã.., j.,v"rtrt<le nas cncr:stas geladas dos Apeninos' A liquidaçãu

ããi-itiur, política e moral do fascismo, em nossa terra é o pri-
*"iro . irrài.p"ntar.l passo no caminho tla rerlemocratização do

pais.
: Não se trata de órlios nenr ressentimentos pessoais. Todoi rlós

que soÍremos na nossa própria caàe -e na de nossos sêres mais
queridos êsses ancts de perseguições e de cárceres, já provamos su-

ticientemente que colocamos os interêsses <la Págia, de nosso povc

e da Humani<iade mrrito acima de nossas paixões pessoais.
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HOM.E}IAGEM DA MUIHER
BRASILEIRA A
D. LEOCÁDIA PRESTF-S

grande felicidade. Êsse dia ines-
quecível chegou; chegou quando
Luiz Carlos Prestes {oi rtevolviclo
ao seio de seu povo. D ei-Io entre
nós, lnãe lreroica, vosso filho rlue-
rido mas nosso inr-rão adoraclo. C)
povo não o abandona um instante,

'porque êle voltou a rios guiar pelo
carlinho da tranquilidade, clesfral-
dando a bandeira da União Nacio-
nal, conduzindo-nos pela trill-ra cla
ordem e da segurança, a ben-r do
soerguinrento democrático de nos-
sa Pátria.

Para mães como Leocádia pres-
tes, só filhos como Luiz Carlos
Prestes. E é por isso fie tanto a
anranlos, pois nada nraislããie rros
sepafa.

Companheiras. em horrienagerrr à
memória de Krupscaia, a fiel com-
panheira do grande Lenin, as nru-
thes da União Soviética consagra-
ram o dia 8 <Ie agosto a data na-
cional da ;mulher soviética. riia enr
que realizatn o seu congresso e
rendem homenagens rle pesar à
grande lutadora comunista. Pois
bem, também nós teremos a rlossa
data naciofral em que ti congresso
Íenrirrino brasileiro 1>assará a se
realtzar e-êsse dia é o 14 cle junho,
em homenagem à niemória cle D.
Leocádia, a inesquecível lutadora
anti-fascista. que tanto ajudou ao
povo brasileiro ao lado de seu fi-
lho, na iula pelas conquísras derno-
cráticas.

Outrora Prestes estava nela.
Hoje, ela está ern Prestes. está ern
todos rlt-rs, em nossos coraçôes. na
mernória do por-o brasileiro que é

sempre a mesma para recordá-la.

E cluando os llossos filhos estu-
darem a nova histórià do lJrasil,
então dirão como disse Bilac certa
vez se reÍerindo às nossas batalha-
doras: "Heroinas. tetnc-las !" ll a
primeira deias é Leocáclia Fefizar-
do Prestes !
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() qrrc não é admissível é a reorganizaçãô em nossa tàrrl tlcis.
banrlos Íascistas' o que não é adrnissível é que continuem nos pos-
tos tle §overho.reacionários e íascistas notóriôs, ainda hoje dispo:-
tos a impedir a- mzl,rcha para a democracia e a farer uso áa. .imus
de que porventura possam dispor para tentar â volta de hrn regime
de sângre, exploração e obscurantismo que vai senclo varridó do
mundo à custo do sacriÍício de milhões de sêres humanos, entre cs
quais_,i[ contamos alguns milhares de patrícios Ílossos, os'melhores
e mais queridos filhos do nosso povo.

- É liquidando os restos caducos da reação que o governo se re-
força e realmente marcha Dara a democracia.

É chamanclo ao porler honrens de prestígio popular que com-
preendam o povo e saibam e possam Íalar com o povo que o g..o-
vêrrro se reÍorça e chegará a inspirar confiança à Nação na marc.ha
sem retrocesso para a democracia, para as eleiçõcs livres e ho-
nestas que todos almejamos.

É com um govêrno prestigiado, forte do apoio popular, que re-
solveremos em paz os nossos problemas, seremos dignos enfim das
responsabiliclades desta hora no convivio internacional e do alto
pôsto a qúe nos levou nossa partiiipação ativa na guerra entre as
nações irmãs do ,Continente. Já não nos encontramos mais naqrrela
época em que o Presidente Theodore Roosevelt, reÍerindo-ie à
América Latina nos chamava a todos, alarmado, de ,. rusguento
grupo de Estarlos; premidos pelas revoluções e onde um único se
não destaca mesmo cotro nação de segunda ordem',.

À cusia de sacriÍícios ingentes, à iusta ilo sangue ds nosso
por.o, participamos ativamente da guerra contra o naiismo e hoje,
se soubermos resolver eÍr, paz os nossos problemas, co* um govér-
no prestigiado, Íorte do apoio popular, devemos e 'podemos -ser 

a
sexta potência mundial, a sexta grande democracia,ldigna .dê seus
I)ares nos Conselhos internacionais que dirigirão o mundo, e e'spe-
1'ança e apoio para todos os povos do Continente orr do tr{undo que
ainda lutem pela democracia, pela liberdacle e pela independêncir.

Êste o apelo que em nome do Partido Comrrnista diriio ao
nosso povo e ao govêrno, aos dirigentes sindicais, operários e pa-
trões, aos nossos intelectuais, aos chefes militares, assim como aos
dirigentes de tôdas as correntes e partidos políticos, aos dois ho-
nieris dignos que já .se can<liCate.ram à Presidência cla República, a
todos os homêns de respc,nsabilidade enfirn.

A união naciónal é possível. Existem crn nossa terra tcjdas as
condicões objetivas para sua realização. I_inunamo-nos poisl

A descrdem e a desunião só interessam ao fascismo, aos renl?l-
nescentes cla quinta-coluna no país e aos agentes do capital estran-
geiro rnais reacionários, os agentes do isolacionismo americano e rlo
muniquismo inglês, inirrigos torios da democracia e do nosso povo.

A união ou o cáos; a democracia ou a desordem; o desenvol-
vimento pacífico ou a gucrra civil - são os dilemas que <leÍrori-
tamos.

Nbs, os comunistas, não vacilarnos. Já escolhernos há muito o

nosso carr.irúo - união, dcmocracia, desenvolvimento pacífico -
é o melhor caminhr,,, o que indicamos ao nosso povo.

\TIVA Â UNIDÀDE DE TODO O POVO, ORGANIZ.\-
DO EM .:ÉUS COMITÉS DI]MOCRÁTICOS !

VIVA A UNIÁO DOS POVOS AMANTES DA, PAZ E
DA DEMOCRACIAI

\TIVA A ,-JLIDARIEDADE DOS PO\TOS AMERiCA.
NOS !

vrvA A NossA GLoRrosA FoRÇA EXPEDTCTO.
N.{RIA !

VIVA A FORÇA DAS NAÇÕES UNIDAS !

VIVA O EXÉRCITO VERMELHO E O GUIA GENIAL
DOS POVOS SO\TIÉTICOS, O X,IARE.CHAL STALIN !

\TIVA O BRASIL DF.MÔCRATA E PROGRESSISTA!

ESFERá
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Falanclo a um representante clo Bureau'Soviético de Informações o Prof. Ivan Vino-
gradov, membro da Acadenria de Ciências da
U.R.S.S. e mundialmente famoso pelos seus
.trabalhos científicos, clestacou o papel clesent-
penhaclo pelos sábios rüssos no cleseuvolr'i-
mento das ciêilcias matemâticas.

"Desde o seu início_- responcleu o aca-
dêmico Vinogradov 

- a matemática russa
oçuporl urn dos primeiros postos na ciência
,mundial. Basta cier nossos geniais matemá-
ticos Nikolai l-obachevski 

- o prin.reiro a apre-
sentar o problema dos princípiãs'de geo*Étria
e sua relação com o espaço real; Panfuti Ache-
bishev, que abriu si,multaneamente o caminho
em três direções: na teoria dás probabiliclades,
,na teoria dos.nírmeros e na teoria das aproxi-
mações. que devem a Achebishev seu nasci-
mento.. À Achebishev seguiu-se uma pleiacle cle
discípulos e continlla(lores cle sua obra: Mar-
kov, Zolotarev, Liapunov, etc. Fundamental-
mente,suas investigações concentravam-se nos
niesmos ramos que trabalhou Achebishev.

. Zolotarev deu uma nova interpretação à
teoria dos números imaginários. À Nlarkov per-
tencem as intensas investigações na teoria das
probabilidades que Ínarcaram o clesenvolvimen-
to dessa ciência por vários decênios.
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Simultaneamente com o francês poincaré
e com o americano Hill, Liapunov foi o .cria-
dor da teoria qnantitativa conternporârleâ das
equqções diferenciais. Assim surgia a escola
de Petesburgo 

- 
mais tarcle Leninlrarlo 

- c1e
matemáticos russos. O que a caracierizava era
o fato ctre que seUS representantes se ocupavam
da resolução dos problemas maternáti.or. iorr-
cretos para na bâse clêles criar em seguida teo-
rias gerais. E,sta traclição, que'combúa o con-
cret-o .com as profundas investigacões, é con_
servada até ltoje."

"Eti. continua o prof. Vinograclov, que me
conto entre os discípulos clessa escola, me esfor_
ço por seguir a meslra tradição em nreus tra-
balhos. Considero qrle meus melhores trabalhos
são os que marcaram uma nova rota ria solu-
ção de muitos e importantes problemas na teo-
ria dos númêros. Meus trabalhos tiveram iní-
cio há aproximadamente clez anos, quanclo
consegui encontrar rrnra soluçào, nova em prin-
cípio e próxima cla de{initiva , para o Íairos,r
problema'de Waring. Desenl'olvenclo o méto-

lorm- 2_ pro-Íessor lvan Yinogradov,
Trabalho §ocíaristô e eÃinente
/usso. (Moscou, 23 de Junho)

do criado no mencionado trabalho clen-ronstrei,
por exemplo, o teorema de Goldbach, exposto
pela primeira vez eÍt 1742 e que rlurante dois
sécuios foi considerado insolúvel. Êste teorema
consiste elr que todo número irnpar, rnaior
cl,e 7, é a sorna de 3 números simptes,- isto é,
tle 3 núrneros que. só são clivisírreis por si mes-
mos, ou pela uniclade. Devo advertir entretan-
19 qu" minha solução vai n:rais além do pro-
Llenra cle Goldbach.

A grande revolução de outubro de lgl7
abriu para a ciência russa as mais amplas
perspectivas. Nlós, os homêns de ciência, 

- 
so-

mos alvo de uma solicitude infinita. No perío-
clo pre-revôlucionário, os matemático., ní'o pu-
diamos nem sonhar, por exemplo, com um Ins-
tituto tão magnífico como o ..Stelkov,, 

da Aca-
demia de Ciências da U.R.S.S., um dos cen-
tros matemáticos mais importantes do mundo..
O govêrno soviético teve particulár atenção na
criação de escolas matemáticas, e uma das
maiores. é a de X{oscou, que na Rússia repre-
senta â'corrente abstrata àa matemática. '

Os sáhios russos obtiveram retumbantes
êxitos em toclos os ramos da matemática. .Se-
ria portanto difícil {ornecer uma lista completa
clos mesmos. Porém à guisa de exemplo po-
cle-se assinalar os trabalhos de Nikolai Nus-
jeshvili, presidente cla Academia de Ciências
de Geórgia, na teoria da elasticidade, os tra-
balhos clo acadêmico Alexei Kt'ilov, úm dos
rnais velhos sábios russos na teoria cla cons-
trução cle naúios, os de Sergei Jristianovich,
en:, aerodinâmica, de Nadrçi Kolmogorov e
Sergio Bernstein na teoria das' probabiliclades,
de Pavel Alexandorv e Lev Pontriaguiri, na
teoria das funções rlo complexo alternãtivo, de
Ivan Petrovski e Sergio Sobolev na teoria clas
ocupações diferenciais, de Alexandre Gelfond
e Boris Delon, na teoria dos números".

Para terminar o jornalista perguntou'qual.
a impressão que lhe havia causado o decreto
conferindr: o título cle Heroi do Trabalho So-
cialista a destacados homens de ciência, in-
clusive êle próprio. Vinogradov respondeu:
"Creio que tradúz a atenção do govêrno so-'
viético por nosso trabalho. Nós procuramos
justificar essa atenção na medida de nossas
fôrças. Pessoálmente fárei todos cis esforcos
para servir meu pais e nreu povo."
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Tudo acontecendo tão suave...
O rítmo das águas, as conchas, r

o bebedouro do Passeio Público
;";;;;;;t.s, meniÍros, a grama- tenra em volta'

Os pãssaros adormeceram nas árvores'
Noife feita para pensar na compreensão entre 65 5ires'

no dever de matar por amôr à humanidade Íutura" '
La URSS? Comolorra êsse mundo 

"u 
n&iotu terrestre?

Como se derrama aquêle sangue em torrente por nós ?

Noite para pensar em Prestes encarcerado

" ,ro .à*"ráda Stalin, exilado, pescando nurtra aldeia si5eria,a'

irá dezenas de anos atrás.
Hoje êie é o chefe dos povos e tôda a hunranidade

iaz"justiça ao seu pulso de aço, ao seu olhar de águia,

^à i"ito'.o*urri.a[iro a que-as crianças não resistem-

Noite feita para se olhar trorizontes ' ' '
ioitç pulsando viva como uma Íesta,

loite càmponesa de prados desenhados no azul' '

Bela noite do Rio,'que fará o General a essa l-rora?

Que Íará o Cavaleiro da EsPerança?

ljormirá no cárcere ? Velará por nós ? -

O pensamento Íoge prr" 
"-."1u 

sombria :

oride as sentinelas Passam.
A noite elástica se dissolve.ao contacto dos hálitos,

e,s distâncias se Íesumem, tào próximas do grande heroi,

o pensamento foge e depara a Íace fllorena,

o gesto firme, o olhar cintilante,
todo o corpo Ílamejando de amôr patriótico,

o sonho desponta nos lábios sorrindo,
ressoam hinãs de indepen,Íência, ressoam cantos de redenção'

AYDANO DO
ES4tE.á
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Prestes vem a cavalo. A madrugada nasce.
No tempo da Coluna ia ao ranõho com os soldados,.
prisioneiro ainda êle é indomável
e o poyo reclama seú lugar na luta
pg:gi. coinandante igual nossa pátria'não conhece.
Milhões de pensamentos convergem para a sua figura.
Êle está no alto do monte e o m,undã vem nascenão.
O lnundo úmido do outono carioca
rebenta do horizonte como um cacho sangrento,
há vida, brotos, sementes,
r':os jardins públicos onde ressonam mendigos,
ou no N{ercado das Flores
onde foi visto enr 1935,
(:oln' o 

'halo 
.de legenda que não o abandona.

Ei-lo predestinado a uniÍicar seu povo.
Os rios caminhando.
caatingas reflorindo. o são Francisco mais próximo do irmão paranl
Â Amazônia desperta, é o Brasil que nasce.
Não é a madrugada,,'éi o Brasil quã nasce.
No sul chovem as bençãos das altas serranias,
cae111 tlos vales onrle passaÍam cavaleiros errantes,
caem nos lares de onde partiram expedicionários,..
e seulente da unidade rebenta da opre.isão.

í) solo que Prestes pisou.freme de puro orgulho,
o seu cavalo negro, ei-lo com as ventas quentes,.
conl' as patas de fogo, molhado de suor,
podem cantat, matinas, podem cantaq 6 montes,
sonhando com a liberdade em plena madrugada,
a- face iluminada pelo olhar de águia do espaço,
êle indica o canrinho ao povo que o espera,
que o tem como filho u-ãdo e 

"stre,rreÉe 
dá amor !

DE

COUTO FERRAZ
E.S F.E R A *r
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Anfu al Bluaáil da fu.erilul

Conio urt dcsierto verde

Como un sertón inmenso de trópico y cacao,
de Íábula y Íazendas, de sudor y parias.
Como 

.el'melancólico 
canto de algún negro.

Como um país de ríos de cautho y caÍetales:
Así lo.imaginaba.

lOh ! nruy lentarnente supc otros secrctos
y'arné ya su paisaje sin'l-raberlo visto.
Porque bajo 1as hojas del tabaio
bajo los techos de los rascacielos
o a la largo de sus muelles
ví al hombre que habitaba 1a tierra
y supe de su esfuerzo hacia el maírana.

- Àl hombre, al hermano, como yo prisionero
y como yo solidario en el clestino -lOh! muy lentamente supe otros secretos
hasta que como un relárrgrago ví a Prestes
y ya nadie, nadie, nadie
n-re hizo olvidar su nombre.

Tu nombre de capitán, de abanderado,
cle mártir, de pro{eta, de paiorna temible'
'fu nombie de columna, de corazón, de estrella
vuelto a la luz <le América y su cie1o.

Bajo las grandes lunas ecuatoriales:
lPiestes! y en las cárceles: lPrestes!

.Etrtre los bananeros, un mtlrrnullo'- lPrestes!
v en el alto Amazonas y el Norte y el Sud.

--S.,br" las " armoniosas olas <lcl Atlántico
y en 1a manifestación y en el exilio.

- Donde Pasaste tú
quedó 1a huella de la esPeranza,
caballero -

Corazôn libre, grito prisionero. - ..

Prestes popular Y rePetido.
Coro y pasión de lucha enamorada,
rle maicha,,de camino l-racia la aurorâ.

lOh! muy lentamente supe otros secretos
y hoy sé que es nêcesaria más que nunca

tu liberta<1 - loh camarada ! .-

Para e1 Brasil dei mundo y t1e los pueblos

tu libertad es la única satida.

Y así cs que llenaremos este ltueco riel hombre
y 1a canción entonces brot4rá como el agua
y de nuevo se abrirán las ventanas al viento
e1 día de la sonrisa y de las Ílores.

helip,e fkx*oa

PC)ETAS DA
fuúrtl"uü cdr7,

Canto a su corazón de isla gigante,

a su pupila de diamante azul,
a sus montafras de i-ronda arquitecture,
a la rnelancolía varonil tle sus razas oscuras y bril-

lantes,

a su Íluvial prodigio que reÍresca

la g:Lrganta inmortai de un Co*tinerrte.

