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A CARTA DE UAI A/\/\IGO CATÔLICO

Sua irritaçã,o é justificavel. Diz você: "Envergonha-me
qne alguns jesuitas e alguns católicos usem linguágem tão absur-
da contra os comunistas, enquanto êstes se mantêm numa sere-
nidade digna. Envergonha-me porque a Igreja não é privilégio'
de alguns jesuitas e de alguns católicos intolerantes. Envergo-
nha-,rae porque a maioria dos católicos considera com muito res-
peito os comunistas, conhqceJhes o sacrifício, a bravura e o seu
amor à liberdade. Gonhece, sobretudo, a sua dedicação ao povo..
Iryitg-me porque sou católico, creio em Deus e isto em nada me
impede de me unir aqs comunistas para libertar o Brasil do atra-
zo"er$ que se acha e Ludo fazet para dar ao povo um pouco mais
de pão, de roupa; de felicidade. Isto não é pecado, é virtude € s&r-
ta virtude, virtude inspirada em Deusl'

Assim me esc,reveu um amigo .- grahdes são as suas pala-
vras, grande é a sua fé em Deus. A sua compreensão da con-
duta, da atuação dos comunistas é exemplar. Os católicos do
inund.o inteiro estão compreendendo'isto mesmo. Foi na Espa-
nha que melhor se viu a união de eomunistas e religiosos na luta
contra o faseismo. Nesta guerra essa uniáo foi um fator de vi-
tória. Agora essa união se"torna maior, é um fator de paz.

No Brasil, os católicos sempre lutaram pela liberdade, sern-.
pre eompreenderam que o povo precisa de coisas práticas e sim-
ples como escolas, estradas, hospitais, postos de lnigiênq casasl
alimentação, rouqas e ealçados, Iuz elétrica nas vilas e povoa-
dos. Precisa aeabar com a tragédia da mortalidade inÍantil-
Precisa deixar de morrer entre vinte e trinta anos.

Os comunistas do Brasil, como os católicos do Brasil, sáo
o povo do Brasil. São filhos dos mesmos sofrimentos e vivesr
clas mesmas esperanças por.dias melhores.

A intriga e a infâmia não desunirãq os amigos - eatóli-
cos e comunistas. Não dividirão mais o povo. A religião, sendo
de Deus, serve o povo, que é, segundo os religiosos, uma criação
de Deus

Ninguem poderá romper essa poderosa camaradagem de,
mocrática, companheiro católico !
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Comicio Populor
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Degenho de Poulo Wernock

a

o pcvo decidiu o caminho- democrático que o Brasil está trilhando. Declarou guerra

ao eixo, tealizou a gloriosa F.E.B., venceu nos campos de batalha da Europa, cbnquistou a

anistia, para os presos políticos, a legalidade do Partido Comunista do Brasil, a liberdade de

imprensa, a constituinte, a dissolução do Tribunal de segurança Nacional, a derrubada ds

Íamoso 177 opressor do funcionalismo, e elegeu seus candidatos em eleições livres à Qonesta.r

para a Presidência da República e Âssembléia Constituinte. ESFERA, revista de cultura e
i

proÍundailente arrti-Ía;cista se congratula com o proletariado e o povo, organizatlos em seus

Partidos Políticos e scus sindicatos na luta pela Democracia e pelo Brasil .
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t{,JI.RTEEOPQSO
Já uma vez escrevefilos sobre a necessi<la-

de da Arte atingir utna suiiciente divulgaçãc
, popular, aiirn de se pôder fazer realidade ha

Sem essa necessária penetraqão na curio-
sidade do povo, a Arte se torna atividade ex-
l"ranha ao interesse comum. enquistanclo-se
nurna elite caprichosa, como artige raro de im-
portação, sem jamais se toÍnár unr espeJhn <ia
alma e das cousas que realmente extruturarn
uma Nação

Imoorta'essa divulgação popular enr duas
ações distintas:

a) Levar, quanto possivel, ao povor a
existência da Arte, Íazendotonhecidos os er-
tistas e sua obra;

b) ,'Favorecer senl restriçõe5 a prepara-
çáo pro{issiqnal.artístiea. afim de que essa nãrr
{ique restrita a ?oucos iridividuos far.orecidr:s
por circunstânciai que agora não interessa enu-
merar.

, T evando ao povo os benefícios da Àrie.
atua-se sobre a sua cultura intelectual e aj)ri-
moramento cle serrtimentos.

A segunda ação cria numerosas e preciosas
antenas de percepção populiar, condensando
com a seteção do tempo, os mais disfarçados
instintos'"de uma comunidaclê. Do que podernos
concluir que antes de qualidade, ha uma ne-
cessidade de quantidade.

Naturalmente subentende-se quautidade
dentro dos princípios puros da Arte.

E quais serão os princípios puros r'ia

Àrte? - Sinceridade e Emcição. Ninguerr.r :re-
gará que sem amtliente jamai5 se favorecerá a

Íormação de grandes nomes patã a Arte. E
'anrbiente é impossivel realizar sem a rluanticla-
de necessária, que semfre uruito extravasa a

arnbição estreita de uma Íalsa elite.

Exemplifiquemos. Tivemo-s já, no Brasi!,
uma falsâ elite artístico-plástica. Citemos Vi-
tor Meireles, Pedro Américo e Almeida Junior,
{rutos da Missão Fqancesa, o elemrento nrais
extranho que pocleria ter perturbado a evolução
,das nossas artes plásticas, que vagarosamente
já se havia iniciarlo mediocrernente, reconhe-
cemos, mas ôom utna aclimatàção racional,
pelos pintores e escultores estrangeiros que âos
poucos aportavanr ao nosso país, e pelos nacio-
aais que lutavam contra as asperezas do meic.
Assim a Arte evoluia sobre terreno conquis-
tado com segurança e sem sur?l'ezâs e ÍaciE-
dades.

Sabemos bem quanto esta nossa exempli-
ficação pode irritar áqueles que têm sobre este
assunto um ponto de vista t.otalmente opostc.

QUIRINà
CÃMPOTIORTTO

'Não poderão jarnais convencer-se que, por
. exêmplo, Pedro Américo, Roclolfo e }ienri-
que Bernardelli, Vitor À{eirelles e Rodol-,
fO Arnoedo; conquanto, particularmente
representem valored artísticos, são no entanio'com 

relaqão à Arle brasileira. valores falsos.
Pintores e escultores de raros rnériios. sirn.
masrtotalmente extranhos à terra.

Logicamente não são frutos do ambiente
(ue os viu nascer, on onde vrrarn desenvolver-
se as suas f4culdades, como no caso dos irmãos
Bernarrlelli- Por isto longe estão de represen-
tar sínteses de evolução nacional..

São antes o reflexo de uma elite tambem
extfanha à realidatle ambiente.

Aq. que pensanl que hoje em dia nos ial-
tam valores, pode-se afirmar que atingiu.a arie.'
eatre rilós, uma expressão rruito mais sincera.
Nlais sirrcerz e nrais yaliosa porque se está tenr-
perândo no cont.áto conl a realidade da terra e
quer ser mais, muito mais, que ufi,a permanen-
te alegoria a expressões européias. Davicl ou
Cabanel ou mesmo Jean Paul Laurãnt.

E'r,-erdade que há ainda, nas nossas artes
plásticas, o ensinanrento euíopeu. Não ha :a-
zão, propriamente, para desprezá-lo. l\{as iiá
pfesentêmente tlma liberdade que permite ao
artista no Brasil, a possibilidade adoravel ilg
estimai a terra en qui vive, assim como r Na-
ttrreza lh'a olerece, e orrl'íla e cantar-lhe
amores.

Oh ! liberrlade sublirne que deixa o artista
transportar para a sua obra., a sinceridade das
suas enroções,. sem o veneno fatal de preocupa-
ç§es exrranhas à arte que são sêmpre o Íecurso
da mediocridade.

Convem recorclar aqui Ltmas palavras
cheias de sabedoria, devidas ao compositor rus-
so Dimitri Shostakovitch, quando há anos pas-
sados. falou aoS trabalhadores da Arte:

* 'iA condiçáo indispensavel do êxito dos
nossos trabalhadores intelectuais, grandes e pe-
quenos, conhecidos e desconhecidos, repousa
nos laços indissoluveis que íos irmanam.com o
nosso povo. Nenhum artisia pode criar algo de
significativo isolando-se do seu povo, €sconde11-
do-se na sua torre de marÍirn. O artista qtle se
divorcia do povo; dos pênsamentos e aspira-
ções do povoi s artista que foge da realidade
e pfocura ignorar este momento da humanid.l-
de, estará inevitave[mente condenado à esteri-
lidade e a uma miserarrel existência. Porque r
artista morrÊ como artista quando se transfor-
ma num introvertido. Sobre no5. trabalhadores
intelectuais, filhos de um povo que nos criou e
;rlifnentou. recaem deveres cuja climensão inte-
gral devemos abarcar".
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CONTi\L;A]{ A LUTAR OS

E]i-CÚI{i] ATEI{TES

. \-r:itant os expedicior.rárros brasileiros clurna
ardua Iuta corrira as ltordas nazi-{ascistas r1ue,
semearaqi, durante -ceis anos, o terror e a oni-"r_
são entre os povos süf:.edores da velira Éuro_pa. Osteet:indo as medalhas sobre o peito, ,ie
passo firme e fisionr:rnia serena, sómente. rlos
que trazem consigo .e certezâ do dever crrm_
prido, <.lesiilaram os nossos herois, pelas ave_

ei-CombatetaÍe, congregaria todos os comjra_
tentes de terra, mar e ar qde tivessen-r partir:r-
pado tla segunda guerra munriial, . puq,,".,i
por todos os direitos cle seus associadás ã p.,.r_
porcionaria a mais larga assistência aos f.r-'iao,

nidas_ er.igalaladas, e,rtre. os estrépiiosos ãpta,r_
sos do povo'bras:leiro. eue experiência' tra_r eles daquelas terras longí,1tias, tão asso_

s peia guerra ? Çue emoçõei teriam expe_
imentado ao ver o-Brasil? euais ,..irr-,.,'o,
eus planos paÍa o futuro ? prcóurando respon_
3r a essas interrcgações, a reportao.rri lt.
SILRA vrsitou a Associação do Ex-tonrba_
te em .sua séde provisória, à Av. Augusto
rero n.ü 4, onde entreteve amavel paÉstra

.of _os experlicionários dirigentes ilaqüeh ,:n-
e.

o QUE É A ASSOCTAÇÂO Do
EX.COMBATENTE

§ na paz, como na guerra. A Âssociacão.
rrais tarde veio chamar-se Associação'do

e mutilados de guerra, evitanclo_lhes que m*is
tarcle, viessem estender a mão .à cariáade pít_
blica. A idéi3 n6s6sr1 do .,pracinhu,: . tonroo
corpo eru, tqda a FtrB, tenclà a nrai.s ,lütl.o
adesão dos combatentes brasileiros na tirüo "Os expedicionários }litton Lobato, Celso Tei_
xeira e Kardec Lemnre -- precursora, du Ar_
sociaçãs -- der-am, então os primeiros oua*r ru,
seutido-. da elaboração dos' princípio'i Uri.o,
qrro delurrssenr a entidade dos ex_càrlbatentes.
Reuniões foram feitas, dentro au* u*U."i. a.
sadio espírito democrático e mediclai-riàti.n.
fo_ranr tonradas para que, ao chegarem ilü;;:
sil. pudessem,organizár a Asscrciãção. À;;;
ra, as tncertezas e os sofriqrentos comuns. vin_
cularam os expedicionários, despertandá_lhes
uma conciência de unidade e companheirismo
que jamais se,extingtrra. . .
AS ATIVIDADES DA ÀSSOCIAÇÃO NA
PAI-A\TRA DOS EXPEDICIONÁRIOS

A Diretoria Provisória {a Associação do
E-x-Combatente! começava a reunir-s", quu.rao
dirigimos a palavra a úm de ,.u, 

"o*poi"rri"r,- Os que aqui estão _ disse ô exoedi,
cionário NÍanoel Saturnino A1ves _ são. em
srande o,!*".o1. os iniciadorep a* a.roJiÍçao.tt"T 

1Tqf"r'" ir*-:'g* ;;"1,!õ*
i:jl'J+t ::i;*;-ji:?"