;

Su iecuerdo atraviesa mi vigi.lia tle agudos tamboriles,
de estrepitosas catedrales de arena delicacla,

y oigo el rumor de las graves muchedumbres

y oigo el portugués del Brasil,

- el idioma de.los poetas y los heroes -
-r' oigo la voz de las más próximas estrellas

en las selvas de sangre y flor de cafia

y veo'ai Íondo de una llanura derramada

a. un jinete de fuàgo que atraviesa ia latga sed det
mundo

.\Íe gustir recordarlo

cuando desnuda la belleza en sus playas doradas,

en los alegres mediodías de cigarras y asfalto
(y particularmente, la rúa Paysandú),

a la hora en que en 1os pucrtos cantam los cargadores,

a la hora en que llueve sobre las osamentas del veranc,

a ia hora en que e1 vierito cir.jl agita las densas. ciu-

. dades,

a la hoia en que ruedan sus crepúsculos

cor.no una 'gran manzana de cobre enamorado,

Dame tu álbun de seíiorita antigua,

tu balón aniarillo de niiro iie Ios Bcisques.

la voz del cazador al Íondo Ce las granjas,

eI cencerro profuntlo de la Ieche ílorida,

la gruesâ {eijoada del barrio de1 Mercado

y ei aguardiente pá1ido que beben los.arrieros.

f?nuÍ,

22 ESFER,



ryiüx
B,rwáil,tÍ* d,c*

Yo sé que de la costa imantada del Este,

.de la enorme esmeralda roturada de1 Sur,

,del -incendiado Norte de crudos resplandores,

d.el misterioso Oeste como un puma infinito,

-'se levanta e1 clamor dç 1a congojá,

y golpeo en su puerta rle tierra y cielo y grito
'y veo pasar hacia la aurora cruzando un territorio.

sin Íronteras

"a la Columna Prestes,

levantando la cabeza del pobre,

1a mano moribunda de los más humiilados.

Quiero ir a Alagoas, quiero vivir..en ReciÍe

.<ladme la niebla ardiente de Manaos, trlirr.o.,

quiero ir a esos pueblos .de dulces nombres,

-de sonoros nombres,

en donde resucitan las mariposas muertâs.

Dadme la casa que tenia en el Morro,

-mi Curvello, mi tren de circunvalación,

mi fetiche bahiano, mi retrato en Silvestre, ,''
.mi guitarra perdida en la orilla sin línrites.

Pasan los garimperios marchando ,hacia el secreto

deÍ oro

y de la música.

-pasâ un balcón abierto a la noche del caos,

?asa un caballo negro corriendo por la playa,

pasa:el Íéretro blanco de una menína morta,

tasa ta Libertad con srsombrero verde, !

y un pueblo inmenso se alza, aI fin, incorporado

:a la defensa y al goce de tu vasto milagro,

.oh inolvidable, oh grande, Brasil innumerable.

Tuuon
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Hablo contigo mirantlo. hacia la aurora

La voz h3cia ia cal1e y el gesto hacia la plaza.

Te reconozco como puede e1 " violón" reconocerte

Y el grano rcconoce al hrazo que lo siembra.

Digo, Luis Carlos, 1, el caÍetal se arqueâ

Como una madre que está queriendo parir.
Digo l,uis Çarlos, y en la " macumba" cae

Como una píedra en el lago abriendo círculoí,

1u nomDre gul,larro en la mtserta.

Si nada existe acaso por si mismo

Y toda cosa vive para explicar a otra.

Si el barro necesita del hornero

Para que explique su destino en el paisaje..

Y una mujer a un hombre triara explicar la. vida,

Y la tierra se'explica en el trigal.

Y el ciclo en las gaviotas, y el sol en los racimoq

Tu nombre, tu sólo altivo nombre existe

Para explicar una patria americana.

.!Cómo duelen los m,uros de tu celda

Ahora que el insomnio golpea en las almohada.

Alguien quiere cortarnos los brazos ! Que bien 1o

saben !

Pata que nadie se puedf abrazar-

Alguien quiere. arranearnos los ojos! Qué bien 1o

sabes !

Para que nadie pueda llorar.
Alluien quiera lacrarnos la boca. lQue bien 1o sabes!

Para que nadie pueda cantar ! '

Pero hablo contigo miranrlo hacia la aurora,

La ?to. hacia la calle y el gesto hacia la plaza

Que viene de la plaza y de la calle el óxido

Que muerde en 1os barrotes de tu celda.
l\{aãana, en ese maiiana que existe detrás de esta

amargrlra.

Cuando 1as manos havan olvidado su vocación de pufio

Con alegre voluntad tle, construir el mundo,

Cuando sea al Íin el trabajo una alegria,

\rolverás,. Cabaliero de Esperanza, a los caminos.

Poeta de Ia vida, a sembrar de leyenda el Brasil..,
J

gutnid.al 9"pafa,kit
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Resposta a uma carta
(Para "Esfera")

"Não duztides, nettt for unt instante, da
decisão cont quc corttintrarei lutattdo.,'

(Carta de Prestes à sua irmã Lígia)

Tua carta chêgou num momento supremo
para todos os teUS camaratlas e irmãos,
que neste instante estão lutando e estão morrendo
pelo mundo melhor que sonhaste nos dar.

Tua serenidade e as fuas palavras
sem recriminação; mas cheias de cetteza,
cheias daquela luz das estrêlas mais altas,.
ardqn,mais, brilham mais que o fogo das batalhas.

Nós sabemos que atrás dêsses muros maciços.
vencendo a dor, vencegdo o ódio e o desespêro,
tu vives, Camarada. E respiras. E esperas....
E, apesar da mordaça e afesar do grilhão,

chegaram até nós, cúmejantes ainda
dessa fé interior que as anima e conduz,
a confiânça e a certeza, a coragem e o valor
de que se revestiu a tua alma iãdomável.

Tua. mão não tremeu, teu colação foi forte
ante a angústia maior, ante a dor mais profunda.
Arrancaram-te a espôsa e tua filha não viste;
nern, pela última vez, te foi dado oscular

*ESFÉKa,





PmBStBS no",,tur,,"!-g
At'ucra es la. ,,tida"scncilla pero frofunda
qilc corre lcr el agua y brilla por el cielo,

1' Io aído pasodo murictdo en cl suclo.

Àlttcra cs la z,ida tantlilondo tu cl rocío
o su.d,and,o en la lrente del labriego .

La ztida qlte canta en los pajá,ros y en las llores
y la aida qwe llora en las hojas rlue llez,a el aiento.

AJucra cs la aido_ dcl hunto de tas lóbrica§
y de las uutieres esbeltas y coquetas
Es ltr aida del p?rro uogabwndo .

y dcl lrur11uis 1, dcl curo y del pocta.

.Atuara es la zida tumultuo.sa
que rurda y que salta por los callcs
salpicada de rostros c.rtraiíos y le!anos
fer.o ccrcd.nos y onigos ttn iuslottte.

Atucra es la z,ida día!éctica
en su tluyente deztenir infinito,
doloroso 1' frcada romo un parto
sttpcrantlose en rl pulso y cn cl grilo.

Aluera es la úda. , .

Cada instante z,iva, cada instante 'muertd.

Cada ztea muriendo .y.cada ,r, ,unorinndot,
nás hernrcsa y nás fuerte , . .

por cncína del tiempo.

I]
Ád,entro es el tiempo. (Jna sontbra
ctnpinrindose en el m,uro, tlolorosa.
El ticrnpo gris, impenelrable,
clcrno, que por scgundos se dcshojo.

Ádentro es el tiempq lapid,ario. :
l.os hontbres _y los cosos cttbriindosc dc niet,e.
Un ti,empo gue lta perilido su metro.
Cada minuto, un siglo arrugánd,ose en là frente.

Ailentro es el tiempo inplacable
rodando m,onótono, uniforme.
Un. tiemfo pesado como ltlomo.
Un tiempo endurecido'como cobre .

Ád.entro es el tiempo dcscarnudo
stguiend,o su curso, indiferente,
y Trazar.do los lhnites de las cosas

cot?, stt, ,fiafio amarilla ! trdnsparente

26
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III

No. No puilict'on con ól ni la cú,rcel ni el tiem,fo.

Srr, aida estaba afu,era. Én las !ábricqts )) etl los

.. cain?os.
Stt. ztida latía con el pulso del pueblo
en las callcs y ct los ntercatlos.
Rcíu y ttorcil.ta con il por las csquiuas.
Junto a él en sus luchas..4prcndiatdo. Efse'íãitnilo.

.Vo. À'rl ptdicron . El trastcndíó los tnuros.
En cada z;os d.e pweblo se ,roto srt. presencía

El es la z,ida misma dura I csperanzad,a.
l-a vida rle su fqeblo. La z,itla d,e su tierra.

Y lo aída tarultién d,e nosotros g de to,dos,

t:l latid,o unánime da nuestras eiiste.ncio,s.
No. No frudieron..Ei transcendió los tnuros.
La cárcel no .re ha hecho ?ara encerrar cstrellas.

!

V

htistc ttn rlia L'aballero tlr lu E?pcransa
y desrlc ciltonccs resuútes el anhelo
rlc la songre y de la (orilc y de Ia vid.a.
!,o tltrc !,ugna [tor naccr, pnjante J fiucao.

Fuislc un dia ('abatlero àc la Esperansa
hcrrnantt, gencrol, lidcr, nruesiro.
Viento para el molino de la historia
dc ttn mafia»a fclis, tan bello y nuestro.

Fuiste nn. tlía Caballero de la Esperanru
y mad,uró la tierra con tu aliento.
Lo cuncicrrcio de Ámerica te lloniru.
Te rc1lamn el tlestino d,e tu. puablo.

Fu.istc tr.n dia Cabotlero d.e la Es;peranza

conductor rie los hompres prisionero.

Precisatnos tu pulso 1tara. la lucka
!0ue sc abran los nruros de tu encierro!

I{ontevidco, 1942.

E.SFER
§
4

f'



ilS DtJNS INHRS
Fontenelle, um dos homens que mais vivêram, - quando estava nas últimas,

com celr anos, disse ao médico: "Agora, o que estou sentindo é utna diÍiculdade

de ser." Jusiamente a mesma coisa que acontece com O tnundo novo ainda nos

primeiros dias... E' uma dificuldade áe ser... Fumon-se rnuito cachimbo-..

Há muita bôca torta. . .. Aquele Franco da Espanha, aquele govêrno polonês de

Londres, aquela neutralidade da lrlanda. aquela incompreensão de Salazar, e as

consequências, metl Deus ! as consequências !. . . N{atou-se Mussolini. Mas Hi-
tler se escondeu. A humanidade era cornposta, como foi imaginado Íra calma, de

homens e tenores. Depois, no reboliço. apafeôeu o equívoco. A humanidáde se -

divide mesmo, de verdade, entie homens e fascistas. Basta olhar para 4.trás e para

os lados. Duas linhas paralelas, que nunca se encontrariam. nem no Dia do,Jrrízo

Final. o único juízo-possível por enquanto. E' a linha dos homens, aqui. E,' a
.linha dos fascistas, 1á. Qs homens teerh corpo, alma, espírito, e é o espírito que
.os conduz. Os fascistas teem corpo; o resto é em-vez-de... Incapazes de criar,

recebem.liqões e não conseguem perceber se as'lições são certas ou erradas, Por-
.que e ausência de racicftínio, neles, é estado de nascença. Os homens são livres'
Os fascistas são escravos.'Os homens querem subir, ver, melhorar. Os fascistas

náo se mexem sem ordens; ig,íroram tudo; tudo o que há de bom, de belo na
'vida; só se olham, e acham tudo r1rim, tuclo horroroso ; não os domesticaram para

'o anior, a admiração, o respeito; aprenderam apenas a odiar, a descompor, a

'ofender. Os homens evocam o Dia de Natal. Os fascistas. a Noite de São Bar-
tolomeu. O padro'Simão de Vasconcelos, na "Crônica. da Companhia de Jesus
no Estado do Brasil", escreveu sôbre os rnais remotos habitantes dessas paisa.

gens: "Diziam que, entre as naçôes sobreditas, morâvam algumas monstruoF
.sas"... Eram os fascistas das selvas... com antepassados e contemporâneos,
nús, vestidos, regulares, de todas as côres e de todos os sexos. As bacantes que

estraçalharam OrÍêo, eram Íascistas. Os idiotas, que coildenaram Sócrates a beber

cicuta, eraur fascistas. Os fanáticos que reclamaranl' a morte de Jestts, eram fas-
cistas. Os inquisidores qrle puseram no fogo, multidões, por pensamentos supos-

tos, eram, {ascistas. Etc., etc., etc. De-repQnte, surgiu uma confusão medonha fra
linha dos homens. I{inguém,'se entenclia. Os g.ritos dos fascistas de braços 11o ar,
atrapalhavam o trânsito. As caras erar{ cartazes de heir.rs.

. Porém sempre restou uma esperaÍrça. A esperança de que os homens,, ênÍirn,
Íormassem o povo. O povo do lnundo <l,ferente. o povo do nrundo passaclo a lirnpo.
Eis a diliculdáde de ser... Ela já foi rnais clifícil... Coragem! Para a Írentel
A linha dos íascistas diminuiu bastante... lnrpedidos de matar os honrens. os

fascistas resolveram se matar. O suicídio é i írnica coisa clecente que êles. teelri'
feito. Devem continuar a Íazê-la. O <liabo que os carregue !

-A M
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John Brogan Íoi um homem fe-
liz. FelicíssiÍi1o em tudo. Torlo

ABELARDO ROMERO

Boneco' ile Abel Salazar

Íalta de papel e da parcimônia ,ic
espaço, perderam por completo as
noções de economia e decôro. Pu-
blicaram tudo. Noticiárió conr-
pleto, inclusive o minuto exato etlt
que se deu o desenlace. A cliche-
rie foi riquíssima'. Brogan em tô-
das as pôses. Bro§an moço. Bro-
gan já idoso. Brogan de palitó
socõ, Brogan de cartola e benga-
la. Brogan {urnando, Brogan as-
sinando cheques. Depois, em li-
nha reta e ramiÍicada, - vinha a
grande geração dos Brogans '.-
Íamília mais velha da Amêrica !

Mais de 300 anos de ajiolagern.
Isso é que é uma gente digna tle
imit'ação! - diziam os jornais.

Mas não adiantou. Brogan mor-
reu e está bem morto. Sua Per-
sonalidade iundiu-se com o banco
de Wàll Street, e agora, quandc
se fala em Brogan, a imígem guc
ocorre é a de um sólido e sujo
ediííclo cle pedra, com janelas en-
gradadas, cad*do§ .enormes. pla:
cas de cobre polido, etc. Era ali
que-John Brogan passava o dia.
Trabalhando - diziaú êle ê os.
seus amigos. Brogan era de pe.dra
e por isto fundiu-se com o prédi;r
de pedra de Wall Street. Sârr
trabalho era este: assinar che-
ques, endossar títulos, rubriiar
contratos, teleÍonar'ou rccebef ie-
IeÍonemas internacionais de rcis,
presidentes, caudiltros e colegas ttc
ajiotagem.

Um dia, antês do. pânico <le

![all Street, um jornalista aluga-
do -- oh ! há murto intelectual
desonesto ncste mundo! - Íoi.
ter.com Brogan ç lhe disse quc
não seria justo morrer sem der-
xar uma obra. Pelo menos a <uâ

autobiograíia.

Brogan ,tiqha uma grande oi-.
blioteca. Possuia os livros maiç
raros e mais caros do rnundo. In-
folios veneráveis, pergaminhos
ilustres. Parece (ue tinha auto-
graÍos de Omar Khayam, os ori-
ginais do Alcorão, o primeiro
exemplar de todos «:s grandes ii-
vros. Na maior parte, os seus ii-
vros não eram escritos em inglês.
mas en sànscrito, hebraico, coPta,
latim,. etc. Brogan tinha orgulho
de sua biblioteca. Abria as es-
tantês, mostráVa os livros;' Fo-
lhêava volumes, dêsembrulhava
papíros. Brogan achava agullo
tudo uma beleza, mas não ênten-
dia niquel. O grandê ajiota .só
Iia mesmo os . romancqs de Dic-
kens, e não sabia ebcrever. Nes-
sas coúdiÇões, - pergun[ou êie
ao lgrnalista alugado - como Drr-
derià escrever üma obra? E alem
disto, para que escrever? E, cs-
crever,,o. que? " Em tôda a minha
existência - desculpo-u-se, aÍinal,
o ajiota, - íuncâ. acõntéceu um
incidente qrralquer que valÀsse a
pena ser registado",

Sem dúr'ida alguma, John Bro-
gan se reÍeria às aventuras ben-
timentais. EIe, de {ato, nunca as
teve. Os ajiotas não aÍÍiam e Ílem
compreendem o amor. Casam-se
córn a'filha de um colega. Íun-
dindo duas grandes fortunas' c
visando a'procriação de futuros
banqueiros. Isto de amar uma
donzela, corversar de-mãos dadas,
sob o luar, sem promãísas de lu-
cros e s€m juros a cobrar,.ah!.
evidentemente não é côiqg que in-
terêsse a um John.Bõãan.

Realmente. o finado não amou.
Foi êle mesmo quem o disse. Ca-
soú-se cêdo. Foi bom marido e'
hom pai. Cercou sEl esposa rle
almoíadas de arminho-ê-educou os
fithos no gosto apurado pela be-
leza imortal rlo:s títulos bancá-
rios.

John Brogan morreu numa das
semanas mais trágicas,da guerra.
0s gregos iam comemoraí com
um banquetp. de lágrimas o seu,
terceirô aniversário .de fome. Os
sérvios continuavam a morrer can-
tando nãs ÍlorestaS da Bosnia. sob'
os tiros .de rnauser da ,Gestapo.
Na França, milhares'de estudan-
tes deixavam os seus lares e iam
viver nos bosques azulados da Al-
!a Savoia, comendo,raizes /cruas.

e cantando em voz baixa a Mar-

, rnúao se queixa das visitas in-
I cômodas e inesperadás da .morte.

,ir. nia de John. No resto, sua vida
,r .€ra chata e monotona como a <!e

um guarda-livros.

Ouando Brogan môrreu, na sua
.l.quinta da Florida; o mundo intei-
. lo chorou, Os jornais, a-pesar rla

l', Dentro de maiÀ algum tempo.. os
':, esturjõês náo' poriam mais ovas
' para q seu caviar. Dentro de unr
! ano ou <lois, os Íabrlcantes de

havanas não fabricariam mais
charutos go.to.os para o seu Pa-
ladar. Os juros não seriam mats

1t.. pagog. Não haveria mais divi-
í.t'ã"ãa,is. or títulos baixariam
\;' Çomo as águas da maré, o.s go-
t,l ,e.nos confiscariam tudo e a eco-

,ii .. nomia dirigida seria uma fatall-
dade. Para que viver então?