(

t'nr..punhado de jovens combatentes, no
: italiano, ainda sob o íragor rlas bataihas,

em organizar rlma Associacão. cuio
o- fosse o de manter vivo o espírito àe
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' qos aÍir.,] de manter viüo o espírito imortal rlos
I éx-combatentes 'da maior guerra de libertaçáo
dos povos. A linha democtática da Associaçáo,
sem, entretantor assumir posição partidárp,

. vem patentear a decisão de que os ex-comba-
tentes estão, em defen<ler para o Brasil, os

ideais de liberdade e democracia pelos os quais
,foram combater. Nossa experiência, Íruto cio

convívio corl as grandes civilizações, aliada à
vontade de continuar a servir o nosso pais,
concorrerá, não só.para orientar os nossos com-

, panheiros na consecução de seus direitos, mas.
tambérn, o povo brasileiro no sentido da con-
quista do progresso. democrático de que é rne-
r:ecedor e do esclarecimento cle que ainda pre-
cisa para'marchar ao lado dos€randes povos
organizados.

Os expedicionários, que iam falando por
vez, prosseguiram o diálogo:

togo que chegamos ao Brasil - -declaror
Kardec Lemme - procuramos reunir, sern

perda clg tempo, para tornar concreto o plano
que haviamos imaginado na Itália. A Asso-
ciação - sociedade do ex-combatente, pelo ex-.
combatente. e para o ex-combatsntg 

- 
já rea-

lizou uma série de tarefas objetivas desde ria
sua fundaqão, tais como: um "shor,v" no H.
C. E- para os fe{dos e mutilados eue se êÍr:
coniram naquele hospital, fazendo naquela oca-
sião uma farta distribuição de presentes e uti-
lidades aos nossos conrDanheiros nrais atingidos
pela guerra; do envi6 dunra rnerrsagenr à Assc-
ciação do Ex-Combatente <1a França, da ,1ual
foi portadora a capitã dra. Louise de l4ont
Reynaud, quando de sua visita ao Rio; urna
exposição de "ricordi" de guerra, no bairro de
Laranjeiras, da qual constaram de troféus, ío-
tografias e objetos trazidos pelos "pracinhâs"
do campo da luta; a eleição da Diretoria'e a
élaboração de seus estatutos; nma grande re-
portagem feita pela BBC de Londres, eue ser-á

retransmitida, oportunamente. por várias emis-
soras cariocas; visitas periódicas ao FI . C. E
para saber das necessidades dos expedicioú-
rios internados, sessões de cinema ias enferj
marias, etc. .

UN{ APEI-O
Disseram ainda os ex-combatentes brasi-

leiros, a1í rçunidos, qt1e, a Associação do Ex-
Combatente pretende levar a eÍeito um gran,le
plano de assistência a todos os ex-comtlatentes,
do qual constam, entre outras, realizacões: =_
a construçáo da Casa 616 l'-x:Combatente, Asilo
e Hospital para os que venlram a caÍecer. na ve-
lhice, de assistência. Paralela,nente a esse plano
está a arganizaçáo de várias Associações Re-
gionais pelo interior do Brasil, a-s quais, já
váo sendo {ormada,s à medida que os ex-com-
bateíte seguem para os Estados. Delegaclos da
Associação existem por todo país, pois, em
cada lugar onde esteja o ex-combatente, estará
um associaclo. Assim é que já estão em plena
fase de realizações as aslociações cle São Pauio
(Associação clo Ex-Pracinha da FEB), de Pe-
trópolis e do Rio Grande clo Sui. Porém. para
que se torne viavel um plalto r1e nraiores. pro-
porções, mistér se iaz a maior arregimentação
dos ex-combatentes da FEB, FAB, À{arinha
cle Guerra e Marinha Nlercante de todo o Bra-
sil, razáo por que a Associação do Ex-Comba-
tente Íaz um apêlo aos ex-combatentes dos lis-
taclos, no sentido de que se Íetlnam, oncle quer
que se encontretn, constituindo-se em Associa-

ções Regionais. Tal apelo tem em vista.os à1-

ios sentimentos de patriotismo e solidariedade
humana da Associação, e a que, toda colabore-

ção emprestada, só refletirá em bene{íci6 do

ex-combatente e do povo brasileiro.
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SERAFIN J. GARCIA

Na.hora habitual, o velho Pe-
dro Íecha seu negócio, recolhe o
dinheiro da caixa sebenta, e set-
tado junto à mêsa desengonçala

' que serr-e de escritório, conta c
rêconta repetidas vezes com um
Otazü Iento e doentio.

A avidez cruZa de resplendores
malignos os scus olhos cinzentos,

' míoees. sôbre os quais cáem êo-
mo trapos enrugados es plegab
das pálbebras que-.ameaçam desfa-
zer-se em fios sanguinolentos.
Suas mãos que parecem ganches
se movem eomo aranhas entre Js
notas e moedas, classificando c
agrupando pela ordem de valor
com escrúpulo e minúcia.

Conclurda a colferência repas-
tela-se numa alta'poltrona cente-
nária, esfregando.as mãos. com s1-

,tisíação e com o olhar iixo no' têto começa a calcular os lucros.
Foi um dia verdaclerrametre

bom. Os penhores foranl muitos
e promissores. As vendas. prodrr-
tivas em alto grau. Entre mui-
tas de menor importància, de;-
tacam-se várias transações extra-
or<íinárias I uma mâqurna cie. :s-
crever, ulna bicicieta e _ um :.-
ceptor de rádio. sobretudo, que
deiiaram perto de 200 /o óe tu-
cro liculdo

O que se podc chamar um rka
bom. Disposto a festejáJo a errr
modo. rnete o polegar e o. indi-
cador em um dos bolsos do Ja.
leeo e apanha uma pitada de lL
nro de péssima qualidade, negro
e horroroso, que põe rra boca e
cnméça a mastigar com ostensivo
prâzer.

- B' o seu único vicio" Adqul-
riu-o na juventude quando ma-
lhava linguetas de Íerio encandes-
cente na bigorna, 1á em sua lon-
gínqua aldeia. meridional.

E' também a única colsâ rte
lá que conserva. Tudo o mais, -Íamíiia, costuines, tradiçôes e lern-
branças 

- morreu para êIê fr-
zem muitíssimos anos. Deixou
sua terra por mar quando iez a
travessia do Atlântico, já corn *r

íebre da cobiça ressecarldo-lhe a
al:fla. E nem siquer se recordâ
dâquele céu profundo e impolutrr,
sob cuja cúpola azul corrêra sua
infância trar,êssa, entre fruteiras
e cabras; nem do bom cheiro bu-
cólico daquelas terras aráveis, rtl-
volvidas e abertas, sôbre às quais
rrnr sol generoso amaclureclà pir
iguat as uvas e as maÇãs do ros-
to das vináimadeiras;'nem das
pernàs triguentas de.Rosrna, aqrrc-'la jovem que era ccimo a presen-
Ç:[ mesma da saúde e que êlrr
certa tarde sensual e dourada,
cheirando a. mostq the fizera des-
lrutar o primeiro beilo de amor...
' Para a sua. mentalidadê (ic
prestamista, só uma coisa digna
de interêsse existe no mundo -o dinheiro. Dêsde a rnsuDornarcr
aridez de seu sentido prático, jul-
ga que a írnica {elicidade possr-
vel reside na côr e no tínir uo
Oüro.
. Quarenta, e.cinco anos cle Ârne-
,riça levam já o .velho Pedro c
durante êsse largo tcmpo tem ld-
vantado, níquel sôbre níquel, prr-
vação atraz de privação, umíl
rnassiça fôrtuna. Assim mesnro,
contlnua mergulhado na sordidez
do princípio, gastando o estrita-
mente indispensável para subsis-
tir. Sua sumaríssima alimentacão
se reduz a algumas cebolas crúas,
dois ou três pedaços de peixe frr-
to e urna magçá rabanada de
pão. Aos domingos, meio copo de
vinho eom água. E, quanto .ar
suas roupas, não são mais do ouc
um sujo montão de Íarraoos re-
mendados.

Avarento 3té de seu coração e
de seus instiirtos, nunca passaÍa;rr
pela sua vida mesquinha, amigcs
ou,mulheres. Jamais Íoi visto êm
qualquer lugar de recreio. Sr:ú
mundo inteiro estava alí, a*az do
mostrador carcomido, entre essa
heterogênea confusão de objetos
de todas as idades, de todas as
procedências, encerrando o desti..
no e a recordação, quem sabe? dE

quantos dramas anônimos.

i

Nêsse posto gômÊrÍíc; imóvet c
ao alcance da preza - como uma
a-ranha pérfida em sua teia -,vive há quase meio século, o re-
ll'ro. prestamista.

Sem deixar de mastigar o tb-
ano, conta de norro o dinl-reiro. II
logo que anota â ciÍra em unr
gresso caderr.lo de folhas envelhe-
cidas, com ,naflchas de dedos
rmundos nas bordas e sujos do
môscas nas capas arrebentadas,
vai depositá-Ío no cofie de let-.
ro, cuJo vetusto voÍumc se er-
gue em um ângulo da sala"

Precisamcnte nêste instante,
seus ouvitlos qüe apesar dos a[iis
se mantêm Íinos' e sensíveis :.o
cohstante receio, lrrrcebem uÍn
rumor como passos furtivos quo
se aproximam. Volta raoidamun-
te soDre o$ calcanhares, mas iá.
é demasiadc tarde. Um violen-
to golpe na cabeça o faz tontear-
Outro, atira-o.rle bruços no chãD.
cujas taboas pôdres oarecenr rr.
clamar o peso de serÍ corpo.

__ 
Nem siqr:er te1'e tempo de pe-

tÍir socorro. O sangue que jorla
da íerida se mistura com a sali.
va marron, copiosa e fétida quc
escorre.peÍas comissuras da bôcr
entreaberta -

Seguro então de srra impunidr-
rle. o ladrão se põe a esvasiar o
cofre, tirando tudo, até o últimq
vintem.

Quando o veÍho recúpera o scit-
tir{o, seu primeiro pensamento ó
Bara o dinheiro. Seus ãhós gj-
ram de um faclo para outro, pro-
curando desesperadamente a c:i-,
xa de ferro. Porém, tudo que vê
é estrànho e desconhecido. .&
enorme saÍa do Hospítal lhe apa-
r-rcé çomo urua visãô de oesaáe-
Êo. E. com voz desgarrada põe.
se ?'§uplibar que o.fevem paÍa o
seu:rnÊsócio, Fora dête se serúg
fraco,. índeíêso, cúmo üm caracoí
despregado de sua carapaça. p$t-
sa que se há de morrer é precí-
so que seja 1á, entre a sordidez
dos trastes Íamiliares, atento à
pilhacem noturna dos gatos ro

l.:,., l,l
: .l .'i 1
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tlt*a: cUltúrál .'dos 'operarios na Uniáo' Soviét[ca

'Com relação a lida cul'tu-
ral dos trábalhadores ' da '

U. R. S. S.; qualquer. visitan-
te àquele país pode observar
o seguinte: enquanto nos pai-
ses 'capitalistas pululam em

tr.:dos .os trairrós da cidade,
íavernas, botequins, bares,
onde o álcool é vendido a
rôdo. na U.R.S.S. selne-
Ihantes lugares foram substi-
tuidos por livrafias. bibliote-
cas e:pe.quenos múseus cúltu-
rais. Em todas as fábricas.
ao lado'<las creches e escolas
flraternais, levantaram-se irn-
portantes construções moder-
nas pâra os clubes operários

O dube é o centro dos
trâbalhos de êducação do sin.
dicato. E' Iá que §e tratam
as questões de instrução ge-
ral e política proÍissional,
etc., é lá também onde se en-
sina rnúsiôà, canto, -e outras
materias dê interesse cultu-
ral . Em 1925 os sindicatos
geriam 3.500 clubes $0 f,
de todos os :c I u b'e s da
U.R.S.S. ), agrupairdo um
milhãb de membros; isto .é,

13 % de todos os sindicatos.
Em 1925 por 100 clubes

havia em média 800 círculos:
movimento proÍissional, polí-
tica, literatura, instrução ge-
ral. mtisica, canto coral, es-
porte, correspondêncià aos
operários. orgarrizaçâo (1o tra-
balho, propaganda cultural,
bitrlioteca, mellioramçnto'da
vida. amadores Je : ádip, s1ç.

Cada círculo, em .méCia,

conta,Z8 a 30 pessuas. Sô-
bre-cacla 1.000 membros de

clubes, rlais de 5üJ trúa-
lham enr diferentes círculos.

Para as filassas, os clubes
organizam espetáculos, con-
eeitor, conferências, expgsi-

ções, eonversações Íamiliares,
!ornais fálados. julgamentos
dernonstrativos. sessões de ci-
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:nerna, etc. Em muitos clubes
são organizadas sessões de

luventude.
Outra obra <le 'cdueaião

são as bibliotecas: os sindij
catos crearam 6.800 bibliote-

.cas, co1n 1.376.000. de assi-
nantes e mais de.100 nrilh6es
de volumes. Organrzam-se
bibliotecas ambulantes para
os campos.