,:, Brogan livfou-se do mârtirio
r. de pensar nessas coisas. Mor-

.Í,. reu na hora II. Ele sabia que.o/ 
.: mu[do de amanhã' ia ser difãren-

, tõisão das coisas que o cercavam.

te, e muito embora {issesse que
,s; seria um mundo melhor, John

Brogan não poderia gostar de um
mundo assim, Seria um mundo

lv: rüais' bonito. e .mais puro, mas o
., grande ajiota jamais se adapta-':'. ria a uma üda sem contrastes.

;, , Imagine uira sociedade sem mi-
1., .Ilonarlos e mlseravers, sem mu-
;1r' lhêres vivendo exclusivamente à
ri custa de sua beleza. sem bouquets
:J.: Áo nnà,,i,lA-" 

^ô-í..:*^";i q" orquidéas caríssimos, ,se9r: Bolsas, sem bettings, sem casài-
I nos; sem guerras, sem lupanais!

Que graça teriá um mundo des-
tes para John Brogan? Que in-

:l'. teresse teria para êle um mundo
em (ue não.ÍosSe preciso empres-

,' tar dinheiro a um govêrno para
ir:' poder mover guerra a outro-go.

verno ?.

Ele, não. Não teve razão de se

i queixar. A morte chegou no mo-
;.' mento em que o grande ajiota via

que era inutil centinuar.. Para
r'. que esperar? E esPeràr mais o

tiue? - raciocinava-o velho. Bro-
gan, jâ nas vésperas de Perder :r

,, Srogan não liodia viver semi émbrestar, Emprestâr era o se(r
: . passatempo predileto. Gostâva,
. 'por exemplo, de ajudar o fasc,:s-

mo na srra campanha cont-ra a
ii democracia, e aiudava a ;demo-
'. cracra na sua guerrâ contra tt
'i socialismo. Era essa a única ma-

E.S F E R,,1.
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selheza. Na Rússia lavada em
sangue, milhões de liomens con-
tinuavam a inorrer pela Deruocra-
cia. Em todos os paise., enÍim, o
povo soÍria coni a demora propo-
sital da redenção.

Poió Íoi no meio desse panora-
ma dantesco que John Brogan es-
colheu uma paisagem virgiliana
para morrer. Na Flórida h:i
palmeiras. O mar é azul e o céu
é azul. O grande ajíota nÍorrcu
como vivi4 - a presÍã-ções. 0s
médicos prolongaram no máxrnro
os seus padecimentos, na esfe_ran-
ça interesseira de salváJo.'-Por-
que - Densavam êles - a morte
de um Brogan constitue uma des-
graça para a granrle'Íamília rlos
banqueiros, Balões de oxigênio,
injeções, transfusões, etc. Tudo
inutil, inutilmente t9tal.

O 'Íato é que Brogan morreu.
Envolveram-no em flores, como
se acabasse de bater um " record"
estratosfériôo, como se tivesse dor-

E.çFERA

do os seus milhões ao fundo de
guerra para esmâgar o fasciçmo,
como se houvesse declarado enr
discqrso que o suor vale àáis do
que o dólar. Nada disso acon-
teceu. Brogan morreu como ti-
nha vivido - pensjndo?nr cifras.
IVÍas, a-pesar do Earulho infernal
da imprensa, como se a morte de
um homem não Íosse uma coisa
comum e natural, uÍna semana
depois Jolrn Brogan estava cotn-
pletamente esqrrecido. Ninguénr
pensava mais nele. Para que, se
havia outro Brogan no iugar?
Brogan.não é um homern J- é
uma dinastia. O rei morreu? Vil
va o rei!...
- Ànte-ontem, em Nova york,
foram abrir o testamento de Bro-
gan. Que revelação! Quando Bro-
gan morreu os jornais diseiarn
que ele era acima de tudo um Íi-
Iântropo. Protetor da pobreza.
Amigo de Pio XI. Ganháva mur-
to e gastava tudo. Fundara ins-
titutos, criara escolas, bibliotecas.

tava tudo. contanto.que Íosse err ,.

laboratórios, etc. Brogan finan-
ciou exércitos, recel*u a grafi"-;.
cruz de São Gregório, emprestou
tlinheiro aos aliados e tambem a -,

lIussolini, para fundar o fascis- .i
rno. Brogan era caridoso. Gas- ..;

beneÍício próprio, iito é, de :Sua ',
tlasse. Onde quer que lôsse pre-
t-iso esmagar uma ameaça de fe-
licidade coietiva, lá chelava urç '.

mais próximos e alguns morde'- -:
tlores. Depois, num? boa dispo-
sição de espírito, Spericer Brogarr ,

c Henry Brogan leram esta clau- ,

sulazinlra, do testament-o paterno: l

"Nada deixo para os pobres. Já
fiz tudo por êles. . . " "i

cheque de Brogan. Ah!, Joh* .::

I3rogan era amigo do povo! Que' .:r

lho-, herdeiros de êeü nome e det\
srr.a Íortrrna.. Ante-ontem egses
dois príncipes abriram o testa- ,.

nrento do velho. Racharam entrg -

si. o grosso da herança. A outra :'

pârte foi dividida.com os parenteg ',

§
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ZONÃ COMERCI^ã, IJ
Escuta a. hora fornridável rlo alurôço
ta cidade. Os escritórios, num passe, esvaziain-se.
As tôcas suganl unr rio de carrie. legtlmes e tortas vitantinosas.
,Salta do lnar a bandeja de peixes argênteos !

C)s subterrâneos da. fonre choram caldo de sopa,
.olhos liquidos de chão através do vidro clevolam teu osso.
Come, braço mecânico, alinrenta-te, mão. cle papel, é tempo de comida,
niais tarde será o de amor.
Lentarnente os escritórios. se recuperam, e os negócios, forma indécisa, evoluem.
O esplên<lido negócio. insinua-se no {ráfego.
Multidões que o cruzam nãcr o vêem. E' sem côr e sem cheiro.
llstá dis:.inrulado no bonde. por trás da brisa do sul,
veln rra arela, no telefone, na" batalha de aviões,
tofia conta de tua alma e dela extrae tlma percentagem.

Carlos Drummond de Jlncirade
(F;agmento clo poema rt§psso tempo").

*splana



REFLEXOES SOBRE EÇA DE QUÊIROZ
PAULO CAVALCAN ÍI

. Não se pode negar ter sido Eça de Queiroz utu

romancista que se eternizou nos fastos de nossa histrl-

ria literária, acompahhando, como uma sombra suges'

tionadora, as escolas e as tendências àrtísticas, de stla

época aos nossos dias.

Ainda hoje, quando o romance brasileiro parece

ter-se neutralizado definitivamente clas influências na'

túralistas; ainda hoje, qtr.ando as ietras nacionais as-

sumem forma e conteúdo próprios, sem correspon-

dências técnicas através o espaço;. ainda hoje Eça c.:

Queiroz se sobrepõe à inspiração de nossos escrltíi-

res, deixando-se vislumbrar,. aqui e ali, nas entreii

nhas de muitas páginas e no colorido de vários en'

trechos.
É que poucos romancistas, como Eça, souberarrt

rebuscar a atualidade infinita de suas teses. E nin-
guém, como êle, penetrou e compreende u tnelitor o

mistério - aparentemente iriatingivel - da continrl;-

dade artística, no espaço e no tcmpo.
Eça de Queiroz não se ligou levianamente, e d.:

um modo geial, " ao scu tempo e acs modelos exclu-

sivos do seu sécu1o",,-como pretendeu a{irmar um
.de seus maiores biógrafos. Mas, o que é bastante di-
Íerénte, soube trazer para os seus livros certos mo-
delos e determinados assuntos, que êle previa eternos

e imutáveis, no desfilar <1os auos. Dêsse modo, não

houve, em realidade, na obra eciana, prôpriament:r,

uma antecipação de tipos e acontecimentos, porém

uma involução na fisionomia dos homens e dos {atos,
que terianr servido dc decalqrre às cogitações attístr-
cas do escritor.'A circunstância de se encontrar, nôs

dias que correm, um conselheiro Acácio em cada es-

quina, ou um poeta Alencar em cada sa1ão de cotr-

ferência, deve-se mais às propelsões estáticas da me-

diocridade humana, do que mesmo ao poder de vaticí-
nio.do romancista. Caricaturàndo figuras ridícuias r1a

sociedacle lusitana e romanceando inciclentes da vi,:ia

comum.dos homens de seu século, Eça não tem culpa,

nem merece invulgares aplausos, se suas páginas, ain-
da hoje, se ajustam à realidade do mundo. E, quan-

do, das brumas do passado, o'espírito sarcástico tle
Eça de Queiroz reaparece, mais "visual" e mais Jor'-

te, como agora, nosso contentamento tieve ser relati-
vo e sóbrio, uma vez que essa " atualidade" é um srr-r-

toma denunciante de que nem tuilo vai bent nestr
mundo de Deus Nosso Senhor...

De colorido regional, à primeira vista. a obra ,1e

Eça de Queiroz encerra, na sua essência, um sentido
proÍunrio de universalidade. Dos seus romances, pou-

cos soÍreram, com o tempo, arreiecimento na veemên-
cia de suas téses. "O Crime do Parirc Amaro", po:
exemplo, qüe,um. grande crítico católico a{irmou he.
ver perdido muito de seu espírito combativo, repre-
senta, ainda, a mais segura, a mais incisiva, a .mais
terrível investida contra um dógma <la lgreja. É q'.r:

E.çFERA

" O criure do Patlre .{maro" -- como quási todos o*
outrcs romallces tle Eça - 

não trarluz senão aquelit :r

Iórça, não.clirctlos proíética, no sentido cabalístico da,,1

cular, favcrccido pela imutabilidad.e tlo próprio tempo, . ;:

CertzL vez, rrm crítico de literatura chamou Eça r1e ;,

cler-se-ia exirgir de Eça? Que ação, por êxemplo, de- -,1

ver-se-á reclamar de um Huxley, de um Maugham,-

siriacle n.re:ma cle sua arte., Sôrnente sob tal aspecto., ,.i

De qualquer n-rodo, Eça jamais nos aparecerá,:',,

i:a1avra, n:as de singtrlar' .atualidade do escritor de '
" Os ^\I::ias".

A procura inteligente de motivos humanos, & I
liusca meticu'losa de Íiguras e ten'tas que a humanidâ(lE :

i-,á-cle conhet:,:r. cm tôdas as ópocas, fizeram de Eça'.
<1e Queiroz utir rontancista scmpre novo, lido e ràlicia ,,

lclas geraÇões que se veem sucedenrlo, até quancl'.',- '

1;clc r.nenos, o muntlo :e mantiver adstrito ao clima ..

rrcial quc rrspirantos.
' [) cl:ortunisnio rle Eça. como Írizamos, depende .

menc;s da Íisronon.ria tlos seus personagens, do que tla -...

n, ntaiirlarlc dos l:umtns. Sc seus romarrces consegui-

ranr o milagre de .avat.içar ccnl anos na história do '

rnurrdo, é aleuas por(lue o escritor ioi, nesse parti-

que pouca ou qnasi nenhuma modificação radicrrl ,

al,rrs(ntuu rro decorrer de utn século. Todavia, se .

as deterrninantes políticas e sociais -- respôndáveis, .,
algumas-vezes, pela proliieração incontida dos Padre ,i

Amaro, dos Acácio. e clos Àlencar - chegaram, um

dia. a subl:erter a estrutura da vida, talvés se torne,. :'

aí, periclitante o oportunismo clo criador de Fradi' '

clue 'XIenrles.

. Dêsse perigo de inatualidarle estará livre \{acha-
c1o de Assis, por exemplo: porque Machado {orcejou
por abstrair-se dcs ,{atos nrateriais de seu tempo, fa-
zendo subsistir, côm isso, seus livros de um modo in-
definido, num eterÍro desafio às reviravoltas sociais:-
<1o mundo. Assim, seu indiferentisúo Ioi sua fôrça
arrística; conro a ausência de uma definição ideoló-
git'a rlctclrrrinou.a oniprcsença de suas realizações li-
tcrárias .

4e um Larr,,l'ence,. {ora rlas letras? Nenhuma, ileci- .

Jidamente. Á açãro do artista revela-se nâ gÍandio'- I

há-dc cingir--.e sua força e sua eapacidade criadora. '

Eça de Oueiroz, " abstêmio da ação" no domínio da.c ii.

- Çueiroz dc um " ahstêmio da ação". Terrível incon* ,

gluência ! (lue ação, longe áo campo intelectual, po.

coisas utilitari-qtas, não o Íoi, entretantô, no terreno";,
cultural. - Fcra daí, scria desinteressante focalizá-1o..;ii

.omc o " abstêmio da ação", mesmo do outro lado 'áá ,

literatura... Pelo menos, sua vida, caracterizada - 
,

crmo escreveu o próprio Álvar'o Lins 
- 

pela capaci- ; .
rlade de afirmação, de revolt4, de assumir atitudes, é
uma documentação em contrário.

O ideal fixo de luta pela reriovação da cultura,.i
penilsrrlar. sempre nítido em tôdas as Íacetas i'le

§
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lSuai atividades, tiansformou o espírito dé Eça numa
*onqtante indisposição ante o cotidianismo inexpressi- de iconoclastas e irracionais Derpetraram, demonstra,

11 vo de seus contemporâneos, mesmo quando o pêso da de modo insofismável, o esfírito revoluci6náíio e a

,'' ldade e as mazelas de uma doença .incqrável não de- ação cauterizadora que Eça representou para os seus
i. viam permitir êsses instantes de crise revolucio- pósteros. Convenhamcs que isso não teria acqntecido

l. de todos os romancistas de 1íngua latina. Contudo,.náo 
'culo, tal como os Steinüeck e os Hemingwây sen-: temos necessidade de volvêr aos pormenores da here- tem e vivem os dramas angustiantes de hoje.

',I'narlâ. a um romancista "leviano", inconsequente, "abstêmio
; ati- ' ;,-;;J'l-"'"-'

o tudes de cônstrl, seus gestos de cidadão "extroverti- Álvaro Lins delimitou, no seu livro, o raio dt:
ir rib, que adere com'espantosâ mobilidade ao mundo ex- ativirlade romanesca de Eça num triângulo simbóli-
i,l;1.t*;' , 

.:I".escreveu ainda Álvaro Lins - turl,r, .", ,."f,*f6.,^..|.r," e realismo literário. Todavia,
.em Eça de Qtreiroz, denotava aquela " percepção ex- . êsse triàngulo se arrplia, ou melhor, se unifica no de_
traordinária da Realidade" que, êle mesmo, {orneceu . sejo máximo tlo romancista em conciliá_lo, oü sub-'iaodos de um de seus mâis sugestivos personagens metê_lo mesn1o, à nraior cle tôdas ad suas. intenções

'.' lTtto'.t.r\'lendes' .Filiado 
o,:"t"*.."1" a umâ.oi'- literárias: a intenção social . Ninguém pode sepa-

fr. ganização internacional que, ainda'hoje, arrepia ? taÍ da obra eciana.os fatos sociais. ..poucos escri-
.'y.',sensibilidade,e o conservadorismo da classe burgueza, tores terão tido preocupações sociais tão.ardentes e

:o ^.registrar 
os dispautérios rlo .século'XIX,-suas encerrar seu estudo 

.literário. Aqui e ali, nesse uli ipquietaçõe.l .y. lutas. A participação do criador naquele pormenor, todos os romances que constituemI de J:i., da ut T .série. de conÍerências de- a galeria eciana revelam a quasi obcessão social Jr
i.".mocúticgsr. organizada 'por Antero de Quental n,) .r.-.i,o.. O mundo, para Eça Ae gueiã,;;'"r;,
ir.f::tl': l:l"t:lt:.u mqis um atestado^do espírito re- como chegar.am a dirir, ,* :'inrt.,ã.nto de criaçãcv uu rrr4v4r,i,.'tekle e incontrolável do escritor. Abordando, en artistica,,, sômente. Era mais do que isso. Erà o
,, .sua palestra, no Cassino,.um tema atrevido_e inovado:: ,rr* "i".,iã" ora. o êscritor retirava ,."i**'*.-
;' Prt, sua época - dos fundamentos sociais, políticos rais de suas convicções revolucionárias, e não somen-

it,::."llôT*os-da "moderna literatura', 
-.8ça 

provo- te artísticas. Nenhum romancista..r.u",ill."pão
;:.cou rcontra si a odiosidade .de seus patrícios, o que a.os Íatos da vida, fora tlas letras, do que êle. E
1.,:i:t^:, 1T?-l:"'"t?tão 

no s,eu aProveitamento. pare. poucos sentiram, de maneira mais obstinadá, os dra-1 rônsul de Portugal, mesmo depois de classificado em mas sociais de sua época. Não seria compreensiv*l
i.'nrimeiro lugar no concurse a que se submetera. O -"r-o,* fre d. eueiroz - 

que renegara a.arte'ato governamental, que proibiu o prosseguimento das pela arte, a ãrte sem Íinalidades morais e sociais
,conÍerências 

- "por nelas se.ekporem doutrinas e imediatas _ se abalança*",."*"'arrr"'Virn" ltoog,
proposições que atacavam a religião e as instituições a escrever romances, perdendo de vista o lado dou_

, p._ .1. ;,,^;.;-;-::^:^^^;^ contrário: roi o homem vinculado às faces exterio-. uelha terra portuguesa, Eça de eueiroz teve ocaslao. 
dê reafirmar o ,seu ideal revolufionário e dinâmic,r. res do mundo, o homem que se debateu .,no tumult,.r

;,.tOo das letias. A escravidão dos chineses, 
";.;;r- 

da riqueza episódica_do século XIX, com a sua êxis-
, viços de agricultura de Cuba, ;-;.; ;; .:;;;r, tência quasi sem história, ao'lado àe. uma grande
'' .profurrdãmente humano do romancisca ,*" ,-.uolt, vida dentro da literatura". Quasi "sem história",

..: ,i"r,, e comovida, dando ensêjo 
" nr" o i",.fr.*"i ti'n' p:..-q]r: Eça não fugiu, como cé1ula da sociedacle.

.;.i: ,não vacilasse nas extravações <1e seu temperamento âo turbilllão de suas leis econômicas, submergindrr,cÀLrdvdçuss ue seu temperamentQ rquurLrsruur,,

ll irrequieto, colocando-se, como se colocou, 
"o 

l"do d.-,. aqui. ante a.avaÍanche.das desditas sociais, para,emer-
i- m"í. desfavorecidôs pela Íortuna, contra as -;"i.;: 

gir, mais além, em frente à euforia de ."r. -oíir.,.r--
.ces rlo capitalimo qu. pro.u.rur an.iqra.".-.a d" a.- tos rnais sadios. Não importa indagar-se si. alguma
;cravidão de mais de cem mil orientais. vez, desprezou ô comodismo de iuas concepções {i.
I Além dos Íatos .ro-.r"áor,'--nue expressam , losóficas, para vestir a blusa incendiária dos agitado-
personalidade de Eça de Queirbz, como homem ê res de praça pública. Nada disso interessa perqui-
'como ciãadão, muito teriàrrios a dizer, a propósito da rir. O que refulge de sua obra, o que se ob;"tiv", ern'
rnanifestação hostil que alguns portugueses reafiza- proporções claras e iniludíveis, de sua vida, é4ue sçai'am diante de sua estátua, quinze ànos depois do {a- j ^'lecimento do escritor, resultando, airrr,-ár"-",iir- de Queiroz viveu e sentiu 

- na arte e fora dela *
ção inÍârne no monqmento erigido à memória do maior as tragédias do seu tempo e a gravidade de seu sé-

:'- políticas do Estado" - é outro documento que leva- trinário de suas funçAer.
i'"'rá à eternidade a dramáiica Íigura do intelectual, ile
ai': ,r ^^ã
ri§. :-l_-^__ Eça de eueiroz não foi, assim,.o frívolo obser-" ação perniciosamentc demolidora", como asseverou

i, Antón;o Cabral, seu conternporâneo e biógraf". 
- vador da.natureza humana; nem o:lrtista indiferente

i Erl llavana, corno representante diplomático rla acs 
1o.vim1.tos 

dinâmicos-de seus símbolos. Pelo

,$
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- Já passou tpmpo .oti.i"r,-
para preclsafmos uma

rsão êxata do movi-
to que bem. ôaracteriza a

da moderna arte.
Costurno usar as exprês-

"ntoderna arte" e ttarte

:rn&". E,stabeleci, pelo
rs para . meu uso, diÍe-

entre ambas. Possa is-
parecef pedantismo, e até

nã o corresponder
isamente ao meu desejo.

quando digo "arte rno-
", Penso no momento

no instante vivido,
assim atinjo a Arte na fi-

ia que ela nos mostra
Isto é, essa evolução

estamos presenciando em
dias e na qual pode-

ver todas. as intenÇões
ionárias do conservado-

renitente, que mais ou
se vai "modernizan-

iempre mais às suas obras
[m sentido evidente de de-
!dência.
i No entanto, com a expres-
Eo "moderna arte". .quero
leferir-nre à arte de uma ci-
filizaqão que está renascen-

Quero usar de urn sentido
ito mais elevado, mais de-
itivo. mais cristalino r1o
' seja a. expressão artísti-
que val, com seg'urança,

!o" tinridamente, envergo-

[hadamente.. e. emprestando

apoiar-se nas peiquisas dgs
dias presentes; contados na
ínfima med:d,a de ternpo que

'as nossas proprlas maos vao
medindo, ao levantar uma a
uÍna as folhas de um caleÍl
dário. Sim, porgue uma de-
fin'tiva expressão da arte
não a porlemos escravizar em
nossá exígua existência.

. Em vida nossa, percebe-
mos um instante de sua vida.

Da sua evolução que com

r nossos olhos constatamos,_ ao
quê: nosso pensamento pode
alcanqar no futuro corse-
quente. essa é a vida da Arte

:r1ue se está adaotando às cir-
cunstâncias soc'ais, com todo
o corolário de" comôreensões
nrorais e intelectuais.

Assim "af te moderna".
para m:m, se l-az bem uma
expressão literária para uso
Darticular do presente. E
ttmoderna arte",. nara uccl
mais amplo, que possa abran-
ger um ciclo evolutivo de ci-
vilização. no qual possamos
ser incluidos como paraelas
mínimas dê sua Íase inicial.
' Talvez explicasse mellror
clizenrlo ass:m: tarte moder-
na" inclui tudo o que môder-
namente se eslá fazendo. E
nem podia deixar de ser as-
.sim. O artista mais conser-
vador pode reivindtcar para
a sua obra a classificação de

Uma ,;bra de hoje, portanto artê
(L. F. Aimeida Juniorj

.moderna, porque afinal não
foi executada no passado.
Enquarrto "moderna arte)'
exprime com maior rigor um
aspecto artístico diferente,
novo. e não simplesmente
atual. Há na. expressão "{rro-
clerna arte" um prolongamen-

.to futuro, gue muito the en-
riquece o alcance.

Ouem escreve sôbre arte,
conro quem escreve sôbre um
assurrto in.istenteurente, de-
ve explicar 'as 

expressões
que usa. Só por isso o faço,
.ç6m 1gla.cão a ,ratte moder"
na" e "moderna arte", que,
conquanto para muita gente
rlareÇa a lnesma. cousa, pala
mrn me parece cousa bem
diferente.

O.ualcluer cousa assim pa-
recida com "homem giande"
e "g.rande homem". No caso
mesn-lcl de clizer-se uma "mu-
ll.rer linda" não vai uma fôr-
ça de exoressão tão intensa
como em uma ítlinda mu-
Iher".

Fôrqa de expressão. é ou
rrão é. cousa, importante em
arte ? Agora os gramáticos
poderão contrariar a minha
pretensão.

,ll:l:,lf'H
.il:-ii;!1

:{r:,4
{,ffi

ffi
,f,, s

Uma tela de Gulg-nard que se integra na evoluÇão dtu
,'moderna a.te',

$
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Marcos encostou o rosto na vidraça e

olhou a rua rnolhada ilue brilhava no escuro'

lâ Íôra. Aos seus ouviáos chegava o ruído. da

.t""r, ,- ruído desagradável,'coruo se fôra

i;il;1.; milhares cle-torneiras pinga,do' o
tampeáo da esquina projetava uma.luz amare-

iãã"'tout. o uif"lto,-. a água originava refle-

xos estranhos que asxlstavam'

- Tempo horrível ' ' " - 
nlllrmurou bai-

xinho.-
Leonora resPondeu, com um gemido:

- 
Ai, \{arcos, parece que vo11 morrer"'

- Roba!
Voltou rápiclo, aproximog-se do leito, se-

gurou-lhe 
". do"t nlãos com fórça'à- 

- 
Está me doendo muito, Nlarcos, não

podes calcular. . .-{ 
- Eu sei, querirlinha, mas, que dia\o !

um pouco c1e coragem, um potlco de coragem',

Leonora !

Marcos levantou-se ,tornou u o1fi61 2 ruâ

pela vidraça embaçada.
Deve estar cheganclo. meu bem' Não

demora. ,Controla-te. 
. .

- Não Posso !

E pronto. Parecia que os nervos iaur re-

tornar ó que Leonora daria mais uns daqueles

gritos sacudidos e histéricos. O marido acor-

reu, afagott-lhe a cabeça, procuÍoL1 aProxlmâ-

Ia áe si,-nrislurar o seu liálito conl o dela'
' 

- 
.{cal,rna-te. nretr heth. tudo 'isso vai

Dassar, eu juro. Daqui a pouco estaremos no

Lbspitat e o médico vai arranjar tudo. "
Ficaranr ern silêncio aigunr terrrpo. A chir-

va caia selxpre com a rlesma regularidade e

Leonora clava fracos gemidos que assumiam

ressonâr.tcias estranhas no quarto. Seria engra-

çado, pensava êle, que Leonora tivesse um fi-
ít o ati meslno, de repente, sem a presença do

médico, sent a assistência de ninguém senão

dêIe mesmo. E ê1e não entendia nada daquilo"'
Se a "cousa" acontecesse não 'saberia o que

, Íazer, como agir. Bem, prin-reiro esqttentaria

água e depois... -\ssustou-se colll as próprias
iãéias. Deus que o livrasse !

- Como o carro está demorando, Xl[ar-

cos!...
Já vem, quefidinha. já r'ertr. Tu sahes

que do ponto até-aqui são cinco iuit'ttitos, pelo

34

menos. Foi agorinha mesmo que eu telefonei'
êle não deve demorar.

Leonora calou-se. O rosto moreno con-

traiu-se de dor e gotas de suor porejaram-ihe
a fronte. Disse com voz aPagacla:

- Telefona outra vez. . . eu acho que êle

está clenrorando nruito. . .

. __E,stá bem, meu bem. Mas vai ver que

-UÀ 
automóvel passou perto. As rodas de

borracha, encharcadas, chiaram.
-.- E'êle!
Marcos correll para a janela., IJm carro

escuro freiava junto ao ediÍício e êle viu a

pbrtinhola do chofEr abrir-se.
E' êle, Leonora. Levanta !

A campainha soorr. Êle gritou um "QsP9-

re"' que se 
-perdetr 

clentro c1a casa. A àampai-
nha ioou oútru u.r.

- 
\-alllos.

- E,stou me sentin<Io {raca, lVlarcos. . .

anrpara-tne.í
-- Segura-te em mim, assim. ' . vamos,

que clrabo ! precisas ser um pouco mais cora-
josa.

Mas evidentemente Leonora não se sen-

tia com fôrças suficientes pâra andar sozinha-
\'[alcos viu-se quase obrigado a carregá-la nos

braços enquanto saiam do quarto de dormir,'
pu.árnrll pela sala cle jantar e entravam no
;'h.11". Com a n'rão direita deu volta à chave e

abrirr a porta.

- 
Boa noite -- cun-rprimeutou o'chofer,

correndo atenciosamente a abrir a portinhola
do veículo. E aÍina1 1á se Íoram em direção à
nraternidade.

O méc1ico, já in{ormado, recebeu-os e en-

caminhou-os para ?- sala. Depois que'ê{e saiu

poude 'r,er uma enlemreira correr, carregando
gases, - algo<lão e frascos ; ouviu o ruído {a
ãresa de iodas na sala de operações; advinhou
os gemidos da espôsa, sentiu apertos no co-
ração ao pensar nas torturas que estafla'so-
frendo. Parou um instante para acender um
cigarro e retornou a caminh4r no corredor'.'
'Atinal de contas teria um filho. sangue e carfle
do sangue e da carng'dêle e de Leonora. Seus
olhos certarnente seriam esrrerdeados lcomo os

cla rtrãe: trão inrportava que Íossem castanhos
como ios seus. contanto que' o natiz náo tit
vesse nenhuma semelhança com o dêle. Tudo, . ç

,
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:menos o flaÍíz ! Principalmente. se êle Íôsse

menina.. Que horror uma mocinha bonitinha

-ha"eria 
de puxar à mãe nesse sentido -.com uffr nariz comprido e grosso como o dêle'

S"ti, t rrr motivo d" 't .tgo.thu eterna, de ódio '

,eterno. Mas certamente uma operação plástica

arranjaria tudo, certamente. Hoje en-r dia fa-

zem-se tantos milagres e'stupefacientes no ter-
'reno da cirurgia. . . por que diabo não l-rave-

riam cle corrigir-lhe o natiz se êle ou ela nas-

cesse com um apêndice monstrttoso como o

rlêle? E, Leonora a dizet:

- 
Não penses nisso, tolo, será o que

Deus quiser. Se nossa Íilha nascer feia' paciên-
-cia, .1ue seu destino já foi traçado no céu e é

bobagem, querer fugir a êle. - .
"Mut L.orrota 

-era 
religiosa, religiosa de-

anais para entender que muita coisa tinha acon-

tecido naqueles dois últimos séculos' Ê1e tam-
'bém era ieligioso, mas não tanto assim. . ' O

fato é que el, ia ficar boba, ia, quando visse

a fillia àepois da operação plástica.
Uma das enfermeiras saiu do quarto: es-

tava pálida e Pareôia aflita.

- 
Entre, senhor. . .

Não perguntou nada. Entrou com afoite-
'za, chegou até a dar um pisão no pé do dou-
'tor. Peãiu desculpas, correu logo para o leito
. da espôsa. Viu que Leonora estava terrivel-
mentá cansada, os olhos pisados de tanto cho-
rar. Quiz dizerlhe que a amava, que tinha pai-

E.çF ER.4

xão por ela, e de súbito as palavras morreram-
lhe na garganta, sentiu-se rn'iserável. e peque-

nino dia"ntJdela, miserável e pequenino diante

do sacrifícío enorme que ela Íizeta.

- Meu bem. . . - Não Pôde dizer mais

rrada. Inclinou-se, beijou-lhe as mãos e seus

olhos estavam repletos de lágrimas. Um leve

pêso pousoulhe nos ombros.

- Senhor. a criança.. .

Levantou-se. ,.o, oihot Íitaram o médico

e, sem que êle soubesse por que, um grande

frio começou a Penetrá-lo'

- A criança, doutoÍ.
O q""i"o tiemia' seus olhos vasculharam

t,dô o aposento em procura daquele por quem

Leonora soÍrera tanto. Detiveram-se nas mãos

da enfermeira que segurava uÍn pequeno fardo
en{eixado de branco.

- 
A criança... está bem?

Desconheceu a voz, rouca, excitada. A en-

Íermeira olhava alternadamente para êle e para

o médico, sem saber o. que fazer. Sentiu von-
tade de esganá-la. Adiantou-se alguns passos,

instou pari que lhe entregasse o filho.

- Entregue-o, enfermeira. . .

Corn urnã lassidão incrível o {acultativo
retirava as luvas de borracha.

Marcos recebeu aquele fardo branco ê
,mudo nos braços. O roslo descoberto da crian-

ç, r.""too-te porejado dê pontinhos..verme-
íhor " escuros. As pálpebras sem cílios co-

§
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ffi d;t;ã'lÉó;ae.iidêiã-;rrliiôliãltffi F,'*ua'qvl
ã. i"ri". oitl"t "Leotioral" Aquele nome sôl-' I

tor".. l

Não teve resposta. Mas ainda assim, ape-

sar do frio que cómeçava a gelar-lhe as mãos'

"áo 
compreendeu, não quis compreender'

Àoertou o iit o de encontro ao peito, cobriu-

ihà o rosto de beijos. Algumas palavras sôltas

"ú"*tr* 
até êle, parece que tentavam expli-

car-"lhe os motivos áo desastre. E êle continuou

não percebendo nada. Só extranhava que a

crian'ca não chorasse, um pouco pelo rnenos'

como'todos os recém-nascidos. Voltou-se ou-

tra.vez para o doutor, .para ã enfermeira" '
quis indâgar algo. .. Viu que todos os olhos

fugiam 
"o".ao 

ollhat, q.r" bs rostos- se esquiva-

,tã, t"m"tosos. Então comPreendeu'
Há muitos anos atrás, quando se casara,

afirmara.aos amigos mais íntimos que não que-

ria Íilhos. "Êles dó dão dor de cabeça, atrapa-

lham, custam-IloS os olhos da cara e aÍinal
nos voltam as costas cÔm a maior ingratidão"'
Leonora nunca o contrariara neste particular'
"Será o que Deus quiser, Marcos" '"-E vive-
ram felizãs' muitos anos, compreendendo-se

cada vez melhor. IJma noite, êle se lembrava,

estavam a sós na sala após o jantar: Leonora

costurando, êle lendo oi jornais da uoite' O

-gádio çstava ligado e vinha uma doce música

oara dentro doãposento. Era um minueto cân-

ãido, qu"t" inÍantil, arrancado limpidamente
das coidas dos violinos. "Bonito", Leonora le-

vantou a cabeça, sorriu-lhe piscando os glhos'
n'Bonito, sim". Seus olhos corresponderam e o

rosto abriu-se num sorriso amigo' E depois

êle leu que os alemães estavam massacrando

'as popuÉções das aldeias russas-ocupadas' Se-

goú-i" uma voz vibrante anunciando com en-

íusiasmo um limpa-móveis, e outra música -'uma valsa - entrou pelo alto-{alante do rá-
dio e dansou em seus ouvidos. Êle soltott o

jornal, ficou ouvindo mais ou menos distraido
ãnquanto fitava a espôsa. Seus cabelos escuros

caiam ,ondulado, sôbre os ombros; o natiz reto
marcava-lhe bem o perfil fino e boàito; a con-

cha com uma pérola dentro, do brinco, brilha-
va sob a luz âo pequeno abat-jour verde da

mesa. Sentiu, como se o descobrisse pela pri-
meira vez, quanto amavâ Leonora, e que era

necessário era muito necessário - 
que sub-

sistisse no futuro alguma coisa de seu amor'

Quando morressem, um outro coração - 
feito

da união do coração deles - 
continuaria ba-

fi

to assim, no espaço, sooir diÍerente, cQm uma

+iu;ia.' inespeiaáa. "I-eonora!"..O idiota do

,áàio'ap.oreiiou para falar do limpa-móveis'

mas sua voz f.ai sincopada como um movlmen-

to brtrsco. Entre os ãois ficou apenas-aquele

nome, agora murmurado com suavidade; de-

oois vielam outras palavras também doces'

ir*t e- queridas, .ô*o te Marcos estivesse''

recitando tt* po"*, de amor' Leonora chora-

,u. "Eu sabia que um dia você haveria de

qo"r"r, Marcos, zu sabia! Rezei tanto" 
"'--É 

*goru Leonora estava estendida no leito'

inerte, morta talvez.
Aproximou-se, disset 

^

- 
lssn912, (luase num soPro'

Ela entreabriu ós olhos com esÍôrço: esta-

vam vidrados, como se as lágrimas tivessem

se congelado sob as pálpebras' O.rosto mo-

,"no, ,lgotu de um aúarelo esmaecido, tentou

*i"r;r'os,nrúsculos. Inútil. Apenas os-lábios

conseguiram separar-se um potlco deixando'

uma ãstria escura entre.ambos' Quiseram sor"

rir, quiseram pronunciar alguma- palavra de

carinÉo, de amor, ou de perdão" ' quem

sabe ?