Há também os "recantos

-vermelhos" que são'as célu-!las dos clubes nas einpresas.
Reunem-se para ler jornals,
conversar, agrup?r-se em ,d.i-

Íerentes círculos. Enr dezem-
bro de 1925, cotltavam-se
cêrca de 8.000 recantos,ver-
melhos, e seu número aumen-
tava rapidamente.

A educação física dos ope-
rários é uma das'mais impor-
tantqs.secç6es do trabalho de
educação dos sindicatos: .cêr-

ca de 140.000 de seus mem-
bros se exercitam nos ciÍ-
culos esportivos.

A §ituação ilos operários
agrícolas é igual à dos seus
'camaradas das usinas. Êles
têm também um desenvolvi-
fnento culttrral bastante eleva-
clo, pois, em cada sovkhoze,
kolkhoze. existe um clube
onde os traballeadores do
campo recebem de seus com-
panheiros mais caoacitados,
instrução geral, política. têe-
nica, eic.
A coletivização rlos campo-

' neses médios operou-se es-
pontaneamente, sem que se

, veriÍicasse a lnenor insuboldi-
nação contra a linha da poli-
tica agrária em 1935.

Assim o nfuel cultural da
nova gefação proleláría da
U.R.S.S. é bastante eleva-
do. Nunca mais heí de me
esquecer das conversaçôes qus
tlve com os operári,rs da iu-
ventude comunista nos clubes
de Moscou, em 1935, nos in-

terválos das'festas coletivas
que assistí várias noites no
T.R.A.'M'. (Teatro da fu-
ventude Comunista),.nos mu-
seus € nas RABFACS (esco-
Ias'de'fábiicas) . Para resu-
mir,,vou'apenas contar o quc
se passou durante a exposi-

' çáo de pintu{ de Tarsila'
no.Museu Moderno de Ar-
tes OciiÍentai§ de Moscou.
Anunciada pelos jornais a
abertura da exposição, mi-
thares de'operários c;corrcram
a üsitáJa-. Áté aí nada de
particular. 'Mas, o fato curio-
5srê que cada irrn <ios operâ-
.rios escreveu num caderno
especial que a administraçPo
do Museu colocou na sala da
exposição, a crítica dos qua-
dros e da'técníca dâ artrsta,
crítica esta tão pro{unda'ê

. justa que, se fossern publica'
das aquí, espantariam os nos-.
sos mais reputados críticos
de arte.

A juventude operáría edu-
çada no regime sociahs'tâ,
apresenta um gráu tÍe cultui'
ra extraordinariamente . de-
senvolvido.- Ern Leningradlo, frii ver
ntrma secção da acarlemia de
ciências. a exposição rie Iivros
aparecidos enr 1931, exclusi-
v.amente de literatura pro1e-
tária. Eram .trabalhos "litenâ-

rios da jovem geração operá-
ria ilas usinas, dos Írolkhozes
e dos scúkhozes.
' Os temas se prendiarn à

vida das fábricas, à emulação
socialista. Nada de tragédias
e de româncesrde amor que
ernbotam o espírito constru-
tivo.da niocidade nos paises
capitalistas .A literatura pro-
letária flasceu'na União So-
viética com as críanqas de
Outubro, com o Ffomem
Novo, são e forte como o açô
de suas usinas.

osoRro cEsAR
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LIA CORREA DUTRA
Não sei se alguem já se lem-

brou de fazer a psicologia de unra
cidade pelos cscritos de suas pa-
redes; se ainda não, é pena, $or-
que se perdeu em vão um vasto
mal.erial, capaz de esciarecer
quanto à cultura, aos hábitos, ao
civismo de uma populaçãc.

Durante quase dez anos, e até
há bem poucos meses, era depri-
mente o aspecto dos muros e pa.-

redes do Rio rle Jpneiro, cober-
tos de palavrões e dcsenhos obce-
nos tôscas demonstrações de falta
de educação moral e cívica, de
pobreza de espírito, de descaso
pelos problemas do mundo e pe-
las questões nacionais. O comple-
xo de Edipo manifestava-se aber-
tamente em cada construção de ti-
jolos besuntada de cal, e o leitor
do acaso, que passasse distraído,
tinha diante rlos olhos acusações,
geratmente imotivadas, à sua ino-
cente prngenítora... Muita calú-
nia anônima e sem enderôço cer-
to caiu, assim, sôbre as mais dig-
nas, hondstas e respeitáveis mães
de família. Creio que é próprio
das línguas latinas e, entre
elas, especialmente do Português
e do Espanhol - insultar-se inili-
retamente os inimigos por meio de
seus ascendentes diretos, do sexo
feminino. Por mais negro que

seja seu procedimento, ccstuma-se
deixar de lado seus próprios de-
feitos, para se {ocaiizar aleivosa-
mente os êrros imaginários de só-
lidàs matronas imp'olutas. Os mu-
ros da cidade constituiam verda-
deiros repositórios de acusações

«lêsse gênero, além das dúvidas
gratuitas sôbre o comportaÍnento
sexual de cada um. Nem tudo, no
€ntanto, era imoralidade; havia
ainda prognósticos quanto a re-
sultados de Íutebol, c triunfos
imodestos rlos clubes vencedores.
E alguns anúncios de remédios, o
que já era outra coisa, reclame

S F E R A'

, de negociantes espertos, que se

serviâm gratuitamente das pare-
des para Íazer propaganda lesan-
do o fisco. Nada, porém, quanto

à situação de angústia em que vi-
ria o povo, privado das liberda-
des mais elementares; nem quei-
xas, nem protestos, neÍn esperan-

ças. Pesada e árida conlormidade,
de que a única evasão pareciam os
abjetos desenhos e as palavras
porno§ráÍicas. Nos colégios, todu
pedaço de giz servia para um de
sacato à morai. Na realidade,
muitos muros da " cidade mara-
vilhosa" eram verdadeiros ultra-

.jes ao pudor. E isso, nurna época
de censura policial rigorosa, de

opressão, quando os muros pode-
riam servir para protestos anôni-
mos. Lembro-me ainda que, de-
pois de 1935, algumas paredes
bradavam o grito recalcado na
garganta dos democratas hones-
tos, asJixiados pela reação: " Ll-
BERD.ADE PARA OS PRE.
SOS I'}OLÍTICOS". Eram ten.
tativas individuais, isoladas, qua-
se hcróicas. As letras trêmulas,
riscadas a mêdo,'na caiada da
noite, com um pedaço de carvão
ou um pouco de tinta, muitas ve-

. zes não conseguiam ser escritas
até o {im, formar palavras intei-
ras, numâ ponta de muro onde já
havia inscriçôes de outra egpécie.
Cada letra daquelas representava
u:n perigo, a perda do emprêgo,
da libertlade, perseguiçõcs e tor-
turas possíveis. À{as, no <lia se-
guinte, 'a polícia política aparecia,
riscava a reivindicação ou passa-
valhe lor cima uma demão cle

cal, deixando, naturalmente, in-
cólumes, os desenhos sórdidos e

os palavrões, . traçados ao latlo
porque nêles não via perigo para
" a segurança pública".

E houve ainda um tempo e:-,.1

que, mais obcenos do que os pa-
lavrões e os rabiscos, apareciam

por todos os cantos os símbolos
do sigmá e da cruz s',nastica,

ameaças à liberdadg à dignidade
humana, ao patriotismo e ao bom
senso dos brasileiros.

De repente, poréú, êsses as-
pectos Íoram mudando. As pare-
des e os muros <1o Rio foram se
redimindo de suas imunCícies. Um

'banho de civismo caiu sôbre elas.
O .povo sufocarlq sem poder fa-
lar, começou a escrever, durante
à ncite, nos muros, nas fachadas,
nos "rnonumentos, nos mei,.-:s-fios,
nos passeios, em letras cada vez
m.aiores: " ANISTIA, ANIS-
TIA, ANISTIA!". Essàs pala:-

vras entravam pelos o1hos, mas
'já estavam dentro do coração de

todo o povo. ANISTIA! E de
tanto a haver lido, o povo come-

çou a murmuá-la. Sua insistên-
cia sempre'renovada (era escrita
tantas vezes, e em tantos lugares,
que 'hão havia esbirro da polícia
em número suÍicieute para apagá-
la na ci«Iade inteira), encontrou
éco em tôdas as bôcas. " ANIS-
TIA!". E já não era um cochi-
cho, era um pronunciamento; já
não era uma sugestão, era uÍr
pedido, era um protesto, era uma
ordem; e, em hreve, era muito
nrais do que isso tudo; era urn
grito só, que começava no Leblon
e ia acabar em Campo Grande,.
que descia dos morros e ia bater
rus praias, que atravessava a cii
dadê, de ponta a ponta, saído da
boca de uma população unânime
(havia, sem clúvida, os quinta-co-
lunas, os Íascistas, mas não é jus-

, to que eu os deixe de parte, qqan-
do íalo na população decente de
uma cidade limpa?). Parecia que
um tinha começado, dito a pri-
meira sí1aba: i'A. . . ", enquanto
outros prosseguiam, sucessivamen-
t9: "...nis"-'! .'..ti"-" ...a,,, co='
mo naquele célebre anúncio da.
"Lu...go...li...na!' que o Rio
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B'ra uma pêIavra soi pqnSaírenros. Essa campaqla
que.corria as ruas, que tomava. - rnotiiÍicou ô .aspecto do Riti del
conta da gente, que saía das ja- Janeiro. Nos muros, não há mais
nelas abertas, que corria nos veí- nem l1m 1ugarzinho para os no-
culos, que se respirava com o àr. mes íeios, para os desenhos indc_
Era um- estandarte empunhado corosos. Turlo {oi ocupado pela
pelo povo que já estava aprr.l- propaganda política, pela onda de
dendo a se organizar e descobria, democracia que se desencadeou
com certo espaÍ:to, a sua própria sôbre a cirlade, sôbre. a Nação.
Íôrça. E que acabou transforman- euero crer que o mesmo esteja
do-se enr coisa concreta. Veio a acontecen<lo em todos os recantos
Anistia. clo Brasii. Cada muro, cada fa-

Estava iniciada a grande cam- chada, cada calçamento de pedra
panha democrática que o povo ou asÍalto, cada páteo de cimen-
desencadeara, servindo-se daquilo to, cada batente de porta se trans-
quc realmente the pertence: a pra- formou no jornal vivo em que o
4a pública, es ruas, os muros da h,homem da. multidão apresenta
cidade. Os muros da cidadel Eis suas reivindicações. Não que eu
o verdadeiro jornal do porr'o, o concorde com tôdas as coisas a1í
jornal realmente democrático. As cscritas. EIá quem ordene que se
folhas diárias otredecem a orien- \'ote no General e há quem deter-
tações diversas, dependem de ca- mine que ie eleja o Brigadeiro.
pitais diversos, defendem interes- há quem diga que sen o primei-
ses aparentes e ocultos; lnesmo as ro o Brasil está perdiclo e _ há
:nais honestas, tomam deliberada- qurrn diga que sô o segundo é
mentc partido, falseiam e detur- capaz de salvar o Brasil; há quem
pam notícias; o nlesmo. aconteci- queira o Sr. Getúlio,.o- or."-n
Ínento em Íolhas de dois parti{os Constituinte, há quem queira a
oposto§, apresenta-se dc forma Constittrinte, com ou sem o Sr.
contraditória, ato louvável ou Getúlio. são ordens contraditó-
grossa imoralidade, segundo serve rias que o povo grita pela lingua-
ou prejudica os planos do diretor. gem muda e expressiva das pare-
Mas as parerles não,têm direto- des de'sua cidade. Não importa
res, não pertencem a empresâs, que sejanr contraditórias, e que
não obedecem a orientações par- muitas delas nos pareçam dispa-
tidárias. São de todos e rle nin- ratadas. Democracia é isso, essa
guerp; munidos de um lápis, de liberdade de opinar e de lutar pa-
um tôco de carvão ou de um pin- ciÍicamente pelas suas opiniões
cel, nçlas podemos estampar nos- respeitaudo, entretanto, as opi_

niões alheias. §ão importa que
muitos dêsses cscritos nos intli-
quem que há muita gente cnga.
nada, que a rcação ierita ainda as-
sent:orear-se do po,.-o; não impor-
tá, porque mesmo.êsses êrros nos
iudicanr que a cidade desperta,
que a nação desperta. A l)emo-
craÊia, tentando seus primeiros
passos de convalescente, tern o di-
reito de tropeçar um pouquinho;
no entanto, as Íorças ihe voltam,
e ela parece disposta a caminltar
sem desÍaiecimentos.