Os dois se fitaram assim por alguns mo-

mentos. Depois êle, com gesto patético, ofere-

ceu-lhe a criança rnorta.
Foi só 

".rião 
qrr" Leonora acordou' 0s

olhos unledeceram-se, dissolvendo o vidrado'

[r. o, tornava fixos, sobrenaturais; uma gol-

tãda de sangue colortu-lhe a Íace, e a mão,

que estava inerte sôbre a coberta, lelantou-se
rium gesto instintivo de defesa; os lábios, num

orincipio de chôro, arremedaram uma careta

ãr""i'i 
-,tagi.a 

defor,rrando a bôca; os seios'

crescendo dã repente, engendraram um suspiro

fundo e doloroso.
Tudo se passou em poucos e vertiginosos

segundos. A ênÍermeira, iom um grito,-havia.

ariebatado o menino dos braços do pai e se

atirara çrrra Íôta, para o corredor, onde existia

sol e ai, oncle existia vida, vida verdadeira e
indiÍerente à morte e à tragédia.

Agora, porém, parecia que 
-tudo- 

havia
mudadó, que aquela horrível imobilidade que

lhes condiiionara os gestos em câmara lenta'
esfumara-se. Dando.um passo à frente, e ajoe-
lhando-se, Marcos escondeu a catreça no braço

da mulher enquanto deixava que o chôro o
sacudisse em breves e dolorosas sacudidas'

Sentiu qqe ela se voltava um pouco e lhe a{a-

gava os cabelos com a outra mão.- Depois, corn'

úma voz pouco segura, ouviu-a falar do futuro'

ESFERlT q
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,ãná, "tt""am 
Íechaãas, porém, sem energia,

sern vida. Têntou em vão ouvir algurn' §om,

ãútou"t sinal que indi'casse presença de vida'

te de emergência, sem apôio quase' - Dou-



Quando se âproxima o dia'do regresso dos nos-
sos colegas .- ex-combatentes da gloriosa F.E.B.
-- que de armas na mão, lutaram arriscando as suas

vidas; olerecendo heroicamente o seu sangue e a stla
nrociáade pela conquista da mais diÍicil e decisiva vi-
tória dêmocrática dos povos amantes da PAZ e da
LIBERDADE, nós outros,.-os que aqui ficamos, na
retaguarda, reconhecemos sem qualquer vacilação. a
crescente soma de responSabilidades que nos impõe ,:
momento de extraordinária significação que e§tamos
viçcndo l

f)entre outt-.as questões de relevante rnagnihrtle
e oportunidãdo se destacam os movimentos de Ajuda
e alnpla assistência ao ex-combatente da FORÇA
E,KPEDICIONÁRIA.

Não podcriamos como classe ou corporação, per-
Íranecer indefinidamente na atitude de méros especta'
rlores ou beneficiários comodistas, de uma vitória que

tem custado aos povos das NAÇÕES UNIDAS, as
rnaiores dôres, os mais terriveis soÍrimentos, jamais
r.xperimentados pela humanidade.

Às Íorças militares das Nações democráticas que

lutararn e lutam ainda heroicamente, contÍa o bandi-
tismo agressionista, coube, sem'dúvida, suportar o
maior pêso de todo êste tremendo e imensurável so-
criÍício.

Dentre essas forças, para o nosso orgulho e eter-
na g1ória da nossa'PÁTRIA, estão os nõssos queridos
irmãos da.. F.E.B. Nas suas-Íileiras, contamos vá-
rios dos nossos colegas da P. D. F., seus filhos, seus
rarrrntes, serls entes queridos. Para com êsteb.bravos,
âssuÍr'imos. implicitamente especiais e inadiáveis deve-
res de soiidariedade, impostos pela nossa conciência
cívica e dccidida convicção democrática.

Hoje, mais do que nunca, se apresenta viva e pal-
pitante a oportunidade de tlesobtigarmoinos honesta-
mente destes Ceveres, provandd com ações práticas o
irosso reconhecimento e â nossa decisão de correspon-
der'leálmente, com desprendimento e superior espírito
de renirncia ao inaudito sacriÍício de " sangue, suof c
!á-qrirnas", com que êstes nossos comp-atriotas - os
hertricos ex-combatentes cla F.E.B., - souberam tão
br';irameote contritruir para a vitória dos safrados
idt'ais da Democracia e da Liberdade, em todo o mufl-
do. E é por isto, exatamente que, servidores da PRE-
I|IIITUBA DO DISTRITO, FEDERAL, decidimos
piomover um amplo Moaimento Democrá.tico de Aju-

da ao er-combatente .d,a F.E.B., e de irrestrito apoio
aos seus propósitos patrióticos. E' nosso objetivo

.prest€.r tôd:. aisistência nlaterial e moral aos noslos
culegas ex-combatentes, procurando satisfa2er os seus

lustos deseios, rnin-orar algumas das suas mais urgen'
tes necessiciades, solidârisando-nos com seus legítimos
interesses e as suas justas reivindicações.

Promoveremos campanhas para coleta de várias
lrmtrranças que the serão oferecidas, dos poderes pú-
blicos pleitearemos, em seu Íavor, como justo premic
r1c. sua de<iicação patriótica, da sua bravura, várias
meJidas, tais como licença prêmio por longo período,
promoções, construção de casa própria e outras. As
suas íamílias dispensaremos ainda tôda a atenção e
apoiei moral, e. que Íazem jús, sem nenhum {avor.- 

Para cs que não mais possam reassumir o e*er-'
' cicin dos seus cargos; para as famílias dos que tenham

glorrosamente tombado no campo da luta, pleiteare-
rllos {avores especiais, e, em seu benefício, promove-
remos tambem campanhas especiais de auxílio.

Num plano rnoral muito podemos e dàvemos
igualmente realizar: visitaremos os feridos, as suas
Í:lrnílias, nada poupando por demonstrar-lhes o eleva-
<io grau de nossa consideração e a crescente estima
que lhes dedicamos. Tudo {aremos áinda, para ga-
rautia. da inalteravel regularidade dos fornecimentos

. indispensáveis à F.E.B. e ao seu repatriamento.
Para segurança e tranquilidade .dos nossos compa-
triotas ex-combatentes e de quantos lhes são caros;
I)iira que nenhum obstáculo.possa interromàer a pro-.
gressiva clemocratização da nossa pátria; 

- POIS
1IXATAMENTE PELA DE\IOCRACIA E A Sti,A.
INSTAURAÇÃO NO BRASIL SE BATEU VÂ.
LO]IOSAÀ{ENTE, À F.E.B., é do nosso dever im-
1'edir, a ctrst:r de todos. os sacrifícios, a perturbação
cia olrlem de que se aproveitariam os nossos inimigos
para apunhalar pelas costas a nossa gloriosa FORÇA
r:>IPEDICI ONÁRIA BRASILEiRA.

Lançarr,os, pois, um apelo veemente aos nossôs
colegas. sem qualquer distinção, para que prestem o
setr patriótico, imediato e efetivo apoio ao Moüímento
I)tmocrático d,os seraidores da Prefeitura, de Ajuda
aos et-contbotentes d,a F.E-8., certos .de. que cada
qual saberá cumprir espontânea e entusiasticamente
côm o seu dever de brasileiro conciente.

Itiz,c a titória das Naçõcs Unidas!
l'ir.,a o F. E. B.!
lt'i-aa o Rrasil Dentocrá,ticà!

t
da felicidade e da alegria futuras gue teriam
quando retornassem ao lar. E lhe contar, muito
em segrdo, como são extranhos os caminhos
do, Senhor, e que, fla morte do filhinho
deveria ver . a mão de Deus, a rnã"o que cas-
tiga e que premeia e que, com um simples mo-
vimento, decide do destino de todos os sêres...

Mas pela primqira vez as palavras de Leo-
nora não o convenceram. Pela primeira vez
êle não se conformaria com os desígnios de
Deus, porque Deus não fôra bom para êle, não

'the permitira prolongar-se sôbre a terra. Ja-

àeveria ter morrido. Onde encontraria Íôrças,
no futuro, para realizar uma nova tentativa ?

A primeira esperança fôra também a última.
Entre êle e a espôsa ficaria o desencanto de
uma tentativa falhada, e urn medo terrível de
pecar outra \tez,.d.e outra vez re-criaf-Se.

O médico bateu de leve no seu ombro. Le-
vantou-se. Com a Íisionomia compungida o fa-
cultativo começou a the pedir que se confor-
masse, que aceitasse sem discussão os dêsíg-
nios do Senhor. N{as,,de súbito, as palavras
morréram{he na garganta. Seus olhos, cruzan-
do-se, haviam recebido em cheio a silenciosa
poÍém terrível revelação de um homem que
acabava de perder a Íé.

mais se conÍormaria com a morte
criança. Seu filho, não poderia morrer,
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dc Canr!'ínos

Deus lez nascer de um só

sang..ue, todo o gênero hirrna-

no". (S. ?auio ao areópago
rle Atenas, atos dos Aoóst.r-

. los. cap. XVII, vet'so 26).

Em nosso tra"nalho, " Cousidera-.
ções em tôrno da qüestão ra-
cial" i*;, focalizamos o assurltt
sôbre a pretensa teofia da suu"-
rtoridade racial aiirmando qu:
existe a desigualdade entre os ttr'-
lrx. a desigualdade biológica r:-
;ultante das leis de hereditarieda-
de entre os vários grupos étnicos,
que se acham espalhados pela face
da terra, mas não a superioridade
de uma raça sôbre outra.

0 meio é outro iator de impor-
târrcia para explicaÍ a dtsigualda-
de existente entre os varlos gr!r-
pos hrlmanôs. Sahemos (lue pcla
ação do clima, pelas condições de
vida. tlo'meio ambiente e de ali-
trrentaçáo tanto o indivitluo com,:
urn grupo hunnno qualquer po<lcrà
sofrer trânstormaçáo, adaptanclo-
se ao novo meio. I)esta forma ns
cdracterísticas anteriores próprias
cio inrlivíduo ou do ,gÍupo étnico
gue está sujeito às ações seletivas
e diretamente modi{icadoras dc
'anrbiente, irão sencio substituitlas
ou eliminadas para serem Íixada.;
outras em, seu 1ugar.

'{) cruzamento entre os vatfus
grupos étnicos, como sabemos, re-
,nonta aos tempos pré-históricos.
:\ssim sCndu. a mlsclgenaçãO ía.
"ial é Íato inconteste, pols isso .e
verifica elD um povo pelos ca-
râcteres. pertercelrtes q.ulIl e olr-
tro grul)o hulnano dos quais se
ortgincu; to(ki grulro étnico ê mais
4ü menos heterogêr,re<.r, D(us conb.
titue.produto da fusão de varras
raças .etrrbora apresente alguns ca-
racteres próprios e independel-
ies .

lJão é a miscegenaçâo raciâl,
como alegam alguns, {orrte de dc-
generação da espêcre humana
urna'vez que os elenrentos Ílcs-

-ctados sejam bons; sadio§ e Ce
boa ascendêncra.

r) Brasil constitue exemplo lrr-
gante do que acabamus de dizer.

, í)s nunterosos grupui étnrcui
aqui existentes provam que o ele-
gnento alienígetra em nosso pàís
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àdâptoú-se ao- novo mel(, tropical.
bem diverso tlo de st:a origein;*
por urn prpcesso tte adaPtação o
uosso meio asstmtlou o eÚroneu
irrã- rqri ic,nstituiu süa {amiiia,
cujos descendentes apresentam os

mais variados tipos étnicos na
Íormação clo brasileiro.

Comr.r dissemos acima, há quein
admita os maus resultados dâ
mestiçagem alegando ser o mesti-
ço um produto degenerarlo e r1á-

bil, prejurlicial, portanto. à hu-
manida<lc.

. A Eugenia. no entanto. tlos- en-
sina que o cruzamento quaüdo beil
orrentaclo trará cbrtamente íesrl!.-
tados satis{atórios. Senrpre .trte
o cruzamentcr obedecer ao'critéri-1
da seleção teremos do resultado
da íusão entre os elementos rigo-
rosamente selecionados, que a$

boas qualidades físicas. e intc-
lectuais, peculiares à espécie hrr-
mana, sejam de real vantagem
para os elementos a se {undirem.
() núrnero rle tarados aurneniará
se os meios preconizâalos pela llu-
genia não forem postos em prári-
ca; o alcoolatra, por exemplo. Á

(uasi sempre um <lesequilibrado
mental: scu filho poderá náo apre-
sentar tendências ao alcoolisnro.
mas não derxarâ de transmitir aos
seus descendentes, de acorrlo corrr
as .leis da heteditariedade, a tarà
lrerdada dc,s seus ancesttal§.

Ássim procedendo, é natural que
os eiemeÍltos cle lusáo portadore§
das diversas anormalidarles pst-
rluicas como a epilepsia. a hlste-' ria, -a oligof,enia, tendência ao
alcoolismo e muitas outras taras,
que pargcem lormas recesslval
rle uma herança rnórbida, mai§ ru
rnenos intensa, bem como os de-
Íeitos Íísicos incompativeis com a

vida, seiam devidamente afastados
levando-àe em conta as leis ,nen-
«lelianas sôbre a transmissão dos
caractéres genéticos que provam
e. possibilidade de multiplicaçâo
,las variedades raciais.

í-'onsiderando êste fato, o Íneslt-
çamento só não será benéfico se
/)s elementos de Íusão lorem por-
Íarlores dg taras rou vícios de con-
formação; casô contrário, a {usão
rle dois elementos da mesma c..
pécie trará vantagem uma vez pra^
ticada a seleção. NÍurto embora
q cruzâmento aqui não obedêcessu

a nenhum critério eugênlco-cterl'
tífico o nosso país está auferrtuo
grandes vantagens rra evuluçâu do
seu tipo'racial.

O Brasil, que encerra granú\:
variedacle de tipos étflicos enr buâ

Dopulação, constitue r, àlemento
principal <le nossa tese, e, lrotrsJí),
<iiremos que entre os elerrentos
alienígeuas que figuram no nossc
" melting+ot" estão o Português,
o rtaliano, o espzrnhol e rtuitos ou.
tros euróDeus qüe se cruzaram com
o brasileiro. dando-nos bons re.
cultados; cfcruzamento havido en-
tre ô nosso selvícola e o elemeírto
portugúês constitue, a nosso ver,
prodütô sadro.

Muito iucramos com o caldea-
mento entre o nacionaÍ e o alie-
nígena; dc contáto havido entre o
estrangeiro e o brasileiro resul-
tou o esiimulo para o espírito .Je

organização do nosso país, que

deu ao nosso patrício a iniciativa,
avivoulhe a faculdade de êvoluir,
ensinouJhe a técnica do trablho.
'Iodos nós temos ascendeúes Ç

descenrlentes que trazeln ern scu
sangue ca!:actéres dêsses eleruen-
tos alienígenas.

()s traiores antropologistas e
sociólogos do mundo são acordcs
em atírmar qlre a mestlçagem náo
é prejudicial à evolução dos pu-
vÕs. ô qlte nos alllma. sobrenrodo,
ouanto ao Íuturo do tioo tacrrl
brasileiro.

I)essa Ícrma o Brasit de 'atnr-
nhã terl üÍrgendrádo um tlpo '4-cial. rl: civilizaçáo bent diveru
da de hoje, pois o process0 evolu-
tivcl da mrscigenação em tlrrsso
país ainda. se acha em oleno ittt-
ciu. data de 50 e poucos'anos,
rnais r:u menos. A correote rmlgra-
tória entre nós.

As correntes imigratórras eu-
ropéias que aqui aportaram, corrs'
tituidas de várias etnias, trouxe-
rãm oraumento rla população bran-
ca da qual resultou, a vafiedade
rle tipos. intpressantes que possur-
mos e que farão com que, cadâ
Tez rnais, o elemento meitiço atirr-
ja uma Íase em gue o nosso tiPo
ràcial seia uma r(:alitlade. . .

Se o piocesso de povoattreuto
Íoi muito mais rápido do que es-
pcrávamos, <levemos em parte ro
cruzãmento havido entre o nosso
selvícola. o Íle,qro e o elemento
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êüropeu, que nôs tornou hojc unra
nação de mais rlc 45 milhàcs ,tc
almas.

E' provávêl que o etemenro nrcs-
üço jamais seja absorvido, pois,
iomo se sabe, par-a que haia n-
çâ absorvente ê mister que u ere-
nlento gerador, que neste caso é
o mestiço, seja eliminailo. U povo
brasileiro apresenta pequerra pcr-
centagem de sangue europeu, aln-
cano e indigena, mas isto nunca
será motivo pâra se considerar
fator degenerativo da râça, pors
quasi todos os povos, comà vimos

n;;ii fiiáiiità ffi:ã;'à ;#
.ca'do. povo gfego; os albarreses',

t)ertencentes à Íamítia grega, sào
o.s antigos descendentes dos llina-
nos que depois se misturaram aos
gregos e estavos? o ;aponês, con-
siderado triovo mais ou menos pu-
ro, nada mais é do que o resulta-
do da mistura entre o mongoloide,
branco e malaio. E assim, ve-
mos que todos os povos constituem
prodntos de fusão de várias raças
embora apresentem alguns cara-
cteres próprios e independentes.

Provado como está que tottos
os grupos humanos são mestiço:,
cm maior ou menor grau, e Íàcri
compreender agora! que dessa fu-
são resultou, evidentemente, per-
derem os elernentos mais Írãco.
alguns de cefios atribuios em fa-vor dos mais Íortes. A explica-
ção desse Íato é dada pela lei rle
Mendel,_segurrdo a qual os traços
característicos de um povo podem
predominar sôbre outro de acordo
com os caracteres recessivos e os
dominantes -

Considerando tudo isso_é que
achamos injusta a aÍirríítiva de
que o nosso mestiço, principal-
mente o nosso caboclo. é um in-
capaz, um indolente, e oue sua
capacidade de adaptação é inÍerior
às dos outros grupos^étnicos ti-
dos. por alguns..'como não mes-
tiçados,

Ora. se não existe a superlorí-
dade de uma raça sôbre outra
mas sim a desigualdade entre elas,
é natural que nós brasileiros
olhemos o llosso mestiço com
grande otimismo. cujo importan-
te papel the está reservado na
Íormação étnica nacionat.

O nosso caboclo, por exemptü,
apresenta alguns traços Íisicos.
psíquicos à culturais herdados do
selvícola. do branco e do negro.
O elemento Íísico aparece no Bra-
sil. centro de fusão de tantas ra-
ças, tão importante'luanto o ele-
mento propriamente cultural, pois
posuimos em nossa populaÇão
uma diversidade física, psiquica e

cultural de outrns povos; o,ca-
bocls brasileiro possue capacida-
de mental para assimilar todas as
culturas de ordem múltipla.