E que alívio, poder olhar para
um muro rabiscado sem corar de
vergonha ! Que. alívio, entrar nu-
ma sala de aula, .e deparar, na
pedra ou no roda-pé, letras escri..
tas a giz ou cârvão, que não se
enfileiram para descompor nin-
guem, mas apenas para um "que-
remos" gualquer (que, na reali-
dade, somos todos "queremistas,,,
estamos todos querendo .alguem
oü alguma coisa: General ou Bri-
gadeiro, Getúlio ou Constituin-
te) .

Tenho visto muitos protestos
por causa de ter aspecto novo, mi-
nha cidade! Dizem que andam
sujando tuas ruas e teus monu-
mentos. Mentira! Suja andavas
outrora, com teus habitaates re-
primidos, cidade sulocada e muda,
sem vontade e sem opinião.

Nunca me pareceste tão bela
(úau grado o que dizem aqueles
que pretendem governar o pensa-
mento, e que se instituem a si
próprios. arbitrariamente, sem
mandato de ningue:i:,, os mentores
rio icvo) como agota, com teus
muros rabiscarics, icda riranchada
de pixe ou tinta a óleo, clamando
os desejos de teus habitantes.

E quando veJo, em tuas pare-
des, a palavra "COIISTITUIN-
TE!" - "O POVO QUER A
CONSTITUINTE", tenho a im-'
pressão de estar ouvindo a voz dc
minha própria conciência, o grito
de meu próprio coiação;, a yoz e

o grito de um povo que começal
áfinal, a compreender o que lhe
faita e o que the convém.
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llil BAI.IET SOBRT A ESPANlIA EH Cff{íRIO hIO§COUITÂ

V L AD I M I R TJ L] R ],[ EI S 7- E R
Mestre do ballet clo Teatro
Stanislavsk - Ilanchenkc. de À{oscou.

En 7942, esta proximidacle pareceu-nos
mais viva que nunca. Por isso todos nos .em-
pÍegamos a fundo nos ensaios de "Lola". O
tema do ballet, seu romanticisino llatural e
sua frescura apaixonada, acabou por iros atrair.

1808. O povo espanhol se leyanta contra
o exército <ie Napoleão. Já soou o apelo do
alcáide de Mostoles. Acaba de ser areado o
fogo da guerra popular. Quando começa a
ação de "Lola" a guerra ainda não chegou a
uma pequena aldeia, ac pé da montanhà, e na
praça da aldeia, em frente às pâredes cinzen-
tas clo convento, realiza-se a festa clominical^
A alma da festa é Lola, rapariga encantaCora.
e valorosa. O nroageiro l\lanrrel, homern rrco,
corteja-a com insistência; porém ela sabe ss
esquivar das galanterias. Lola deu,seu arngr
a outro homem: o pastor Paulo. Chegg a
praça Antonio, chefe de guerrilha. Os tran-
ceses. estão próxirtlos e a festa é interrompi- 

,

da. Antonio apela aos aldeãos para e*punha-
rem as armas que dispõem. Porém na aldeia
a luta seria fatai para os homens mal arma-
clos. Todos os hgrnens sobern para a monta;
nha. Muitas' mulheres -- Lola entre elas -também abandonam a aldeia. Permanece na
aldeia somente o moageiro. Os franceseS fa-
cilmente fazem dêle urn traiclor. Êle levará
por caminhos escondidos os franceses até o
acampamento dos guerrilheiros. A guerrilha é
surpreendida. Trava:se um rluelo desigual .
Lutaní não somente os iromens. També"m as
rnulheres empunham gadanhos. Os franceses
rlepois de sofrer rnrritas perdas recuarn Tam-
ltém, entre os guerrilheirós o número de baixas
foi grande. A melhor amisa de Lola tombou
na luta heróica. Lola decicle vingar toclos os
que cairam: ern uma jaria àe vinho derrama
veneno e desce da montanha para a aldeja. Na
aldeia estacionarn os franceses. Serr comar-
clante repara na beleza de Lola. Pass:r il çe1-
tejá-la. Lola the oferece uá copo de vinho. ô
capitão não aceita: "Behe primeiro", d;z-lhe.
l-ola sern a menor vacilação enche o copo e
bebe. O capitão segue o seu exemolo. Mbrre
envenenada, porém, o inimigo, invasor, morre
também

Tal é, em traços largos, o assrrnto de
"!olr". Assttnto, como se pode ver, muito
complicado, porénr com to«la a dificuldade para
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Duraute os írltimos anos mcntei no Tea-
tro de Opera e Ballet, que trabalho, 5 erandes
espetáculos de baile: "lrloite boa", "straussia-
flà", "As alegres comâdres cle \Mindsor".
"Lola" e "Sua herança". Os 5 espetáculos
são completamente diferentes entre si por seu
eátílo e pelo local da ação: o velho mundo
Íantástico dos contos orientais, a iSfade rnédia
inglesa, a Ucrânia de Gogol e Vieua, na pri-
nlavera. Levar a cena essas peças foi para
mim, mestre de baile. unt autêntico pÍazer.
Porém, nrlnca experimentei prazer tão comple-
to como o que devia proporcionar-me a repre-
sentação de."f.ola", ballet de tema espanho!
que está senrlo representado há cêrca cle cloís
anos cour um êxito invariár,el no palco do
nosso teatro

Recenter.nente apresentamo-la pela septua-
gésinra vez. TIâ muito que sioto profunda pai-
xão pelo baile espanhol. Herdei esta paixão
de me:u mestre, o grancle bailarino russo Ka-
sian Goleizovski, grande conhecedor e ardefl-
te enamorado da corêograÍia espanhola. Os
bailes espanhóis, da mesma forura que a mú-
sica espanhola, impõem-se pelo setr tempera-
mento e originalidade. Para a imaginação do
mestre c1e baile consti.tuem uma fonte inesgo-
tavel . Como artista interpretei muitas dança.s
espanholas e aincla atualmente acompanl.ro a
interpretaçâo pessoal como diretor de cena.
Enr minl.ra modesra obra existem r,ários nú-
rneros de baile sôbre tema espanhol . Porém
ao montar êsses nítmeros eu sonirar.a com algo
rnais profundo, algo que calasse mais na alma
da E.spanlra.

A idéia de um grancle hallet espairhol me
àeduzia, sem que nunca. antes da guerra, tr-
vesse ocasião de dar-lhe corpo. E por fim,
em 1942, er1 r1nr momento difícil cle nossa
guerra patriótica, quando os alemães esravam
aincla-muito longe de Moscou, nosso teatro ini-
ciou os ensaios rlo ballet "Lola". A acão des-
te ballet transcoÍre em princípios clo século
19, nos montes do norte cia Éspanha, ent'ão
ocupada pelas tropas napoleônicas. Seus pro-
tagonistas são guerrilheiros cuja luta pelà li-
berdade e indepenrlência do país, contra um
inimigo que também atentou contra ir nossa
própria pátria. nos pareceu sempre próxima e
{amiliar.
ESFER.4
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n6s, russos, foi levada a cena. NIas, a jrrlgar.
pelôs comentários dos espectadores e'petas ôpi-
niões emitidas pela crítica, parece que Conse-
guimos nossa finalidade. Como disse anterior-
mente, começamos a trabalhar na peça, em
mearlos rle t942, quando os aviões alemães
tentavam bqmbardear nossa -capital com fre-
quência. Mais de uma vez o sinal de alarme
aéreo ínterrolnperl nosso trabalho. I§ossas bai
larinas subiam para o terraco do ieatro e
ocupavam'os lugates deterniinaáos como mem-
bros de sua defesa. Eqr seguida, passado o
alarme, voltávamos ao palco e então a bata-
lha nas montanhas espanlolas ciava-nos a im-
pressão de fazer parte integrante dos comba-
tes nas cercanias de Moscou. I

Ao íatrar do êxito de "Lola", é necessá-
rio tan-rbérn salier.rtar a beleza da sua mírsica.
Urn {amoso músico soviético, Sergio \rasilen-
ko, aproveitou para partitura as melodias dos
popularíssirnos compositores espanhóis Albeni,
Granados, Laparra, etc.

Passo agora a referir-me ao meu trabalho
pessoal, como mestre de baiie, em "Lola". Em
nenhum rromento me propus a cópia literal
das danqas espanholas. O principal era crear
nm espetáculo hêróico, patriótico, transmitir
através cla coreografia a alma insubornavel do
povo espanhol, seu entranhadõ amor à liber-
dacle, seu valor. Ao m e s Ín o telnpo era
necessário crear uma época distante da nossa
e certos costrtmes, sem falar já nos baile.s; náo
menos afastados de nós. Antes de passar ao

cenário, com a partitura de "Lola", tivemos
que cstudar profundaments s ça.rater, a vida
e a arte da Espanha. Salvo o músico Vasi-
lenko, nenhum áos artistas que'participou da
representação, jamais teve ocasião de visitar
a Espanha. Contudo, parece que nossos estu-
dos a êsse respeito produziram seus resulta-
dos. Pode-se afirryar que todos os espanhóis
que vivem em Moscou desfilaranr por nosso
teatro para ver "Lola". Alguns falaram-nos.
Afirmaram que o que viram no palco do tea-
tro era exatamente a Espanha. Para.nilm, pes-
soalmente, foi êste o rnaior dos elogios. Fo-
lam também fei'tas algumas observações práti-
cas, mas que em nada se relacionam com as
questões de detalhe. Mereceram a nossa in-
teira consideração.

Atualmente'"Lola" é um dos espetáculos
preferidos pelo espectador moscovitá. Com
essa peça não termina o nosso trabalho no do-
rnínio do 'baile espanhol . Agora es,tou levan-
do à cena bailes de uma comédia espanhola de
Lcpe de Vega, que deve estrear na. próxima
temporada do Teatro Central clo Exército
Vermelho.

Quero dizer, para conclrrir estas notas,
que a, músiça e os bailes espanhóis, como toda
a arte da Espanha em geral, são extraordina-
riamente apreciados na lJnião Soviótica. Não
é por casualidade que, no pt6ximo'espetáculo
do nosso teatro - "Bodas de Fígaro" 

- 
le-

\rarelnos novamente o espectador soviético até
os Pirineus.

.ê, EXPOSIÇ^ã..O FRII NCES^ã,
Depois dc umâ guerra sem pâ-

raleio na tlistória dos Povos, pa-
ra nós, brasileilos, qrle sempre
sctbemos ãmâr a França, esta
grande Exposição que se-reaiizo'l
r,o Ministério da Educação, é uma
espécie de aiento que tem uln sen-
tido muito profúndo de prova à
vir1a.

Qucm dc nós, não encontrou
sempre os devaneios de. sua sen-
sibilidade, os anseios de cultura e
de beleza nessa grande terrq 4ês-
sc povo Íabuloso? A nossa vida
cultural r.ão {oi sen-iDrc um gratl,
dc laço, uma fr:rte tendência e
rrma cimentarla vibraçãó com es.ta
língra, essa literatura e essa for-
rnação espiritual ? Pois, bem, es-
tamos constatando hoje, ainda, a
r,tossa França, nêsse mundo impar
rlue e1a "*ouhe. crear parâ a arte
do Sécu1o XX E isso é bem cer-

n

to. Aquí estão aqueles mais ue-
lia.r que dirigem a nossa evolu-
tão artística, e continuam comç
clantes, a tlominar as artes rle
nosso tempo. Rouault, Matisse,
Eraque, Du{y, André Lhote, Gr..r-
maire, todos sobrevivem e é essa
schrcvivência quc nos convoca Ci-
ante do imutável (ue sua arte
sorrbe realizar antes da grande ca-
tastróÍe, a que Íomos submetidos.
Entre ê1es. como Francês, sentio
Universal, Picasso que parece t:r
vivido pelas batalhas em que não
foi derrotado nos campos da guer-
ra espanhola., E' Picasso quem
:riais atráe ao mundo artístico do
Brasil,'não porque êle tenha rea-
Iizado qualquer nova revoluçãó
triástica. Ao contrário. Picasso
tem caminharlo para um. simplis-
rno de matéria e de complicada
e:rpressão temática. Continua

S!MONE

usando os mesmos métodos, a
mcsma linguagem quase sempre
iracessível ào povo. Fala sem ser
compreendido. Sua pintura camí-
nha ainda mais para uma tradu-
tão diÍícel. .Mas o que sobreleva
em Picasso é o significado de sua
ftensagem, é a resposta plástica
em tempo de reação corresponden-
Co a um comportamento humano
O criador de Guernica que nun-
ca soube enveredar num caminho
p!ástico que signiÍicasse um ?n-
contro com a massa, pfesta con-
tas em código, de sua nova,truia,
f,3ra os privilegiados que se con-
tagiam ou interceptam as suas
Rôvas mensâgens, atingindo ao
que o homem deu eomo potencial
na luta por essa massâ - a sua
ação política e militante.