Muito embora o nosso seitafie-
io não tellra cultura própria nerrr
tino somático deÍinido, apresenta,
torlavia, uma notavel capcidade
parâ os empreendimentos de vul.
l.o: são portadores de aptidões pa-
ra vários mistéres da importârrcia
Dara o país.

Êsse nosso patrlcio, rnesflro (,
de cultura atrazada, sabe reagír
ao meio e a êle se adapta.. Do-
tado como é de inteligêÀiia e .le '

i\.êF
paia compreendeí tudo o que-§r
refere á civilização de um povu
não pode ser um deficiente ríen-
tal, um indolente, um incapaz,
como 'lhe querem atribuir certos
autores.

Amilar Alves, em um trabalho
sôbre etnografia brasileira, retc-
rindo-se aoc nossos sertanejos,
eàtre outras coisas, diz: " .;. 11à
quem timbre em desairar-lhes o:
modos e as qualidades e tanrbêrn
quem se julgue com o direito dÉ
lecriminá-los por dá cá umg pa-
lha, mas ninguém atenta no àever
de encaminhá-los para a correçãu
de seus defeitos ou pâra o desa-
parecimento dos ávitos coitumel,
que lhes são prejudiciais". .E,
mas adiante, ainda, referindo-se a
um artigo publicado em um dol
nossos melhores jornais, sôbre os
nosoos sertanejos, em que tr arti.
culista entendia que o nosso Grr.
vêrno deveria proceder com rela.
ção aos caipiras, ta mesma Íorme
que os Govêrnos de outr()s paises
procederam quanto aos índios, is-
to é, deveiia abandoná-los à tua
:orte e obrigá-los a deixarem livre
a terra, que Íôsse encontrdda em
seu poder sem nenhuma cültura.
classiÍicando-os de imprestáveis..
incapazes para qualquer cometí-
;trerlto de vulto e que nunca pod,:.
riam ser aproveitados para üÍrÍ
trabalho regular, por serem indc-
lentes.

Amilar Alves, numa cxpressã3
rle revolta, escreve : " P<.derá h r-
vet maior destempero e maior in
justiça ílechada contra os nobsr,;
sertanejos?. ... Mas continuemos.
Os nossos caipiras, como já ficor
dito, não são indolentes. nezr in-
capazes. O que lhes Íalta para qutl
possâm ser mais úteis ao Estado,
ê aoenas. educação e um melo-afll-
biente adequado. Despojados rle
suas terras, sob o Írrndamento r1(1,

que êles não as cultivam por iu-
capacidade ou indolência, é crimê
.que brada aos céus... Coloque-
se um desses nossos patricios cm
ogtro campo cle atividade e veÍui
rlos logo a mudança que se lhu
opera na disposição e até nos sen-
timentos" -

Efetivamente, o Rosso sertan(.-
jo possue qualiclades suficientriy
para desempenhar funções nos vír-
rios campos da atirridade hurnarr*
mas é preciso que êle seja lrata-
do e orientado convenientemcnte"
Não há, pois, razão para que se3â
êle consirierado inferror aos olr-
tros .

0ra, se a Eugenia ê a higrerrc
da espécie que visa orientar, birx
lôgicamente, os sêres hurranos rnr
lormação das novas gerações,

apfesentam maior ou menor g,r;ru
de mestiçagem. Vemos isso com
o Írancês, o povo rei'ultante da
fusão doá gauteses (ramo tlos
Celtas) com os lbéros, antrgos ha-
bitantes do país, romanos, gr(gos
e gôdos; o italiano é, tambem, urn
povo mesclado, pois em sua for-
maqão étnica existem.o gaulês, o
germaruco e o estrusco ao fior-
te, encontramos no centro o lati-
no que ainda se conserva, mais
ou menos puro, e no sul o latino
caldeado com o gtego e o africa-
no. Disso resultou, evidentemen-
te, a diferença étno-antroíolósica
existente eritre o italiano áõ nor-
te. do centro.e do sul; o espanhol,
por sua vez, é constituido da mis-
tura dg latino e dos celtas, que os
precederam na Esparrha, e mais
os motrros e os têutóes que. de-
pois. {oram expulsos daí pelos ro-
manos; o inglêi constitue, igual-
mente, o resultado da mistura de
vários grupos étnicos, Íigurando
nela os anglos e os saxões em mis-
tura com os primitivos povos da
Inglaterra (celtas, latinos e ar;r-
meus) e mais os nôrmandos e di-
namarqueses: os teutões ucupt-
ram a Escandinavia, a Alenranha,
boa parte da França, Grã Bre-
tanha. Itália, Espaúa ê o norte
da ÁÍrica; porénr, nestes paises
Íoram mescladôs a outros grupos
étnicos pertencentes às diversas
fa.rníiias sendo depois por -estas

racialmente <Iominados. Assim
sendo; os alemães, descendentes
dos antigos germânicos, acham-se
mesclados aos diversos povos do
sul da Europa, principalmente aos
de leste. O slavo é tambem cons-
tituido por vários grupos étnicos;
sua Íiliação é complexa, pois es-
tá ligada ao deslocamento grada-
tivo dos povos oriundos da Ásia.
A íamília grega, ori§inária das
antigas tribus conhecidas sob o
nome de Pelasgos, sofreu, do mes-
mo modo. a miscinegação em vir-
tude_ da conquista de grande parte
da Ásia pr,r Alexandiã: mai; tar-
de, porern, os romanos e os eslavos
clominaram os gregos mistuiando-
se a eles; alem desses grupos {igrr-
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A IJITERA,.TURÀ' SOVIETICA,
ne periodo do "Comunismo de Guerro"

osoRIo
Nos prirneiros anos da Revolução Russa,

houve, er'rl.e os jovens escritores, um grande

movimento em tôrno da rnecanização da arte
o qual .se manifestou com mais intensidade na

- poesia e na literatura.t 
Não se tratava somente de liquidar Tols-

toi, Dostoievski.'Gogol e Puschkin, mas tam-

}ém de destruir qualquer conceito da tradição
literária, como o gênio, a intuição, a vocação,

.o sentimentalismo.
Baseados na teoria de Pavlov sôbre os re-

Ílexos condicionais, explicavam o mecanismo

do gênio, do talento, da intuição, como resul-

tantês de reações psicológicas mecânicas.
Tôda a proclução da psique humana se

..despia do carater cle mistério paÍa tornar-se
uma reação fisiológica mecânica, calculada exa-
.tàmente com antecipação, dando lugar portan-
to à "fabricação artificial dos poemas, dramas
.e qualcluer outro produto literário".- 

Fundou-se também o grupo dos "imagi-.
.nistas" que com seus cheÍes Cherchenevil< e

Marierihôv esteve por muito tempo na van-
guarda da revolução literária. Cherchenevik,
ãa .u" obra "f)uas vezes dois são cinco" diz:
"A imagem sem relação com outra imagem é

o nosso fim, a imagem em si mesma: uma obra
poética que contenha uma imagem dominante
à qual se subordinam tôdas as outras, para nós

náõ existe. A imagem que nós concebemos é

CESÃR
tema e conteúdo. Deve representar uma uni-
dade perfeita em si mesma, porque cada união
de imagens isoladas é trabalho mecânico, náo

organizãdo. Uma poesia não é um-organismo,
*u"r ,r*. conjunto de imagens, cada qual pol
dendo ser retii"ada sem prejuizo, assim como
também vinte outras imagens poderão ser

acrescentadas. Somente quando cada unidade ó
perfeita em si mesma é que se'pode obter um
iodo belo. Eu estou Íirmemente convencido de

que um livro -deve ser lido com igual sucesso,

cio fim para o comêço, assim como os quadros

de Jakúov ou de Erdmann (dois pintores re-
volucionários) podem ser, sem prejuizo, de-

pendurados de cabeça Para baixo."-
Com essa mesma orientação Íundou-se c

grupo dos Ego'futuristas, cujo_chef-e, Klebni-
Éovl levando ao extremo o valor da. palavra
em si, compõe poemas sôbre uma uníca taiz-

Enr reÀumo, essas diversas correntes lite-
rárias declaravam que a poesia nada tinha que

ver com os preConceitos burgueses do talento
e da inspiração.

Como essas teorias não estavam a serviço

do momento político, tratou-se de cultivar a
ooesia de efeito revolucionário, que in{lamasse
à, ,-rr"rru.. Demian Bedni foi o primeiro a cul-
tivá-la falando no "tremendo furor, no "ódio
Ílamejante", procurando inÍundir nas massas

o sentimentq marxista' E' dêle a "Marselhez;r

,preservando-as dos males físicos
c morais que flagelanr a hurrarrt-
(tade, é natural que ela seja aPli-
.tada em nosso país maximé, aos
-nossôs sertanejos e imigrantes.

Como bem salienta Otávio D<r-
mlngues em seu livro, " Hercdíta-
rledade e Eugenia", " Existc uma
llusão maniÍesta a respeito ala llu-
genia e que ruuitc; se tem esPalha-
.do e ganho vulto. E' a de que a
liugenia tenr por ftm I rartsit,rr -
rnar a humanidade em super-ho-
mens. Êsse é um exagero, con-
,denár'el como todo c qualqucr

"exagero... A humanidade lnla
ser feliz não precisa de supcr- .

homens. Precisa,' ou melhor, ca-
rece de hclmens normats, equili*
brados física e intelectualmente".

Nesse sentido ó, ainda, Amilal
§lves, quem aÍirma: "Há servi-
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ços de protecão aos indios. .Não
seria, pots, sobra meritórra e tle

grande patriotismo a. instalaçãc
também de um serviço c1e Prote-
ção a êsses caboclos?... O nosst-r

caboclo p.oderá ter os seus de{ei-
tos como os têm outros Pôvos, Pc-
rém são suceptíveis de corre-
çao ...

Concordamos integralmente com
isso. LIm scrviço de proteção a,r

nosso sertanejo trará gtândes be-

nefícios à nossa população. Do
mesmo modo, também, se puder-

mos, seiecionar os etementos étni-
cos decorrentes da imigração, nãc

só sob o ponto de vista da Higie-
ne tr{ental, mas também sob o

ponto de vista Íísico e cultural,
obteriamos real vantagem para a
miscigenação do brasileiro, pres-

tando- âssim relevantes serviços
ao Brasil.

Assim sendo, estamos certos tle
due as mais altas autori<lades do
pais encarando os problemas de
Higiene Mental e de Eugenia,
com elevaclo patriotismo, conse-
guirão melhorar as condições
dêsses 'elementôs étnicos de im-
portância paÍa a iütura geraçàô
de brasileiros.

Se futuramente os poderes
constituidos nacionais volverem os
olhos para Sttg ptoblema de

magna.rmportancla Para um PaIs
novo, como e o nosso, seremos
um povo, cada vez mais forte,
digno dêsse nome.

(*) 
- 

Trabalho publicado no
Anuário da Faculdade de Filoso-
fia, Ciéncias e Letras de Campi-
nas. - 1943.
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Corrunista". Em 1923 recebeu como prêmio à
sua bagagem literária a "Bandeira Vermelha",
tornanáo-se o poeta querido das massas e do
Partido Comunista. 0 seu triunfo foi devido
sobretudo à sua linguagem siÍnples, acessível a
todos.----ôontra 

Demian Bedni ápareceu uma cor-
rente nova aclamando Nlaiakovski, o grande
poeta revolucionário, que pela sua Íôrça e ar-
iôio brutal em nada estava abaixo de Bedni. O
seu poema, "150 milhões", uma epopéia da re-
volução, tornotl-o célebre, e a sua poesia trou-
xe'irnportante contribuição à política na época
.da reconstrução da Rússia.

Para Maiakovski, a arte deve estar sem-

pre pronta ao serviço de cada dia. A poesia

deve sçr de circunstância, e êle se orgulha do
seu laBoratório de palavras".

Maiako.r'ski nasceu em Bagdady (Geór-
gia) em i89rt. Foi por ocasião <1o Íracasso da
revolução de. 1905, por uma atroz repressão
do govêrno czarisls,, que Maiakovski começou a
viver. Em 1898 filiou-se ao partido bolchevis-
ta como militante. Duas vezes preso, passou 11

Íneses no cárcere de Butyrskaia. De 1á sairr
mais que nunca inimigo da burguesia. Enr
1911, com Burliuk e Kamenski fundou o {u-
turisnro russo, e por essa ocasião entrou na
Escola de Pintura, Esculfura e Arquitetura, cle

onde àaiu expulso em 1914 como Íuturista.
A revolução de fevereiro de 1917 (golpe

de Kerenski) cleixou-o indiÍerente: era a bur-
guesia que estava no poder. Entretanto, aderiu
com entusiasmo e sem restrição à revolução de

outubro (bolchevique), sentindo que o poder
soviético era Llma fôrça que poderia aniquilar
a burguesia.

No comêço da revolução, Maiakovski cheio
de arclor, trabalhava voluntàriamente 16 - 18
-horas por dia. "Deitavamo-nos, dizia êle, às 2
ou 3 horas da manhã; em vez de um traves-
seiro, nossas cabeças repousarêm sôbre um pe-
daço de madeira; nós tinhamos almofadas mas
feceiavamos acordar tarde".

A. todos pareceu incompreensível e ines-
perado o seu -"uicídio em 11 cle abril de 1930.
A sua vitalidacle. a sua coragem, o seu artor
ao trabalho não deixavam prever semelhante
desÍêcho.

Reproduzimos aqui um Írag,mento de dois
dos seus poemas que poderão dar uma idéia
da sua obra:

26 - 27 FEVEREIRO I9I7

26 fevereiro. Bêbados, misturados ,o, "g.rti[de polícia

E.'FERA

soldados atiram contra o povo,
27.
Sôbre os cânos dos fuzis, sôbre os gumes das

[baionêtas,
se estende uma aurora,
avermelha, purpureia, prolongalse.

Severa e lúcida,

na sua casefnA rançosa

reza o regimento de Volkynie.
As companhias
juram pelo Deus cruel dos soldados.

As Írontes em tropel batem no 'sólo.

O sangue quente incha as têmPoras.
A dôr aperta as mãos no ferro.
Ao primeiro que ordenou

- a atirar pela fome ! -
urna bala lhe Íechou a bôca clamante.

IJm grito: "Firme'l
se abafa num peito Íurado.
Eo furacão das companhias desencaadeia sôbre

la cidade.

Vejamos agora o poema "150 milhões"

no qual lvlaiakovski exalta o hometn coletivo:

150 N{ILHÔES

Eis aqui o nolne do autor deste poema.

Crepitar de metralhadoras:
Êste é o ritmo...
Os vossos passos estanlparam-se no sólo.

fortes como caracteres:
150 rnilhões:

caminirai co1ll {) vosso passo pesâdo !

Àssim foi impressa aqui esta edição.

Um poeta proletário inter.essante é Alexanclre
Bezymenski. Nascirlo em 1898. Com a idade
de'iS ano, já era ruembro do partido bolche-
vista. Tomo11 parte ativa na revolução de ott-
tubro, em Leningrado. Em 1920 publicou os

seus primeiros vel'sos com o título de "O jo'
vem proletário"!; em L92I "Em cÍireção ao
sol"; em 1924 "A cheiro da vida"; em 1927
"IJlna ordeur do ljniverso", etô. Alexandre
Bezymenski nos seus "Poemas que fazem aço"
encoraja seus con'rpanheiros na realização do
plano quinquenal, e se ocupa de todos os pro-
blemas da atualidade política e ecônomica da
U.R.S.S.

Do seu írltimo livro transcrevemos os se'
guintes versos:
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MANGUARI GABALAU - GALALAL-$
O Dic. Contemporâneo, priniCira e<lição (1881), não consigoava o terrÀo manguari. En,

1899 apareceu a irrimeira ediçãc do \iovo Dic., que o consignou pela primeira vez, e assim
deÍiniu: - 

" (bras.).o mesmo que gabalau; (bras. do S.) homem muito alto e corrrulento".
-{ segunda edição do Ccntemporâneo, saídâ a lume em 1925, corrigindo a {alha da edição

anterior, incluju o verbete: + "l{anguari", (bras.) o mesmo que gabalau; (bras. do S.,1
homem corDuftnto e muito alto.

Não conhecendo eu o tcrmo gabalau, procllro-o em ambos êsses dicionários e não encón.
tro; -a omissão'é geral, porquí: nenhum outro dicionário da lingua dá notícia do tal brasilei-
rismo. Recorro aos vocabulários de bràsileirismos, desde o velho Cojua até o RodolÍo Garcia

- e nada!,
'E;m 1927 pubhcou João Ribeiro as Curiosidades verbais, que adquiri e li com a atenção

que merece. \rejo ali, na página 174, que há um termo, galalau, referido por lendas popuia-
res a um sujeito alto ê magro. Coníiro os dois dicionários omisscs para gabalau, 

" uêjá qr.
ambos deÍinem o termo apcntado por João Ribeiro. Só entãó compreendi o enigma: 

- o'
Contemporâneo copiara o vcrbete do ltiovo Dic., ediçáo de 7922, sem lhe alterar siquer o erro
de imprensa, que.aliás está mantido nesta última obra até a s.ua quarta e derradeira edição.
E'assim que se escreve 4... lingua. - À[ota Coqueiro.

Â CANÇÃO DO FOGUISTA DOS
" ALTOS FORNOS

fute bloco negro foi cavado
com golpes oblíquôs de picareta
por um braço
nçgro, caloso e endurecido.
Este carvão
para nessa grande União Soviética
E' ouro enegrecido !

Ouro puro enegrecido !

E assim vai continuando.
I.io poema "Soldados vermelhos'do plano

quinquenal" Bezymenski incita seus camara-
das de trabalho:

Âpressa aincla teu trabalho
camarada motor !

Nada cle descanso, \
lneus vizinhos

nada de dúr,idas !

Lança o plano quinquenal, i'

sereia, o teu clamor.!
Mostra-nos o canrinlto

para a vitoria !

Estende-nos,
irmáo operário,

o teu aperto de mão
Forte e bolchevista !

Operário ! teus motores
são soldados

de amanhã.
Exército verrnelho

do plano quinquenal !

Um dos repÍesentalttes lnais taientosos.da
literatura proletária é Artiorn Vessioh.-. Se,u

42

verdadeiro rlome é Nicolai KotchkuroV. N.as-
cido em 1898. Até agora consagrolr-se à des-
criçáo da Rírssia camponesa durante a revo-
Iução.