Repito üma {rase: Picasso saiu
clesta güerra cômo o combaten-
te. pelo mundo melhor.

ESFER.(,
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Lendo-se os estatutos . do Partido Comu-

aista tIo Brasil evidenciasse, imediatameute, a
sua base unitária. Não é um partido de gru-
pos masculinos e fênrininos ou de velho," e de
jovg4s. Comporta a todos na sresrna igualda-
.de de condições, na mais ampla acolhidà, por-
que vê em todos os democratas honestos e con-
cientes, capacidade para conquistar o d6:sen-

volvimento cultural. econôrhico e políticb do
país.

E' da cooperação de todos que depende
.o restabelecimento da democracia, a solidifi-
cação da amizadê. entre os povos, a extinção
.da exploração,- o progresso das ciências, da
cultura, da economia nacional e do fortaleci-
ÍnenÍo rrnilárío de todos os povos.

Nêsse raciocínio, as mulheres vêem no
'Partido Comunista brasilêiro, uma nova fase
de vi,la, com as rla-is claras pérspectivas.

Inspiradas na linha justa política traçadp
pelo partido da classe operária e do povo, elas
'€ncontraram o--ínonrento preciso para o seu

trabalho.tenaz contra as fôrças reacionánias,
.que procuÍam embargar a marcha do desen-
volvirnento o*tt; 

* *
No aspecto político a vicla do Partido Co-

munista c1o Brasil é u,ma segurarlqa para a
democracia. Sua existência legal nos gar?lnte
um clirna de tranquilidade, que será defendi-
do pelo povo, contÍa as tendências golpistas.

A'política pacífica, firme e consequente,
adotada pelo P,"C.8., no§levará à soluçâo
dos problemas vitais do povg. Com-a lei e to-
das as fôrças profressistas nacionais teremos
a saída democrática e a reconstitucionalização
que tanto idealizamos.

Essa é a linguagem das mulheres, porque
cssa não é apena§ a linguagem dos comunis-
tas, conlo a de todo o povo.

tF**

Sob o ironto de vista eàonõmico, não ê

tnais possível mantef o país numa situação
semi-feudal, sofrendo permanêntemente cs cho-

C L

ques de fôrças.produtivas com uma economia l

de cem anos atrás. O progresso nacional não
pode paralizar pelo predomínio do capitalismo
estrangeiro'reacionário.PrecisamosdarIar.
gos passos para a f,rente.

res, que querem ajudar a restauração €co-

nômica do Brasil .

Basta àe pauperismo, de nrazelas, de far-
rapos e. de Íome; basta de chôros fracos f,e
crianças sub-nutridas, da falta de'roupa..cal- I

çado, remédio e escolas; basta de saláriss exí-
guos, de plantio rotineiro nas roças, de des-
conforto absoluto nas fábricas e nos cãnipõs;

termináveis, que consomem as donas de casa, ',

com os seus múltiplos afazeres.
As mulheres mereÇem uma vida mais fe- :

Iiz e mais humana, que acabe com essa reali-
dade solredora iíe Iiá tantos anos. . ..

Nlas o Partido Conrunista do Brasii está

tica garante a, marcha pata a solução de to-
dos os pontos da vida dos brasileiros, progres-
sivamente, porqúe é, o parti.lo de vanguarda :

da classe operária e do povo.

tam a responpaliilidade que §eu partido thes
impõe, porque têm a obrigação de dirigir a
massa operária e- aiudai ao -povo ern" geral a ':

ter um legime de liberdade e democracia. 
:

Cumpre-lhes a tarefa tle acabarem com .' .'
a substimação daí atividades femininas na po- ' ,

lítica e na êtóã-omia naüonais. Comtraterão os
vícios de uma educa$o o-urguesa pÍeconcei' 

:

tuosa- poÍ ser irreconciliavel com o desenvol- :

dos: Ajudarão a construir um mundo pro-
gressista,. para maior compre'ensão do regime
socialista, pára o qual marchamos.Llista, pára o qual marchamos. ,.i

Sáo estas, em linhas gerais, as conclu- t,i .r,'l

sões que-qualquer brasileira honesta tira, se

ler os estãtutos do Partido Cornunista do

vimentô cultural de tcdos es povos civiliza- r .'

EHoMNERA

Brasil.
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ESCULTURA

Pola Rezende em sua bei4

€xpressão de sensibiiidaJeà-

revela desde . l o go vocil-

ção pata dizer e expritn;r

CÃTÃDORES DE PAPEIT

seus alrseios cle solidariedade
irumana.

Sertc-se de uma maneirl
bern nítida a Íorqa de seu lre.

'' S itvia

baIho, nía clescuidando do,

nretier pata a manifestaçã..o

de sentimentos que são os.

mais anrplos e mais elevad.s
em Íavrrr da condição huma.-

na. Indiscutivelmente essa

artista é.senhora de uma iin.
glr1gerü plástica que tem. a
grande felicidade de impre:-
sionar mclhor ao rnilitante tir
rida do que verdadciranren-
i-e ao crítico de ar-te. E. nãq
é essa unra a[irnração se;rr

rnarcas t'onvincehtcs. 0 pr,i-
prio Sergio À{illiet, um Co;

críticos de arte mais antor:i-

zaclos rle São Paulo, chegos

A usaÍ expressões diterentes

dc sua ciialética costumeira;
". . . l\Ias, pelo amor de

I)eus, não dê ouvidos . aos

professores !" E o flosso crí'
tir-o chegott ülesmo a protes-

tai contra uma possivel ",ja.
bença acadêm,ica" atuande

crn Pola Rezende. Então es'

tamos bem cerú cluandr

al::Cimos ao vaior psicológ:-

co <ie uma obra escultórica

quc cs cariocas assistiranr

prirueiro que os próPrios

par:listas:. Pola Rezende velo

cie ,-â8 Paulo e compareceu

ao Museu Nacional de Beias

,\:'"cs icaiizando uqxl exPs-

siçãr, indiviclual rle pintura e

ESFERd
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c;t acolheu assinr, 1ilrra noul
drtista r,irrda rlr. capital ban-
<ieirante, conl as mais ciecidi.
das i-riovas cle carinho e sa.
t'slír. z,(r -

w^ ...-utLura tle Pola -rc-

Lrcssaem de fato os ir"rotivos

popuiares. e coietiuos. ^iIe*
irlo,ulnâ "Nossa Senhora dos

Perrlõcs" ' rlue encoi rtl'an1tl;

agora na Divisão 1\{oCeiLrr

do Salão Nacional de Belas

,{rtes tt e que encerra carac-
'terísticas cle pieda<le e de lrc-

1eza. náo poclê soÍrer .1t11

ccuíf.,nto com outtos traba
1hos irrterpretanrlo grtlprrs

. trurnanes aqoitados peia mi-

sérirr. Não é porlarrlo a ii-
gura en1 separado qlle a af'
tista consegtle l'llelhoÍ fixar.

' Sáo os gr11p0s que para ela

tirn seutido. Os grupos io:
marclos pelas criaturas signi-

ficanclo ttma síntese etlérgice

da tragédia universal não mi'
üga<la. E' iorte, no cliuamis-

mo dos oprimirlos. Ern "Ca'
tadores' de pape1" sente-iie

profundamente a tortnra tlc

um trabalho sern Íinaiidad:
como realiza$o existencial .

A lúta não tertt tréguas e

9 aniqúilamento lütal perma-

ÍIece sem arrttlar a ação. XIas

em "FIumilhaclos" há com)
que uma parada no que .ie

pocle chamar de agitação, I.ri

rmr profundo arrasarlento cie

possitiliclades serl que Lltna

conciência da negaçâo possa

ser vençiila. No terceiro grlr-

p=o, o fenôrnene de reaçár

a s s.flm e certa vioiencia :

E^§FERA

!íTerrof " talvez represen -e

unra tentativa de salvação.
E' a revolta contagiarite, unu
profilessa de defesa e de soli.
clariedade mais concretas.
líessas figuras todas fic"L

bem cimentado o potencr;l'-

emotivo de Poia Rezentl:.
Em exteriorizações elilererr-
tes, a artista imprime surs
lnarcas dc polarização passio-
nal. E' primitir.ista e nativr.
I)eforma sern receitas m.rs

essas delormaqões se ajustaut
as suas necessidaclei plástica.s.
À{anteirr-se Lrem pessoal, (:

que lire «lá urn rnaior nrériio
de artista.

Q'"ran<io der larga,5 expan,
sõbs aos seús trairalhos, v)r.-
tando-sc. inteiraraente para .l
povo, sem desvios, coln.f
acôntece muitas vezes Poia
Rezencle terá sempre ui-rl

rnaior crédito no munclo es.
cultbrico do Brasil .

TERROR



grlTO
Vtenio, polorua errabunila cofi alas d,e prin'ttaera ú

y corasón d.,, aolcán

Vienfc, 'n*ensttie d,e enigrnas envuelto en velló'n de soles.

Vieruto, rçsuello de abismo y seq4o d,e tem|estod.

A p enas fr es entfunent p luist e, a p erws inminenci,a.

Apena,s fuiste presencia escu,lpida en el d,eseo.

Per,o utt, d,ia se esmbrujaron'de tw pasión w,is montafras
y en tws itoridos enigrnas ruis valles se iu*rrgrsrrn.

Torbellino de locuras, par ruís catni,mos ilanzaste.
Donzaste por w.is barrancos, torreníe de ,íntmensas dddiaas.
Mas, alzó tu'ilanza nn lóbrego laberinío d,e espejtsrno5

! cp'm.o niiios aend.ados cayeron en él rui.s ansias.

Mis ansias por las aeredas d,el funposi,ble danzaron.
En tu locura enredddas, se entbri,agaron ile tu, aêrtr,go.
Y al bu;scar en el, espacio tus alas da prítnaaeva,
claaad,as fweron a tuego en el peilón del si'lencto . '

Ahora nte roen los ojos tus lucíêrnagas ile nieue.
Tus cóndores d,e ceniza cébanset en uti soled,ad.
Por haber danzado uns hora en tu torrente ile dád,iaas

soy 'tlna boca z,acio colgoda cn la Inynensid,ad.

ARALJESÚS

Nota d,e r,ufia Ánfrolagí,a "Poetas Nueaos de Boln;rui'; "Jestís Lara 
- 

Re-
frcscnta la hondura y sensual, d,asasosiego del alma hesua. Sus iarahuis tünen.
scnlgre ind,ígena y carne,d,e luceros. Es sirnplesruente adyr,irqble la. rFqweza em,o-:
ti,aa d,e este loeta y plattsí,blô su ofá,n innoztador da enri,qwecer :dl, lengwie cas-
tellano con los giyos de'rsocablos profund,arnente erpressrvos [,el hewa, Ld,I,o1.w

ruilenario de los ernper.adares inkas" - sB
ESFER,l
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Liquidar Franco e Salorar ê delender
ô democrôcia mundial

c

A opiniâo democrática mundial reclama a liquida-
ção dos regimes fascistas de Franco e Salazar. Nãc
se pode adrnitir, que no momento em que se vai ..s-
truturanrlo o mundo melhor, na península Ibérica
mantem-se sistemas rle governo que ameaçam a paz, 4
democracia e a liberdade.

Julgam muitgS homens bem intencionados, aman-
tes da paz e da democracia, que êsse problema é priva-
tivo dos portugueses e espanhóis. Ou então, de al-
guns outros que scmpre estiveram na vanguarda rla
luta contra os reacionários de tôdas as modalidades.
Não se lcmbram que a primcira manifestação armaCa
do Íascismo foi exatamente na Espanha. Lá que as
hostes dos execranrlos Hitler e tr{ussolini ensaiaram
a possibilidade da sua expansão pelo mundo. Lá que o
nazi{ascismo, valendo-se da quinta-coluna adrede pre-
parada, pôde esmagar um indômito povo e criar uma
hase para conquistas Íuturas. E o que sucedeu de-
pois? A submissão de democracias'vacilantes, o e;-
quartejamento das liberdades e soberania das nações
livres na mesa operatória de Munich, â guerra crueir-
tâ, sem paralelo na história dos crimes que abalararn
a hrrmanirlarle.

Todos sofreram. Todos se sentiram as próximas
vítimas, mesmo que se tenham mantirlos ionge do
campo de operações de guerra. Todos se uniram
com decisão para acabar com a guerrâ criminosa, indo
até ao covil das féras para exterminar os causadores
rle tantos sofrimentos. E agora quanclo a humanida-
de se reergue para tratar as questões de reconstrução
do mundo novo, ainda se permite que Franco e Sa-
lazar e seus sequazes possam subsistir. Será que
os sllper criminosos de guerra, que descansam em
Nuremberg ou em outras estações de águas no mun-
do, estão otimistas que ainda porlerãq ver-se livres
da " prisão" e voltar a dirigir a Íeroz reação que
desencadearam outrora ?

' Por que Franco e Salazar ainda poclem aÍogar
em san€rue o povo que luta? A resposta é clara: cs-
tão apoiados nas forças reacionárias mundiais. An-
bos os regimcs gozâm de ilimitadas concessões que
os ajudam a manter certas necessidades imprescindi-
vcis. Várias personalidades r1e evidente prestigio e
insuspeição'já denunciaram as remessas de, víveres e
materias primas qara Espanha e Portugal. Se hou-
vesse urn organismo de responsabiiidades já se teria
tomado sanções contra tais liberticidas. Os acordos
internaciouais sôbrc a segurança da paz mundial não
terão valor na sua íntegra enquanto se mantiver fó-
cos de infeção tão virulentos como os da península
1bórica.

Sórnente a. vontade democrática mundial unida
em prol da libertação dos povos espanhol € portu-
euês é que pódc obrigar a uma política justa cor;r
Franco e .Saiazar. Não permitir que se reconheça a
farsa clas eleições que prcpara a organizaçáo fascisia
de Salazar, para dar a impressão que o povo de P.:::-

E.çFnltA

ROBERTO MORENÃ

tugal sancionou, através do voto, a legalidade do seu
execrando regime. Não permitir que Franco conti-
nue a Íazer madol,ras de troca de sistemas de gover-
:ro, porque tudo será uma nova mistificação. Niro.
pernritir que milhares de combatentes espanhóis estio-
lem.nos cárceres e que outros tantos estejam longe tle
sua pátria, sem poderem dar todo seu entusiasmo pa-
triótico para reconstruir seu país dentro das nov*s
condições que surgiram depois de liquidar a besta
féra nazifascista nos campos de batalha.

Nosso povo tem já manifestado sua solidariedade
corn a luta destemerosa dos que clentro de Espanha e
Portugal vão vencendo .Franco e Salazar. Mas falta
ainda interessar ampladrentê a milhares de cidadãos
brasileiros para dar uma enorme prolundidade a essa
luta antiÍascista. Estamos em horas de definições. Âs
eleições entraram na fase final. Ilá candidatos de to-
dos os matizes. Eles devem definir claramente como
irão conduzir sua política exterior. Se estão dispos-
tos a levar o Brasii a encarar seriamente êsses pro-
blemas náo como " casos" espanhol ou português mas
comc o dever de país democrâta. Se,levarão o Bra-
sil a participar ao lado da União Soviética, que quá-
si só denuncia a política de complacência com os re-
gimes {ascistas e o de interferência nos sistemas de-
mocráticos que os povos livres vão construindo. Ain-
<1a, se no interior do país êles irão consentir que re-
presentações supostament€ diplomáticas continuem a
servir de Íócos de espionagem e de arregimentação
dc Íorças Íascistas.

Os povos de Espanha e Portugai merecem nossc
apoio. Nossa mais ardente solidarierlade. Não é
pzira o mundo de liber<lade um bom augúrio a vitóriir
das forças democráticas de esquerda na França? Não
foi um alivio a formação dum governo trabalhista na
Inglaterr:a após a. derrota dos conservadores? A re-
integração da Itália democrática no concerto das Na-
ções Unidas não alicerça a paz e a tranquilidade do
mundo? A destruição dos vestigios do Íascismo na
Alemanha e no japão não são médidr. de saneamentc
necessário para a segurança da humanida.le ? Todcs
dirão que sim. Torios estâo convencidos pelos fatos
qüe enquanto não for extirpado da face da terra a
origem das guerras, todas as medidas de segurança
nlo tcem valor prático.

Agora. quando o povo português luta em praça
pública, os valentes espanhóis enfrentam a gestapo
de liranco, como Zapirain e Alvarez. nós democratas
brasileiros tepos de aurnentar e duplicar.nossos es-
forços para crue a opinião da nação brasileira possa
a'lentar nossss irmãos no seu combate e levar nosso
governo a romper relações com tão malsinados re-
ginres. E para nossa seguiança, para afiançar a obra
que estamos realizando, é um clever àqueles que cria-
ram nossa nacionalidade que devemoÀ litrertar os va-
lentes espanhóis e portugueses, veteranos de tantas
iutas pela iiberdade e o progresso da humanidade.

§F.
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IIOSCOU, r'ia Preni -- Para "Esfera".

Urn tênno rnniLo conhecido cle todos os ci-
rlatlãos sovii.ticos 

- "s11111126f6 socialista'' -voltou a aparecer hoje na primeira página dos
jornais desta capital. Os raeÍalúrgicos cie Mag-
nitcigorsk e os de Kuznietslçiniciani agora, atra-
vés cle um apêlo clirigido a todos os seirs ca-
maraclas da si<ierurgia soviética, L1m novo e

impetuoso movinrcntg de trabalho para o bem
da Pátria, ou como dizem, rlsando unia 'beia

expressiio, os própiios iniciaclores c1o rnovi-
uellto "errr lrornenagcrrr à Vitriria".

A propúsitc, recorda-se que, há 3 4nos, os
mesmos'vanguardeiros metalúrgicos cla tjRSS
pronlolreranl tambérn um grande movimento
rle tral.talho patriótico sob o lema de "§[ais
metal para a Írente"'. Isto ocorreu ent 1xa;o de
1942, quando o inimigo ainda profanava a
terra soviética e se dispunha a cra\rar o prlnllal
uo Volga.

Stalingraclo devia ser o limite rnáximo cle
seu avalço. Na r'lerr.ota dos aiemães iliante do
Volga, os metaiúrgicos soviéticos.tiveram taur-
bétn sua paitic\;ação dcstacada. Agora termi-
flou a guerrâ"torl a plena vitória .cla.s armas
soviéticas. O 1raís. dos soviets voita à corlstrrl-
ção pacífica interrompida pela agressão cla hor-
da nazista. Chegou - recorcieltros as pala-
vras «le Stalin _- o momento c1e cicatrizar as
{eric'las causadas pé1a guerra ao país.

Com cssas palavras como insíglria, os irre-
tuiirrgicos de Magnitogorsk se comprometem
a incrernentar êste ano a extÍação do minério
de ferro eni 200.000 tonelacias além do plano,
eur relação ao ano passado, a fundição de ferro
ert 250.000 tonelàdas, a de aco no lxesmo vo-
hrme cie produção rle iaminaclo em 150.000 to-
r. r:l:rda s.

Ao mesmo tempo o pessoal rla en.r»rêsa si-
derrirgica de Kuznietsk se compromete a pro-

JOSÉ LrÍrZ SALADO

cluzir além <1o seu progratna anual 20.000 to-
neladas cie fêrro, 65.000 de :rço e 50.000 ciu
irtt., inado.

Os jornais <1e,X,foscou ao comentar o iní-
cio ciesta errlulação em editoriais, rnanifestam
a conviccão de que também desta vez, segundo
o costume da classe opeÍária da. URSS, as pa.-
l;rvras serão nnicarnente expressões dos faios
concretos.

Outro assunto que prendc a atenção cla vida
soviética é a estadia em Moscou do Chefe do
Covêr'no e vice-nrirristro rlos Negócios Exte-
riores cla Ilepirblica Chinesa.

O Sr. \{olotov ofereceu unla recepção em
- sua honra e foi recebida no dia seguinte pelo

presidente Kalinin.
Tan-rbém chegou a Moscou o Primeiro Mi-

nistro c1a Repírblica Popular cia NIongólia. Mo-
lotov o recelrerl nu aeroPorlo.

Finalmente salienta-se o fim do 1,1.o Cam-
peonato de Xaclrez cla URSS, que estava sen-
do disputado nesta capital e que foi,; corno é
natural elrr r,1r11,país onde'a grancle nrassa joga
xadrez, quase um acontecimento uacional.

O ve-ncedor Íoi o famoso Botvinnik, a
quern coube o título cle Campeã6 cia URSS
para 1945. Seti triunfo {oi completo e admirá-
vel: nem uma só particla perdicla, 15 pontos
ganhos cle 16 possíveis ern somente 4 partidas.
Logo a seguir, com urla di{ereirça de 3 pontos,
colocou-se Boleslavski que no campeonãto de
191+ ocuporl o terceiro pôsto. Este-ano o ter-
ceiro lugar coube ao jóvem l)avid Bronstein,
Íigura ascendente do xaclrez soviético. Srnilov
acha-se em franco decfinio e seu fracasso atual

- oito tentos e. meio em 16.possíveis 
- Íoi

uma das maiores surpresas do campeonato que
acaba de iindar.

NO PRELO

O TÃ,.CA..O DE FERRO
JACK LONDON

Tradução de slLYlA LE0il GHALRE0 Ilustrações de Paulo werneck
Edições Esúrela Vermelha
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.:, se lançar a nenhuma' aventura, pintando sem

, cometer nenhunra audácia, perma.necendo es-

' tritamente de acôrdo com suas tendências ar-
tísticas.

. Seus quadros nos mostram a tnaneira 'apri-

. morada com que tiabalha, abandonando os ele-

,'mentot que julga necêssários, tratando cotn
j minucia e esÍrero os qtle julga lhe inleressarem

mais de perto.
Terú, é um pinfsl que conhece perfeita-

mente o seu ofício e bern se poderá dizer,

uÍn moderno que procurar pintar colno c't

antigos. A custa de meticulosos estudos.. com-
preád"rr. perfeitamente sua tendência artístir:a
ã procurou encaminhar honestaurente suas pes-

ouisas para os artistas da Renascença-. apro{ut-r-

áando-se mais, até os primitivos italianos.
Com a visivel intenção C.e nos mnstrar os

fundamentos básicos de pescluisas em pintur;l,
Teruz procura ttatat as suas "Madonas" cotil

ctridado de composição, matéria, e cotrori.do 1ue
bem denotam as fontes que the fornecem tocl-a a.

:FICHAS DE LINGUAGEM
BEIJO _ BEIJINHO - BEIJÚ - BIJÚ
" Farinha branca, o beijo dà farinha". (Bento Pe-

reira, "Prosódia Latina'|, s- vcb. leocalpkitos)-
" Beijinho, m.. . ... Proa. trasm' Farinha Íina de

trigo, sepárada da sêmea". (" Novo Dicionário", 1926).
>F

Os termos brasiieiros beijú e bijú estáo averba-
dos em B. Rohan, "Vocábulos Brasileiros". A se-

grmda destas Íormas é corrente no E,stado de S. Pau-

. lq e Íoi arquivada e estudada pot Amadeu Àmaral-

'Dialeto Caipira", que, depois de reÍerir-se às diÍe-

,Íeiltes Íôrmas que o termo aprese$ta nos textos onde

. tem sido estudado, levanta suspeita contÍa a origem

tupi até então unanimemente atribuida ao vocábulo ç
: apro*imr-o do português be ijirtho -

: Q termo beijo, que agorâ encôntrei erhpregado
'por Bento Pereira, talvez concorra yara dar maior

peso à suspeita dc Amadeu Amaral.
Parece muito provável que o beiio portugguês,

' transportado para cá, sofresse a influência da {oné-

i.tica tupí, alterando-se en beiiú. Alternativa oposta é

,' tambem admissivel; se transferido para Portugal, o

E beijú americano poderia, sob a inÍiuência de beijo -

l:'tante as <livergências que existem dentre os

:' óscrrlo -, achegar-se da Íonética em qúe o ouviu o

autor r1a " ProsóCia Latir-ra". Decidam os cômpe-

tentcs.
tr[ota Coqu,ciro

técnica utilizada. Fode-se dizer mesnro, que

essas telas nada perdem em beleza visual áque* .

las pintadas peloi antigos, isso vem reforçar a'

conitatação áe que o artista não se clesvia .,1a

linha quê prot'ia seguir aliaqdo suas tendêu-
cias aitístiias, à técnica conseguida com es-

forço e que de dia para dia procura aprimorar
e conservar.