Vessioly considera o povo como um todu
que não deve ser detalhado. Os personagens
aparecem na sua obra a título representátivo
como Íiguias em alto-relêvo que continuam
sempre presas ao fundo comum. l\{uitas vezes
âs conversações aparecem sem o nome dos in-
terlocutores. Muitos jovens escritores russos
contemporâneos julgam ser fortes quando sãu
grosseiros. Vessioly é grosseiro e forte. A sua
tendência é para a simplificação. Seus perso-
nagens tratados num estilo brilhante e viril sáo
rudes e de carater fortemente marcado.
' A literatura russa é um fenômeno inte-
ressante que se processa com mecanismo ori-
ginal da própria cultura popular. Cada dia ela
.se intensifica mais com o aparecimento de no-
vos escritores da massa cacla qual com o serl
ponto de vista artístico, suas tendências.

Entre os üvros de'mais sucesso saiclos
nos primeiros anos da revolução citam-se: "A
cédula", de Corbatov ; "A. primeira senhori-
nha" de Bogdanov; "Na Estrada", de Plato-
chkine. A rnaioria desses livros são da juven-
tucle cornunista.

A vida das fábricas e usinas íoran.r des-
criias com grande entusiasmo por Liachko, o
artista incomparável do "O aito Íôrno", cla ,,4
morte evitável" -e do "Os Ferros" e por Ivan
Jiga no seu livro aparecido - "Os novos ope-
rários". São traball-ros cliferentes da literatura
ocidental porqlle não têm nenhurna ação roma-
nesca. Tratarn unicamente de clados, cifras e
outras ocorrências da vida operária. Essa {oi
a iiteratura c1e massa, a literatura formidár,el
'ía reconstrução da União Soviética.

ESFER.4

Lipgtuogern



V R

POEMAS DE, UMA VIDÀ
SIMPLES - Solano Trindade.
.- O livro de urn poeta negro que.
canta essencialmente motivos de
suâ raça no Brasii. Eis o valor
deste livro, cujos poemas são

extraidos de uma vida simples
Ínas estuante de seniimentos ooé-
ticos. com todos seus sofrimentos
e suhlimaçõe..

A CHINA I-UTA PELA LI-
BERDADE -- Ana Louise
Strong. - 

Etlitorial Calvino Li-
tnitada. - § autora que já nor
deu uma belíssima obra sobre a

União Soviétíca, neste tralta -

tho nos põe ao corrente das iu-
tas na China. A grande jornalis-
ta americana viajou por tôda a
China conflagra<la e de suas
otservações nos transmite, as mais
amplas imDressões, não só r1a

guerra sino-japonesa, 'mas tanl-
bem das lutas internas nas hostes
revolucionáriac e os progressos.
que vão colhendo os comunistas
na instrução clas populaçõeq chi-
nesas tão soÍredoras e desprotegi-
das.

ÁSIA SOVIÉTICA - 
R. A,

Davies e A. -I. Steiger - Edi-
torial Calvino Limitada. - 

IJm
livro cle viagem e observaQões sô-
bre a Rirssia Asiática. Por êste
livro vamos constatando os grân-
des progressos da nova civiliza-
ção soviética em paragens, que

ânteriormente viviam em' estado
prímitivo e em incrivei pauperis-
mo mas que atualrnente se ele-
varam cultrrral e industrialmente.
Obras desse tipo bem po<leriam
ser mais editadas, para que pudes-
semos realízar no Brasil o levan-
tamento de regiões desconhecidas
em flosso território.

A OUESTÃO SOCIA]- E OS
CRISTÃOS SOCIAIS -- Edi-
torial Calvino Limitada. - Li-
sandro c1e La Torre. - Osório
Borba Íoi o tradutor desse livro,
que é uma coletânea de conferên-
cias em que se procura esclare-
cer e localisar os problemas so-
ciais de acordo com os princípios
cristãos.

PRINCÍPIOS DE ECO.
NOI{IA POLÍTICA - LaPidus

e Ostrovitianov - Editorial Cai-
vino Limitada. - Temos aí um
trabalho que interessa particular-
mente aos cstudiosos de econornia,
alualmertte tão em evidência corn
a Íase ?e reestruturação do muu-
do. " Principios de Econornia
Política " é de leitura facil e der',:
ser lido por todos os que se itrtr'
ressam na solução dos grandes
probiemas econômico-sociais.

TRÊS PRINCÍPIOS DO PO.
VO - Sun-Yat-Sen - Editorial
Calvino Limitâda. - Basta o no-'
nre do seu autor para desPertar
interesse pclo livro. Efeti"arnen-
te, Sun-Yat-Sen. que taríã tra.
balhou pela renovação da China,
com sua r-rbra revela a história da
revolrrqão chinesa, doutrinarrdo +
sÉ batendo pelos princípios tio
povo que correspondiam às suas
rci l'i ndicações .

PROTEÇÃO À I{ATERNI.
I-rADE E, À INFÂNCIA Nr\
I]NIÃO SOVIÉTICA.' MEDI.
C.INA NA RúSSIA - Dra. Es-
ther-Conus 

- 
Dr. Lelio Zeno -Editorial Caivino Limitada. -Em um só volume reaparecem es-.

tes dois livros, que o escritor mé-
dico brasileiro Osório Cezar tra-
duziu diretamente dos originai".
qnando r1e sua estadia 

",r", 
l[,ii-

cou. Eis uma obra quc interessa
especialmente à classe médica e
aos demais, esclarece os Drogres-
sos científicos e sociais na União
Soviética. No mesmo voiume en-
contrâmos tambern o "Proq:rama'rle Ensino da Faculdade l,{édicc-
Cirrrrgica da U. R . §. S. ". . os
" Princípios tla metliciua sovi,i.
tlcár " .

10 DIAS QUE ABALARANI
O I,ÍUNDO John Reed - Edi-
torial Calvino Limitada. - Mui-
to se tem dito sobre a revolu-
ção russa, Inas esse lir-ro escrito
pelo norte-amêricano que com.j
ãorrespondente de jornais, vivclr
momentos decisivos lado a latlo
com os revolucionários bolchevis-
tas. Mereceu de Lenin o elogio :

- " Li o livro de John Reed
com o maior interesse e atenç-ã:)

constante. Do fundo do coração,
recomendo-o aos operários de to-
dos os paises. Meu desejo é que

seja traduzido em tôdas as lin-

guas e diftrndido aos milhões de .
exemplares". Assim é que Cal-
vino vem de prestar um grande
serviço à cultura bra-.ileira prin-
cipalmente com uma nova ediçãc
I\ol,lrlar acessivel a um ntaior nu-
mero de leitores,

;\ QUIIDA DE . PARIS --
Ilya El-rrenburg - Companhia

Editora Nacional - Um livro da
- " Coleqão Guerra e Paz", a his-
tcria romanceada da capitulaqãc

francesa. Um trabal}ro notavel ,do

escritor soviético que viveu em

Paris os momentos que relata. A
época do romance vem de 1935,

do Governo da Frente PoPular,

atinginclo a guer'la da EsPanha

e cheganclo aos trá§icos dias da'
queda de Paris. Os Personagens

são imaginários, mas visivelmente

aqueles com quem o autor Privou
e a muitos o leitor consegue iden-

ti{icar. A traducão é de Montei-
ro Lobato o que recomenrla'

STALIN - 
Hcnri Barbussc

- " Iiditorial Leitura" - Em
hoa hora uma ediotra i-iem orien-
tada et.rtregou aos leitores brasi-
leiros o grande iivro de Henri
Ilarbusse.

A'iigura io genial condutor dos

,r,,r,o. à, União Soviética está

tlacada neste trabalho através o
Tnundo novo que surgiu da Re-
soluçãp de Outubro. Barbusse
demonstrôu nessa biografia o seu

conhecitnento proiuudo dos assun-
tos pglíticos-sociais e suas rela-
cões exteriores na sexia Parte
da teira. l-endo a-gora esta his-
tória de Stalin o ieitor menos
prevenido sentirá a impressão da
cue o seu autor teve uma visã.l
profética do hbmem Íixa«io e do
c!-re representa concÍetamenre
aquilo qrre .nos habituamos a co-
nh--cer - a edi{icação socialista.
;\inda mais, ficará com a colrvic-
qão de que a trajetória de edifica-
ção em todos os seus instantes te-
r'e o seu seguro e inevitavel signi-
ficado de vitória, como hoje já se
;'econhece de uma maneira mais
ampla e indiscutivel .

Merece mençáo especial a trll-
dução assinada por Tatti de NÍelo
Mqrais e Yinicius de Morais. no-
mes que por si só recomendariam
a leitura do livro.
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HÜLUIDI!
DURVAL SERRA

Linoleo - fíatcrnidadc trislc

a

.í' r :. 1Í *Í,. : I.i: 
. v; r- r.vtr,:rii:::EÍ Fj:yiy:.i.*st.{?*il

f)s verdadeiros valores artísticoi não são os que se

em receitas preconcebi(as, surgem da necessi<lade de comúnica-

qão entre os .homeng nas suas mais variadas morlalidatles'

Nas artes plásticas, como na poesia e na música, as interpre-

tações aparecem em virtude das criações e brotadas de Íontes ma:s

pures e originais.
Nos <lias quc vivemos, quando, procuramos reintegrar a hu'

manidade com seus verdadeiros valores na marcha paÍa o pÍogÍe§-

so, dentro c1e um espírito de uniclad'e, vamos encontrar os lcgíti-

mos attistas, livres Ca opressão 4rrocurando dar extcriorização a

tctlos os seus anseios intimos, trabalhando e criando' 5ernpre âri-

marlos por.esse tlesejo de cornunicação fraternal' E' o desejo dc

fazcr alguma coisa que seja apioveitá\'e1' é o clesejo de cl-rega'"

;;.--;;; homens .ã- t'^' mensasens de liberdacle' sem Ía1si-

Íicaqões, nem amaneiramentos estudados' <: scm as deturpaçõe-c

cue impressionam os desprevenidos'

Isso é o que se nota em Helvidia Ferreira Leite' essa al:t1s'

ta tie Curitibl, que vem trabalhando intensamente na sua artc

ccmcrcalmaneiradeexpressãoequeatingiráàquelesqueverda-
cieiramente querem a vidl justamente vivicla' Isso é o que {az

cicssa pintora um dos '*lot"' 
mais positivos' nas artes plásticas

1,

I
I rl ,I\

dc Brasil.
Heli,idia constrói sua arte com a

r.rrnte pulsam com intensidade, e teem

parii a realidade.

II]

sinceridacle, dos que real-

a-s vistas scmlrre voltadas

O rnun<io de Helvidia, estâ nas

coisas

{ri<ias,

ções.

e nas criaturas simPles e so-

cheias de Purezas e reivindica-

De grande senso artístico, suas com-

posições são cnternecedoras pela beleza

<1e cores e pela expontaneidade de exe-

cução, demonstfando a 'sua acuraria

observação, numa Íorte maqei'ra c1e ex-

presslo.

Conversando sobre essa Pintora ê

Geraldo \loretzsonh quem diz:

-" Helvidia é um dos mais curio-

sos casos de auto-didarismo na arte mo-

clerna do Brasil. ':Muito indepenclente,

não tem, {elizmente, so{rido in{1r'rências

acadêmicas por demais existentcs efit

sua terra natal, cnde a Pintura - Por

excesso de fórmrrlas e inexistência de

pesquisas - cacla vez mais se a{asta c1a

época, do povo, cla vida enfim..."

:'Descencle pela iinhagem materna,

de un'ra Íamília de Íotógra{os eslova-

cos, deve ter-se originado daí o extra-

ordinário senso plástico dos seus tra-

balhos, aliado a uma fôrça de expressiro

ÍaÍãmente encoutrável em temDeramen-

to Ícrninino.
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l)e l:IelviCia são as gravuras em ii-
nolco rltrc reprodrrziurus e bern mo.train
o vigor conl qLle tra-ba1ha a materia.
para atingir: os assuntos que são seii-

ticlos ern tôCa a plenitude cle drama .c

Inler(]. q

' " ^A.cresce que, na própria escolha drrs

s(us tenras, I-lelvidia demonstra o corr-

teúdo hrrmanissimo do seu tempera-
' -a,llr, ohservador e positiso, sem nrar-

girralisnrr, nenhu'rr, .integrado nas coisas

slmpleS rla vtrl.a.
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trJlemorias do Iunlahili$la Prdru lnacio

Àh! O amor!
O amor de Jandira me custou

jessenta mi réis çle boride, qua-
renta de correspontlência. sêten-
ta de aspirina e dois anos de com-
pleto alheiamento ao munclo. Fora
cinquenta por cento dg meu ca-
belo e as.despesas feitas com n:
meus c1ínicos que, erradamente,
concluiram ser l'rereditária a *?li-
nha calvice.

tr.Ías os médicos que procurei
não entendiam de alma e nem eu,
táo poucô, conhecia suficientemen-
te a minha Iamília.

Só mais tarde descobri o êri:.r'
dos meus facultativos. Foi Dora,
uma espanho'linha côr de.lírio. que
gostava de dança clássica e mas-
car " chiclets", quem me revelou'
a origem clo meu .mal.

Como os bons remedios Dora
me ficou barato. Algumas .tú-
zias de "chiclets", cinco billretes
de Íestivais de caridade, onde --
devo confessar - ela dãnçou di-
vinamente: uma caixa de ervt-
lhas-de-cheiro e apenas dois en-
velopes de aspirina.

Tudo pór oitenta mil réis !
Em troca rlessa . ridícuta ouarr-

tia, fiquei sabendo a histó-r-ià de
rninha família, o motivo da minha
atraÇão pelo amor e pela contabi-
lidade.

Antes não soubesse que o meu
sentin.rentalisn-ro era ' hereclitário !
Não teria pegarlo essa manla
absorvente 

-de 
consultar alÍarfí-

tios e viver vasculhando árvores
genealógicas.

Deste-me, inefável Dora, o oii
cio mais cansativo do mundo!

Porém a nrinlra nrania de es-
crever não nasceu dos movimêrr-
tos graciosos de Dora.' Não. Te-
ve drigem no meu noivado com
Amélia. (Como é dispendioso unr
noivado ! Até hoje não me foi
possível saber, exatamente, o pre.
ço dêsse meu longo"rrüranee) . Ou
melhor, a culpa tambem não foi
de minha noiva, como por mrri-
to tempo me. pareceu. Mas de
um meu antepassado, uin portu-
guês beberrão, que clegou a es-
crever vinte volumes sôbre a utr-
lidade das bebidas espirituosas e
,doze sôbre a não hereditârie«lade
do vício alcoólico.

Para melhor pntendimento des-
sas miRhas memórias, devo di:
zer que êsse meu ancestral, José
Ântonio da Câmara Bulhões e
Couto, morreu de um síncope car.
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MURILO RUBIÃO,

tliaca ao ilescobrir que dois'de
;cus bisavós tinham falecido em
consequência de cirroses de origetn
alcoólica.

O meu lrantearlo tio não rests-
tiu à clerrocada de suas teorlar.
criando, dêsse modo, uma exceçãcr
estranha na minha família: foi o
seu único membro que não desa-
pareceu vitimarlo pelo amor"

Quem chegar a 1er estes escrr-
tos, poderá pensar que estou era-
gerando na aÍirmação que acairo
de Íazer. Todavia, incorrerá ern
grave erro. 0 desatíno amorcso
dos ôomponentes de minha fami-
lia, chegou a tal ponto, que um
tiô do meu antepassado José Àn-
tonio da Çâmara.' etc., etc., pie
rioso bispo, possuidor de tôdas a.;
vrrtudes terrenas conhecidas, e
cujos milagres cronistas portu.
Í{ucscs. os mais sérios, regista:r,
sucumbiu. em virtude de uma p-!-
xão. Sim. De uma paixão!

Tsso se deu quando, vindo Ías
lntlias, de volta a Portugal, o ber-
gantim em que viajava Íoi as:al-
taclo por piratas chineses, que
'conduziram tôda a tripulaçàt, c
passageiros do navio Data a
China.

Neste país, o virtuoso bispt't,

I:ôr lrnra dessas enigmáticas cir'
.:un§tâncias que só o diabo pode
cxplicar, veio a se apaixonar por
ruma chinesal excepcional. Ex-
r:epcional, porque comia aÍíoz
com as mãos, em vez de com r,s
clássicos pauzinhos.
' Pobre hispo I Êle que tantcs
milagres fizera na§ lndias e em
Portugal, não conseguiu que a

anti-convencional cl-rinezinha lhe
dedicasse umà parcela siquer <lc

seu meigo coràção oriental I

. E numa tarde brumosa - des-
crição vai por minha conta e tan-
tasia - entre juncos, PaPoulas t
flores de lotus. faleceu murmuran-
do o nome ía paganíssima Lu-
chú-tzé. (Que em Paz esteja a

rua alma, que a do meu tio tra-
dre. por certo está).

Mas de todos os Bulhões, o
mais notável {oi o meu tataravô,
Pedro Inácio, cujo nome hertlel.

Um lírico, o meu tataravô Pe-
dro Inácio!

Usava fraque, monócculo, e to-
das as tarrles reunia os escravc§
de sua fazenda para ouví-lo reci-
tar os mais belos trechos da lite.
ratura francesâ.

tl tamanha era a sua Ioucura
pelas, artes que aos seus negros
deu nomes. de todos os grandes.
pintores, nrúsicos e poetas da hu-
mahldade.'

Quando moÇo, foi o maior con^
quistador <le minha terra. Ca.
sa<lo, cedeu lugar a seu irnrão
Acácio, passando a ser o segundo.

Mas a motte de sua esposa es.
tava <lestinada a atrapalhar toda
a sua vida. Quís ser novamen-
te o maior D. Juan da cidade,
sem se lembrar que a idade lhc
traía. l*e.te ponto começâ a suã
odisséia. Passa, como uin judeu
errantei a peregrinar pelas fa2en.
das de seus Íill-ros e sobrinhos,
procurandq conquistar ÍroÍâs € so.
brinhas.

Conta-nos o meu avô que, em
certa ocasião, pernoitando em uma
Íaz-enda, onde eram numerosas (
lindas as moças, coincidiu que <r

quarto dado ao avô Pedro Inácio
licasse junto ao de um dos ocupa-
rlos por a.quelas. E como as pa.
recles não chegassem até o tete,
alta noite, êle as escalou e saltou.
Contuclo, não foi feliz no seu in-
tentoi não contara com a perspi.
cácia doÀ donos'da casa, nem com
uma pequena dispensa que separ
rava o scu aposento do das mir-
ças.