Os retratos ntostram perÍeitarnerrte âs

pessoa,s retratadas, em pôses natuÍais e simples'
ãnde o artista emprega zelosamente toda a sua

técnica.
Com acentuado bom gosto Teruz pinra

seus "Írús" trabalhando de maneira cuidadosa

esse tão batido assunto e conseguindo dar uma
bela representação pIástica ao mat€riâl tratarlo

e para realçar o assunto principal, constrói e

coinposição de Íundo perfeitamente a maneiíia

u"t 
ãH::; Teruz pinta os asmntos brasilei-

..,.. ãá um cunho bêm característico à técnica
que usa e que é positivamente bem aplicada e

àrn inteligência ftatada. As cidades e pai'§a-

gens do interior e os morros, com seus case-

8.., 
" 

moÍadores, são apresentados soli rim do-

seúo simples e composição ingênua em. que o'

a,rtista ptó..rt" exprimir bem, o paupelistno e

o clra.r-,á dessa nosia gente. Os lr()rros que Te-

irz ointa. Darecenl tei vindo de muitos séculos

p"rràdo.. 
'Olhattdo-os temos a imp,ressão de'

que o artista nos lança um quadlg de assunto

átual, mas que vem do passado-como se fosse

uma heran§ã, calcada nos sofrimenios e nos

drarnas provocados pelÓs clesajustamentos so-

ciais ' Sún que nos pareçan'r um grito de revol-
ta essas telaÂ nos comunicarn uma tristeza mor-.

na e con{ormada, mas que um dia tenninará'

Possue a pintnra cle Teruz tan"o nesses'

motivos .orrro 
-r", 

{lores, cavalos, nas paisa-
gens ou ruinas cle colunas, cachorros, galos, etc'

ir".;;i^ ;;pãsição impecavel de grã,de cfei*

to, como pelo-colorido, pela técnica usada de

sian.les qualidades que benr revelam o nrtisia'
" Tendo sua vida inteirarnente voltacla para'

a sua arte, Teruz tem feito várias exposiçõ:s
inc1,r,ic1uais, figurando tambem eÍt outras r:o--

letivas.
'leruz Íez o curso de pintura na .Escola

Nacional de Belas Artes e como cxposittlr do
Sa1ão Oficial, tem recebido todas as premiações

a q11e concorreu. Em gozo de Premio.de.Vi'r-.
gem .eo Estrangeiro, esteye nas prll1c1pa1s cl-
ãades r1a Europa e tem trabalhos nos grandes

Museus da FrJnça, Bélgica, Inglaterra, Hola:r'o
la, Estarlos Unidos, Chile e Argentina. be'.rn

conlo em diversas gaierias particulares.
F\
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ãrtes plásticas, podemos notar que Teruz pet-
mânece calmo e fiel aos seus principlos, sem
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MARGUERITE AUDOUX Louls t lNorzrr,Ée

Marguerite Audoux nos dei-
Jiou... Meu pensameltô ainrla
está todo impregnado de sua per-
sonalidade e se recusa a crÊr que
a partida seja deÍinitiva. Tenho
r impressão que quando desejaf
vou.bater numa imensa casa prc-
letária e tocar a campainha nurn
certo alojamento do terceiro an-
dar. Uma porta irá se abrir...
ç meu coração Íicarâ contente.

\ Quando penso em Marguerite
Árrd«-rux não é essa habitação que
revejo. Assemelhava-se muito a
tlrn lugar de encontro, alguma
ccisa de passageiro e acidental.
Não estava cheio de sol como o
outrq aquele dos bons e dos máus
dias. Faitava-lhe uma alma, um
passado.

Marguerite Audoux não se sen-
tia teliz alí. Na biblioteca os li-
vros permaneciam. na mesma tie-
sordem da chegada. Â cada vi-
Êita me dizial. - "Veja, ainda
râo arruúei meus livros, Vou
fazê-lo qualquer dia".

Sentia-se nela uma grande las-
sidão. A doença que lhe seria
fatà!,'começava, sem dúvida, as
suas incursõcs. E também, não ha-
via mais o ambiente do bairro em
que'tinha sempre vivido,

Mesmo que tivéssemos a Íeli-
cidade de sua cura, jamais esta-
ria de volta entre nós.

Não obstante, existiam plantas
na janela. No veráo, as Íolha-
gens alinhadas em vários planos

. alegravam a vista. Mas era o
sol que Íal1ara, o quente e bom
soI, que sabe colorir amorosa-
lnente os pensamentos mais som-
brios,

O antigo apartamento era ilu-
minado a gaz e a eletricidade era
Ío de agora uma coisa nova.
Pata a luz críra Íatigando a vis-
ta tinham sido imaginados vários
quebra-luzes azulados,

Marguerite Audoux tinha a vis-
ta muito Iraca Várias vezes lúvia
sido obrigada a parar todo o tra-
balho, toda leitura. Seus olhos
mereciam a sua mais cruel preo-
cupação. Muitas vezes me disse:

- "Ah! Íicar céga é o mesmo

_ que morrer em seguida".
Lembrarci sempre a emoção

que experimentei na primeira en-
' trevista com a autora de " Marie

Claire". .Ela habitava, nêsse tem-
pq o sexto andar de um imó-
vel à rua Léopold Robert, num
modesto quarto que tinha amplia-
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do dçpois da mudança de uma vi-
zinha.

Marguerite Audoux tinha uma
fisionomia de traços regulares
que deixava transparecer franque-
za e simplicidade. Logo me sefl-
tí à vontade, como se estivessc
em casa de um parente que co-
nhecia de há muito. Parecia vi-
ver num modesto bem estar, por"
que tinha sabido arranlar sua
existência com meios bem precá-
rios. Erarverdadeiramente pobre,
aquela que distribuia, aos poucos
amigos que a ünham ver, toda a
dádiva generosa dos mais puros
sentimentos humanos ?

Marguerite .Audoux possuia
Írum grau extraordináiio o dom
incomparavel do Conteur. Sen-
tava-se em sua poltrona de vime,
ajustava as lentes na armação de
ferro e a narrativa transportava.
Permanecia-se com os olhos im-
pregnados de belos sonhos, sob o
encanto de seus contos feéricos...
e as horas passavam.

Que lindas histórias me con-
tou sôbre Charles-Louis Philippe,
sôbre alguns amigos... que ailr-
da escreverei talvei um dia.

De onde vinha êsse sôpro tão
Iímpido, tão puro, que saía de
seus lábios ?

Vinha tlos conÍins de Soiogne,
quando a humilde pastora escuta-
va a doce canção da brisa nas
grandes árvores ?

Vinha de um camponês aê(c,,
bom velho de barbas brancas, quc
visitando as choupanas nas tar-
des de inverno ao lado do fogo
crepitante das lareiras, encantou
gerações sucessivas de gente rús-
tica ?

Certos críticos têm dito que

Marguerite Audoux pouco Publi-
cou. Não sabiam que escrevi:l
para ela mesmo, para se contar
histórias. Seu cadeino era como
um amigo, a quem confiava alc-
grias e soÍrimentos. Com o tenr-
po, a narrativa tomava vulto. E
um dia chegava; depois de mui-
tas hesitações, de escrúpulos, p,l'-
que os amigos animavam um peu-
co, em que se decidia entregar
seus sonhos ao público. Era um
verdadeiro dilaceramento. Como
uma mãe a que se rouba o Íi1ho
querido. Escrever, nar[ar, foi
uma necessidade intensa que a
coniolou das desilusões e das tr!s-
tezas que a vida the tinha reser-
vado.

Tem-se dito que escreveu pôu-
co. Se todas as belas narrativas
de Marguerite Audoux, Íeitas a
seus fiéis amigos tivessem sido
publicadaso teriam o valor de uma.
obra imensa e toda ela impregna-
da de poesia. Escrevia com unr,'
estilo ideal e sóbrio. Falava ain-
da melhor do que escreiria. Ti-
nha alfida mais bondade e mais
generosidade do que saber-dizer.
Tudo que era bom, tudo que era
belo, parecia sua própria essên-
cia. Existem r:iquezas, cuja mor-
da corrente não ê o dinheirq por-
que o coÍre Íorte em quJ estão
guardadas é um coração humano.

Existem autores que admiro g
que teriam merecido mais quie-.
tude no seu tratralho honesto e '

Íecundo. Mas, a sociedade atua[
presta mais atenção aos chanta-
gistas e aos Éalsos proletas dG
que a gente de córação. Penso
em Lucien Jean, em Charles-Louis.
Philippe e em Marguerite Al-
doux. Meu amigo Emile .Guil-
Iaumin, romancista camponês, que
vive modestamente em seu sitic, :

entre os campos e os bósquerr.,
não vai me querer mal, espero,
por juntar seu nome aos dos três
grandes desaparecidos. Tiveram
talento. Podiam pretender peto
sucesso de um momento, ao luxo,
e às honras... Permaneceram
simples. Permaneceram pufos. E-
por 1SSO que eu os amo.

A autora de " Annette Beau-
bois", nos deixou quando- acaba-
va de terminar o seu último ro-
mance. Partiu como um honest6.
operário que terminou sua iurie
jornada e que dorme satisfeito.
de seu trabalho.

Num cemitério do Sul, Mar*
guerite Audoux repousa sob urn.
grande carvalho.

Lembro-me que um día ela me
disse: "Você já percebeu que
muitos dos meus amigos me abán-
donaram. Têm muito dos seus
próprios interêsses e rle sua prp-
pria ambição pâra se ocupareln.
de uma pobre velha como eú. Es-
tou certa de que depois da mi1
nha desaparição poucos artigos se-
rão escritos para anunciar a mor-
te da "costureira".

E eu lhe respondí:
" Estou persuaddo de que seus.

amgos repararão o esquecimento.
de agora. Em todo caso, lhe aÍir-
mo que estarei entre os que não
irão esquecê-lat'.
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PROGRAMA DE UNIÃO NACIONAL
El a seguinte a declaração do P. C. ll.

teita no momento em que sãr-r 1ançados os no'
lnes rle seris candidatos a senadores e depu-

"Âo apresentar à }íaqão as listas de ser:s

candidatos às eleições parlatrentares de 2 C,:

.dezemlrro próximo o I'arir'ti,o Cot+t"ttnista do

Bro,si,l pecle a ateirção de toclos os brasileirrls,
eleitores ou não, h,tmens e mulheres, inclepen-
,denternente de classes sociais, cie ideoiogias oo-

líticas, cie crenças relisiosas our pontos de vista
Íilosóiicos. para os norlesi registrados e pa1'3 o

prorlratna ntíniwo tle trniã,o naciot;al que seus

candidatos defenderão no futuro Parlanrento.'
Os nomes registrados ,sob a legenda <io

Porti.do Conrttnista do Brasil são de hotnens e

mull.reres dígnos de receber os votos de todos
'os patriotas e demôcraias. tle 'torlos os siliceros
anti-Íascistas. de todos que desejam o progres-
so do Brasil, poÍqtle são nontes de operários, de
:camporrescs, de agricultores. cornerciantes e in-
dustriais. de intelecttpis, médicos, advogados e

êngenheiros. de escrjtores e miliiares, cpmuni:-
tas e não-comunistas. mas todos clemocrata"s ho-
nestos, lutadores atrti-Iascistas conhecirlos e

provados nos Cruros anos de reação e cle grierra-
Os candidatos registrados sob a legenda .io

Parbido Camuni,stia do Brasil. comunistas olr
rtáo, conrproinetem-se aüte a Nação, a serem

- no'Parlamento os mais intransigentes e inÍati
'- gáveis lutaclores contra o fascismo e a tudo
.'. fazerem pela ampliação e consoliclação cla rle-

,1.,.'mocraçia err n.ossa terra. Sua atividade no Par-
l:. lamento ficará subordinada aos seguintes pre-

. 'ceitos, por todos volutltariamente aceitos, como
,, progranr,a ruíníruo d,e unid,o nacional,i, I-r; 

Os eleitos rlo povo, senadores e deputarlos,
devem rettnir-se em assembléia irnica, conio,--

, me determina a Lei Constitucional n. 13. para,
i- como poder soi:erano, emanação direta da Na-
:: cão, constituir-se em Assembléia Constituinte,
. {ue proclatr-rará _a in,ediata caduciclade da carie
. reacionária, de 10 <le n_ovembro de 1937.

II
A Assembiéia Constituinte decidirá sobe-

ranaurenfe a respeito clo govêrno da ltepública,
que substituido ou confirmado no poder, pas-
sará desde logo a ser mero delegado da As-
sembléia Constituinte, perante ela responsável
coletiva e individualurente por todos os seus

atos.