No dia seguinte Íoi encontrado

, nrorto, vítima dc trma íratura na
eqoinha. Morrera gloriosamente,
buscando o amor. entre gueijos c
ceholas.
. Seu irmão .Acácio, entretaniq
não sei casou. Tinha um grantle
instinto turÍstico que o iêvava a
perseguir as mulheres onde quer
que elas Íôssem.

Certa vez, pela cidade, Passou
uíná companhia rie óperas, cuia
prima-dona era dotada de tara
beleza. E lá se foi o meu tio Acá-
cio com atriz, companhia etudo.

Percorreu vários paises. assis'
tiu a mil e tantas rePresentações,
aplaudindo com um calor semPre
renovado a sua bela amante.

Mas como se the acabasse o di-
nheiro e já fôssem raros os seu§
presentes eil espéciê e PaPel, foi
abandonado, no lIavre, onde mor-
reu. Não se sabe se de fome ou
paixão. Os da minha {amília
preÍerem dizer que em razão dês'
ta última, pois Acácio é para êles
um belo exemplo de {idelidade
sentimental. Além de belo. o únl-
co entre os Seus componentes,
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Tio Paulo, o mais moço dos
irmãos do avô Pedro Inácio pre-
Íeria 'jogar ilamas, coatar anedo-
tas picantes e dar beliscões na:
nádegas das escravas. Por lirni.
tar as suas conquistas ao elemcn-
to africano e a sua cultura a hrs..
tórias fracárias, Íói propositada.
mente banirlo da crônica de trinhe
íamília.

ifodavia, não se envergonharan
os seus irmãos, quando dã partilh.r
da herança paterna,-de o lesarerir,
dando-lhe, em vez das melhor.:s
partes, as melhores negras.

Nerri por isso sentiu-se-7ouba,i+
e dizia sempre, quando alguenr
lhe queria insinuar o contrário:'

E.'FERA

* Sou grato a meu pai pelo
gôsto apurado em escolher su.as,
escravas e a n)eus irmãos nor nic
lhe reconhecerem cssa qualidaile.

Cornbalido por terrível molés-
tia (por que não dizer lepra?),
gue aos poucos lhe arruinava o {i-
sico e já sêm recursos para tra-
taFse, preferiu dar alforria às
snas escravas a vendê-las, Estas,
por seu turno, não o abanrlona-
ram e atê a sua mor-te proverarn
o sustento c1êle com o fruto rle
seu própçio trabalho.

Quase agonizante, cercado peio
carinl'ro e pela declica(ão de stras
mulheres, balbuciava continuada-
ntcnte:

-- O outro mundo não me as{
sustaria tanto se me garantissenÍ
ser negras as onze mil virgens .de
I,Íaomé.

Deus meu ! Não terminarei mi.
nhas memórias. O homem põe <
os seus antepassados dispõem"
Âcabo de Íazer uma descoberta
espantosa. Não sou {ílho de meu
pal, nem de minlra mãe!

Vim a ter conhecimento dessd
desagradável revelação, outro dia,
L,(,r acaso, di:cutíndo âs n:ifihaJ
teorias sôbre a hereditaricrlade
com o médico que assistiu o ver-
dadeiro partô. da minha pretensã
rnãe. Disse-rne êle, num !nôrllê!l.
to em que as minhas réplicas a
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NOTÍCIAS GRÁFICAS

O Comité Dernocrático dos Tra-
balhadores GráÍicos iniciou, a 30 de

Junho, a publicação de seu' Boletim
senranal - l{otícios Grá,ficas. Em pe-
queno {ormato,..o órgão do C.D.T.G.
se apresenta com excelente aspecto
gr{Íico, além de manter urn notciário
de iegítiruo :llterêSie para as ativida-
rles democráticas da classe que é urrr
dos esteios da cultura brasileira.

Além de sua finalidade notada-
rnente educacional, o Boletim é um
verdadeiro instrumento de confrater-
nízaçáo. Os seus organizadores rnere-
cem os mais calorosos aplausos e que
tão iruporl.ante trabalho sirva de

.exemplo a outros grupos proÍissionais.

0 Brrlún, d4, e. b. t. E,
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RIO DE IANEIRO

punhanr embaraçado e neÍvoso,

.(tue eu alenas suhstitttira um

abôrto.
Como a minira verdarleira milt

.não tivesse sobrevivido ao merr

nascimento - explicou-nre o mr-

dico - e. fôsse di{ícil saber. cn

tre os homens que freqrentavanl

:â süil câsâ, qual seria o meu oai.

trocâram-me pelo feto da minh;l
rnãe adotiva.

Desilusão das desilusões ! Asi-
ra não posso mais saber â causà

..da minha atração pelo amor e a
'razáo da minha calví';ie. E ,le

pensar qlle nos rneus estudos gc-
nealógicos gastei seis contos, du-
zentos e trinta e cinco mil e qui-
nhentos réis. sinto vontade de

destrrrir o mundo.

Apenas uma. coisa me consoh:
a quéda das minhas teorias nã,r

'beneficiará os meus clinicos. En-
tre os vinte cidarlãos que o dr.
Danrião Correia afirma estar o
meu pai, não há úm calvo siquer.-

Não tenho mais sanas <Ie .s-
racetar o mundo. Dora, que no
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princípio destas memórias, err4de-
mente, lrensei tcr me custado ape-
nas oitcnta mil róis (não sahra
r:aqueia época em quanto me iam
ficar as minhas pesquisas genea-
lógicas), apareceu óntem, ante os
meus olhos, com grande suÍprezâ
,le minha parte. Há dois qpas não
a r.ia. E foi corn. excessivô ias-
mo que a encarei, vendo-a na ml_
nha frente carregando setenta qu!-
los de peso naquele corpo que um
rlia pertencera a um cisne.

Infeliz Dora! Não pude con.
ter a minha piedade ao vê-la gor-
da, sem a sua antiga harmonia ,1e

movimentos, sem a graciosidade
de formas, que por longo espaço
foi o encanto dos meus olhos.
Mesmo no seu olhar já não mars
existia aquela ternura de lírios
*nr plena prtmavera c que tanto
bem fazia aos que dela se apro.
x_Imavam.

Conversamos pouco. O bastau-
te para espedaçar a minha alm;r
e saber que ela retornava de um
sanatório, onde deixara encerra-

do todo o seu belo sonho de lev:tr
a existência bailando para os ho-
mens..

Quando cheguei a casa, tive re-
rnorsos de não ter dito a Dora
umas palavras de consôlo. I)e
não the ter faiado, com muita
ternura, que eu também era de-
masiado infeliz.

Mas'durante os poucos minutos
que conversâmos, nacla dissô lhe
pude dizer, porque a agonia de

segurar uma pergunta, que a todo
custo queria desprender-se dos
meus lábios, não me permitiu.
Foi uma tarefa ingente a de corrl
ter a minha'curiosidade em sa-

ber dela em qrlanto ficara a çua

estada no sanatório. Estava bas-
tante desconliado de o-ue -f)ora
gastara bem mais do que eu nos
meus estudos de genealogia.

Porém da próxima vez em quê

nos encontrarmos, isso não se re-

petirá. Estou Íirmemente decidi-
do. Hei de me encher de cora-
gem e lhe perguntar o preço exrr-
to em que ficou a sua moléstia.
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A característica mais singular desse de-

licioso livro de Norman Douglas é, sem dúvi-
da, a sua completa inatualidade. Mas, dizer
soinente inatualidade, é, também, dizer muito
pouco, porqtle.o que nêle e6r.iste de inatual. de

quase anacrônico para a hora que estamos vi-
vendo, não é o munclo.que o autor focaliza em

suas páginas, mas, sobretudo, a maneira por
qr. .tt.àta e revela êsse mundo' Dir-se-á, tal-
ri"r. qr" tratando-se de um livro escrito em

1917, náo admira que tal aconteça. Entretan-
to. se considerarmos que nessa época a pri-
meira guerra mundial lavrava em todo o seu

horror, que um mundo social era agitado pelas

convulsões mais violentas, veremos que êsse

livro já estava inteirarrrente afastado da pró-
pria hora êm que foi escrito.

Escrito já em pleno século XX, "Vento
Sul" continua seüdo um legítimo documento
literário do século XIX. Nada de construti-
vo, de 6sçumental, cle Íixador de um momen-
to da humanidacle pode ser encontradc nesse

ronjance. P4rece que outra finalidade não hou-
ve senão a da construção artística pura e sim-
ples,'dirigida num sentido satírico e dissol
vente, de destruição apenas, sem nada suge-

rir em lugar das coisas satirizadas. Nias, ape-

sar 'de tudo isso, que delícia espiritual repre-
senta a leitura de "Vento Sul" ! Cerebral e

erudito, o autor tem tôdas as possibilidades
de se empregar. com o maior sucesso na prá-
tica de verdadeiras acrobacias mentais, jogan-
do com a cintilação dos seus paradoxos, com
as sutilezas de sua prosa 'das mais vivas e se-

dutoras. A sátira que está presente em tôdas
as páginas é dirigida indeÍerentemente contra
os homens e as sociedades, sêres humanos e

idéias, fórmulas morais e preconceitos, reli-
giões e superstições, postulados científicos e

doutrinas quaisquer. Cético e "blaguer", não
se rletém o autor diante de nenhuma Íorrna
de respeitabilidade, subordinando, mesmo,
qualquer manifestação de virtude ou de vício
a sirnples causas inteiramente fortuitas e

alheias à vontade dos homens. Muito de Ana-
tole -France, de Wilde, de Voltaire está sem-
pre presente nesse pequeno grande mundo qire
o autor situou na minúscula e imaginária ilha
de Nepente, pedaço de terra perdido nas águas
,do Mar Mediterrâneo, crestado pelo bafêjo
môrno do sirôco que sobe do continente aÍri-
cano. Aí se agitam à tôa vários padres cató-
licos, um silencioso bispo protestante, nttme-
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rosos bêbedos'sem profissão. um jovem e belo
universitário sem fumo, um geólogo fudeu e
sensual, um conde italiano amante da escul-

tura clássica, um extranho aSstolo russo com
seus extranhos adeptos, um chantagista lon-
drino, um aventureiro internacional de Lon-
dres, um patife que representa a iei local, um
miiionário americano com o seu indispensável
iate de recreio, um gosador amoral e rico, uma
senhora dipsomana, uma dama inglesa que tem

' um drama passional a .resolver, uma vasia se-

nhora gorda que deseja conquistar o céu, um
grande nírmero de tipos dos mais ".'ariados'
mas nenhum inteiramente normal, vivendo to-
dos em um clima que rrão peca pela norn.rali-
dade. Em tal clima e com tal gente a.s {ormas
normais de vida deixam de ter o sentido ge-
ralmente aceito. A avaliação de valores é in-
teiramente arbitrâri4, nenhuma virtude comum
resiste aos imperativos destruidores do am-
biente de exceção, nada se salva inólume sob

.a açáo de reagentes dos mais corrosivos. IJma
revisão completa dos princípios habituais vai-
se inipondo aos que ciregam à ilha, até que
trm dia êles verificam surpreendidos que no
mtrnclo em que estão vivendo tais princípios
jâ náo têm quaiquer significado. Para onde
teriam emigrado a rnoral, a virtucle, a honra,
o senso clo bem e Co mal geralmente aceitos
rro ntundo conrum ?

E,' isso êxatamente o que acontece ao res-
peitár,el bispo britânico, enquanto sopra o si-
rôco ou a cinza vulcânica se despeja sôbre a
ilha. .Como julgar aqora aquêle crime que se

perpreta d:ante de seus olhos aiônitos? Pou-
ccs dias bastaram para destruir um mundo
que êle supurrha indestrutível, para fazer com
clue algo de diferente surgisse no seu intimo,
com tal fôrça que o impedirá, para o resto de'
sua vida, de continuar a ser o que era antes,
um respeitável e simples bispo da respeitabi-
líss'ma igreja britânica. Tsso não mais será
possível, depois de conveisar longas horas
com Keith, de assistir às procissões católicas
destirradas a ctarear o céu e parar a chuva de
cinzas, de ver a dama inglesa que se, despe na
rua quando está bêbada, de presenciar o ho-
mem que é lançado para a morte pela mão
virtuosa de sua prima, tudo isso originado
pelos impulsos mais diversos, impulsos que êle
agora é obrigado a encarar por ângulos que
jamais admitira antes.

Mas. nen-i un-r só drama tem aspecto real:
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das cnanças, vi homens .e mulhe-
res de tôdas as classes sociais,
criaturas que labutam o dia intei-
ro, discutirem Snimadamente, até
tarde, os mais áridos problemas
sociais. Yi uma mocinha operária
{alar sôbre a necessidade da edtr-
cação, vi uma velha lavaderra ex'
1$icár polqrre Íalta água, uma dona
cie casa analisar a carestia da vt-
cla, a agonia das filas. a Íaita do
lcite e da carnc.

Este comité cosvoca reuniô(:r
n.ristas, possuindo {ambêm o se.i
Departamento Femtntnu.

Uma das lutadoras da Gavea,
Dulce Teitelroit, rne disse (ue errr
vista do comité, ser novo no barr'-
ro, as mulheres ainda não se acos-
tumaram a discutir em assem-
bléias, e até perderem o acanha-
mento, se sentirão melhor mtnia
reunião feminina, mas com o tenr-
p,r. o Drpartamento tendcLá a tte-
saparecer. fundindo-se ao comite.

Rachel Lobo, é uma das encar-
rcgarlas do trabalho de arreginren-
taÇão e politisação, que o Uetrír'-
tamento está Íazendo, em todos os
parques e vilas operárias, A c,r
n:rssão vai de.casa em ca§4, ex-
plicatdo as Íinalidades do cornrte,
as varltagens da organização <lu

1;ovo e tazendo o levantamentcl
dos problemas. Visita a, crecn3,
as ir.rstalações sanitârias; a escola'
o clube, o consultório médico e a

administraçã,c. Depois cle se rn:
formar de tudo quantô se reÍêr(
ao íocal, ensina aos vizinJros corntr
d, venr pidir a melhoria das suas

condições de vida. Forma então
rrm pequeno centro, pois para mui-
tos moraclores é quasi impossivel
c coinparecimento às reuniões do
Cornité. tr{ãcs de filhos peque-

z. s.

nos, por exepplo, não pôdem salr
à noite.

Êste estórço tem dado Ôtlmo$
resultados. Muitas das m<rça:
que hoje lrequentam o comlte,.c
se destacam no trabalho, forant
encontraalas pela cornissão not
parques e vilas. Outra atividade
'Àurto louvavel do l)epartameilrr
é o incentivo à alfabetizaçãc.
Dra. Aragãq me cxplica que a ler
eleitoral, nega o voto aos anatla-
betos. Seus olhos que conhecefit
e amam o 1)0vo, se entrlstecent:
_- " São lantos os {ue perderão o
rlireito de exprimirem sua vontà-.
de pelas urnas. . . por isso resol-
vemos escâ.lar turmas de alfabe-
tisadoras, para. darmos ao maloÍ
número de pessoas que poriermo:,
a possibilidade de exercer esse ato
democrático. Pedimos a colabora-
ção dos cornpanheiros e eles váo
nos ajudar".

Guiomarina Jurandlr, a secr:-
târia do l)epartamento Ferninino,
me coniou que, em vrsta de estâr
o comité da Gavea, apoiando a
Convenção do Distrito Federal,'o
Departamento F-eminino, está verr-
tilando os problemas que tocaÍrt
mais as mulheres, tals como: ã
questão do amparo à maternidade
e iniância, educação, alimentaçãc,,
etc. .Para a convenção, serão cn-
viadag téses, sôbre êstes assun-
tos, onde serão pedidas as solu-
ções propostas pelas comlssões
encarregadas de estudálas, Â
convenção r.eceberá téses sobre
todos os problemas que preocupaÍ§
o povo para se poder conhecer o
que êle realmente quer.

As mulheres do comité da Ga-
vea, trabalhando, estão contribuin*
r1o para o progresso do Brasil.

O sentirnento da <Iemocracia
germina no coração do povc
Ouvimos a voz ,7o mundo. mistu-
ra dos gemi<los dos c4mpos <le

batalha, do riso das cidades liber-
tãdes, e dos brindes da vitória,
clamando a conrnreensão e a boa
vontade.

Foi um apelo de a.mor e pâz
aos homens - 

para rÍue se irma-
nâssem sem ódio nem rancor. Os

,comités de bairro, que prospe-
ram em tôdas as cidades, são comt
grándes reuniões. em que todos se
encontram parâ contar as clificul.
dades da vida, procurar meihorias,
trocar idéias, e destas coisas sim-
ples nasce a confiança, que é c
princípio de uma verdadeiia con
iraternização.

As dúvidas são esclarecidas. e o
estudo das condições sociais, dá a
cada um a conciência de sua digni-
dade humana. Quando uma mu-
Iher oropõe numa assembléia de
amigos, a solução dç uma neces-
sidade geral, e é ,âprovada, ele
sabe que poderá.melhorar ô ds5-
tino de tôda a comunidade e per-
cebe a importància de un-ra idêia
J USta

As mulheres brasileiras estâo
concrentes de suas obrigaç6es po-
Iíticas. Nãc exâgero nem procuro
valorrsar rlemagogicamente a ca-
pacidade Ieminina. Con{Io no pro-
gresso cle nossa terra, por:que :!
pátria de amanhã, é o país dos
Íilhos destas mulheres, que sa-
bem Irrtar pela rlernocracra.

Yorr citar um exemplo do vã-

.Ior t.eminino. que iustiÍicará nrerr
entusrasmo.

L) cornite da Gatea iunctona
numa escola da Praça Santos Du-
mont. Nas cadeiras lnrnusculas

mente dra11rático, apresentados conto são cle

maneira irônica e cética. De qualquer rxodo,

clissoivente como seja, inútil como se apresen-

te, a leitnra cle "Vento Sul'', apesar de tudo

e contra tudo, representa um raro prazer..Pra-
zer Llm pouco mórbido, não há dúvida, cere-

bralíssimo, sern qualquer clisclrssão; ,r., .r'*
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intenso prazer. Porque aí, da prirneira à úl-
tima página, o talento e a cultura do autor es-
táo sempre presentes. E como para muitos o
que vale em arte é "poner talento", muitos
serão os leitores deslun brados de "Ve4to
Su1". .Principalmente os apologistas da irte
pela arte, os "snobs", e os que acham que onde
há inteligência tudo mais está justificado.
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