A Assembléia alll,n","," poderá des,Je

logo, antes de entrar propriam€nte rla dis-.
cussão sôbre a futura Constituição, ela'bor.i,i

uma "DeclaraÇão d,cs Direitos o I)eteres do'
Cidad,ã,o", segundo os in-rortais princípios das

Revoluções arnericana de 1776 e Irancesa rle

1789, .mas acrescida dos tÍireitos sociais essen-

ciais e inclispensáveis nas democracias moder-
nas. Serão assim proclamados totlos os direitos
do hornem e do ciciadãro: liberdade de consciên-
cia; de religião (de ter ou,:rão religião); tle
manifestação do pensarnento, pela imprensa. r'á-

dio, etc.; liberdade de reunião. de associaqão,
inclusive de associação poiítica ; invioiabiiidatie
do domiciiio e o sigilo da correspondência. E,
çomo direitos sociais essêuciais: o direito à ins-
trução para todos sern clistinÇão'a não.ser cr

valor individual revelado: o direito ao traba-
lho e ao repouso; o clireito à assistência paga
pelo Estado, para acidentes, doença, invalidez;
aposentadoria dígna paía os velhos trabaiha-
dores. Completa igualdade de direito para^ a

mulher.
I\/

Quanto à Constil.uição ,Jemocrática a ser
adotada, seus princípios fundamentais .serâo os

segrrirrtes :

1) Tôda a soberania reside na \Iação --
o único poder legislativo é o. que venl clo Dov,r-

Nestas condições, os. deputados nada mais sáo

-que mandatários dos que os elegerarn e peran,te
eles responsáveis. Aos eleitores, portanto, o

direito de cassar a qualqirer molnento o man-
dato de seus representantes.

2) O voto é direito inaiienável de to'lc
cidadão maiof de 18 anos. honrem ou llulher.
independerúemente do nír,el cultural (rnesmo
analÍabetos) e prolissão que exerça1lr, inclusive
soldados e rnari4heiros. Só o sufrágio cliretr,
secreto e universal é realmente democráticc.
As eleições para assetntrléias devem ser fe"lias

por listas de partidos políticos e e sufrágio ri-
gorosanreute proporcional às forças de carla
partido, dentro de cada unidade da Federação.

3) Toclos os Car€íos administrativos im-
portantes, cargos de govêrno principalmente,
devem ficar nas mãos de representantes eleitos
pelo povo, desrle o ruunicípio atê os orgãos su-
premos do poder.

4) O govêrno {ecleral (poder executivo)
será exercido por un1 Conselho de nrinistros
escolhidos e notneados pela Assernbléia de re-
presentantes do povo e perante ela responsá-
veis. A mesa da Assembléia acompanha todos
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os trabaliros do govôrno, controlâ sua atuação e

rlefencle a Constittiição"
5 ) O Presidente <ia Repúbliça deve ser

eleito pela Assemb,léia de representantes tl,:
povo e irão telu poderes a ela superiores.

6)- Como regra gerâl os juizes dever-.r

ser elcitos pelo povo.
A .juriiça será'setviço público e gratulto.
7) listados, n{unicípios s 6 Distrito Fe-

<leral terão con.rpleta autonomia poiítica e itrl'
nrinistrativa, regendo-se pelos prece.tos cons-
titucionais que adotarem. respeitada a Consti-
tuição <la Repúi,rlica.

B) As grandes proilriedades abandonarlas
ou mal utilizadas junto aos grandes centros cle

consumo e às vias cle comunicação já existerr-
tes deverão passaÍ'ao poder do Estado'pata
que se1'am gratuitatnente distribuidas aos cam-
polleses sellt ierra.

' 9) Na Constituição será assegurada a

supressão do leudalismo econômico e filra'ncei-
ro. 'l'odos os trwsts que pelo seu poderio eco-
nômico paÊsern impedir na prática o gôzo das

Iiberdades teoricatneute prociamadas. e equeles
cujo pocierio alúear.;ai' a independência nacicr-

nai, devern ser por via constiirrciorlai ime<lia--

telnerlte nacioualizadas pelo gor'êrno.
10) Será rnantirla rigorosa sel.raração rit-)

Estarlo cla religião. l,iberdade na práticl tle

tôdas as religiões. Laicidade do ensino públicrl.
\r

IÍas. alérn c1o interê-*se pela nova Corrsri-
tuiqiro, os seitadores e cicl-lutados do povo rta

Assembléia Constituinte, or rllesmo nas duas

casas dr: Parlat.r-rcnto, tu<lo farão em de{esa dos

mais irnerliatos il1terêsses da Nação, lutanrlo :

1) Jrcla manrttençáo da paz imediata ;

pcla rutura de relações com os.governos ,as'
listas, esp"cialn.retrte r1e Espanha e Portrrgal;
pela soliclariedade das Naçires Unidas. em upôi'i
da Carta de São Francisco e da política de paz
e ctriaboração sob a égide do Conselho de 5e-
gurança l',Itinclial e das três grandes naqões <1e-

mocráticas: Estados Unidos, Inglaterra e l-luiÍio
Soviética.

2) Pela prática da democraçia interna,
enr clefesa intransigeute dos direitos civis cl'r

cidadão.
3) Contra o Iascismo, pela dissoluqão

imediata <1os bandos integralistas, quaisqtter
qne sejam seus nomes, e prisão e processo de
seus chefes, como traidores nacionais.

4) Contra a carestíà da I'ida, através de
medidas ptáticas contra, a iuflação.

5) PeIa efetiva aplicação da legislação
trabalhista sob o contrôle dos próprios interes-
sâllos organizados em seus sindicatos realmetr-
te livres ê autônomos. .Ampliação'da Justiça rIc

7) Pela ajuda clecidida do govêrno. à o5-"1

ganizaçiao sindical dcr proletariado, inclustvC
emprêsas autárquicas, a {im de que unifique,
nacionalmente suas fôrças :runra grande Con-"
federação Geral. ':::

8i Pela rápicla iiquidação çlos restos ier+i-{
dais na agricultura em defesa da massa cam-,:
ponesa, contra a exploração dos grandes í
zendeiros reacionários.

Trabalho e imediata substituição dos juiz:s
não {oram livremente eleitos. -l i

6) Pela imecliata extensão dos dlrertqsl;
sociais aos. trabaihadores agrícolas. .:

9) Pela entrega de terras úters à :,Sril,:
cultura junto aos graudes centros de constttn-o..,:'

e às vias de comunicação existentes aos catrl:-;
poneses pobres que as clueiram diretanrente tra*,'-.i

balhar. :

10) Pela imediata dissolução de tôclas &s.
policias políticas e processo criminal contra c§;
carcerêiros e carrascos policiais que maiores,il
crimes cometeram durante a reação. . i:

11) l)ela irnediata dernocriiraçào Co sn-
sino, sua simplificação de maneira a asseguraC',

instrução primária, técnico-profissioual e q*j:
rnedida do possível, secttndária, gratuita às rnaiglr
amplas úlassas da população.- 12) Pelo socôrro médico e hospitalaf'
imediato às vítimas das enclemias que ntaiores.;
rnales causam à nossa iropulação, especiahnen='
te a tuberculose. Proteção à maternitlade s ,à.

13) Pela democratizaqáo das nossas fôr- r

ças organizadas e sua aparelhagern progressiva,. l

cle maneira a coustituirem elemento cacla t'el. l

mais eÍiciente em clefesa da democracia e ela-,

itdependência nacional.
L+) Pela revisão dos contratos mais ie'i''i

sivos aos ir.rterêsses nacionais com âs en4trêsag.'r
nacionais ou estrangeiras, t,;,

15) Peia revisão geral do sisterna de im-;,
posios, e substituição rápida d65 impostos ;ua.,,

ditetos pelos diretos, sôbre a renda e o c?.-:j;

pital. . ',:
Rio de Janeiro, tr3 de novembro rle 1945;:r
O C,onúté Nacio'nal do Partido Comu.nisíati

do Brasi,i." : ;.

DA
DO

CA PITA L ISMO
INDUSTRIAL

,A, EFIMOI/ e N.'IREIBERG

HISTORIA

2 Volumes VITORIA

rà,i',;,jri;ái':ti ilí',..r: -'.,'!-

!p§

' ',':



De OSWALDI

HOMEM. O INEVITAVEL
Ninguem mais pode fugir ao homem,
A enorme aranha estendeu sua teia éntre a retina e o universo.
C anjo de cauda está trepado nos nossos otnbros com stlas asas

Olhando o que fazemos é cotejando com o texto.

Acabaram-se as clistâncias e as superposições
NIe despenho hril côvaclos e continuo ainda em território humano.
Nossas partes estão integrada,s no imenso Corpo natural,
Por mais que nos evadamos, nsnça ssiremos dos seus arredores.
Às muralhas ruiram e agora somos testemunhas das estrêlas,

Convidemos as criaturas para assistirem ac espetáculo cla aLtrora,

flhegando a todo pano empurrada pelos'titãs.

ADAGIO LARGO
As ondas grimpam estouvadas pelo meu corpo
O mar lava o convés do meu peito afetuoso,
Sob a asa da úmida vela singro galhardamente
O vento assobiando na enxárcia dos meus cabelos.
.Eh barco ! golpeia com cuidado a carÍle das águas,
Carrego nô meu bojo o espólio de duras batalhas.
As espumas já se tingiram da púrpura.das veias
E o oiaso rutilou nas lágrimas vertidas em silêncio'
lloje cortadas as amarras me faço ao úar alto
fara na paz per{eita sondar' meus tesouros submersos.

(Do livro, a sair, "Poemas Quase Dissoh.rtos")

NO MARSUES

.a

inúteis,
. t..

IDE§EIIITO§ INf,''ANTI§
llrabalhando infatigavelmenté por úma

aproximação cada vez mais p1'qlunda entre a

Iirança e o Brasil, Beattíz Reynal vem clesen-

volvendo uma ativiclade extraordinária. Assim
é que através da imprensa, do rádio e do livrc,
para náo falar ia sua poesia, que é toda_ rrm

hino entrelaçando num mesmo amoÍ.§ua pátria'
de origem e sua pátria adotiva, vem ela lutan-
do, sem desfalecirnentos, por essa causa, rlue

faz sua, e que tanto é a causa cla França .e '-1o

Brasil como a própria causa do espírito e da

cultura.
Apelando para a imaginação das crianças,

a poetisC cle "Atl fond du coellr" realizou uirr

concurso cle desenhos infantis com o tema:
"Como vê você Faris Libertada?"

Traduzindo num'desenho ou numa aqua-
rela o significado cie París libertada e como

veem seus t'boulevards", suas praças, seus jar-
dins, suas ruas e monumentos, ás crianças bra-
sileiras tivcra,rn a oportunidade de exprimir
plasLicamente sua admiração pela'França, reve-

a)

lando aa mesmo tempo, ...- e este o aspecto mais
interessante de certamen, - suas inclinações
artísticas.

Assim, com o âmparo do Ministro Capa-
l1ema e da Embaixada da Franç3 esteve aberia
a grande Exposição de.Desenhos Infantis, cuia
iniciativa de Beatriz Reynal trans{ormou-se'
numa das mais expÍessivas mostras de arte do
corrcnte ano.

O crítico çle,ai:te encontrou rra exposiqâo das
crianças brasileiras um fartíssimo material de
estudo e os educadores qúe se dedicarn de fato
às tendências de nossa inÍância enccntraram
nos trabalhos exibidos urtra magnífica mostra de

possibilidades e anseios geralmente esquecidos
na {aina normal de rnuitos .dos nossos ecluca-

dores.
, Beatrix Reynal foi objetiva na srta tarefa

cultural atingindo a base de nossa formação ca-
paz de cleterminar de fato o principio funda-
mental do processo de cultrra nêcessário, psi-
cologicameirte acs ideais de nosso povo. Me-
rece, poitanto, os maie calorosos aplausos e os

agradecimentos clos brasileiros concientes.

E S.F E R A
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I-E\IINGRADO
Em Lerringrado, a cidade herrli-

ca da resistência soviética, o povr,
{esteja os soldados do Exércrtt,
Verrnellro que lutaram na Alcma-
flha contra o fascismo internacro-

_lal.
R l-:(;R t-.sso Ú

[)epois da Vitória contÍa os
Ílazlstas, os regimentos de Tali-
nrn voltam à sua cidatle e desfi-
lam entrc os aplausos calorosos co
puvo nas ruas «la Capitat da .Es-
tónia.

SIMON tsOI-IVAR

A data do gÍande libertador su1-.

americano meÍeccu este ano ex-
cepcionais comemorações em No-
vâ York. A "Thc Pan Ameri-
can Socicty" e a. " The Boliva-
lian Society" cclcbraram etn colr-
]unto, no Ccntral Park, uma ce-
rirnônia co11r â lresença de pes-

suas grarÍas, eÍ1tÍe as quâis vc-
Í1los cm nossa Íoto os Srs. Wil-
liarn A. Prendergost, \''ice-Presi-
dcntc da " The Pan Âmerican So-
ciety" e um <1os oradotes, Galo
Plaza, Embaixador do Equadpr
rros Estados Unidos, Capitáo A1ê-
jan«1io Fernanrlez Ortiz, consul
gerai da Venezuela, Carlos Bat-
l'os, consul do Brasil e muitos
olitros.

E.§FERÁ
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DO INFCRME POLIiICC

Foràm prolundas as modiÍicaçõcs
básicas no cenário político mundial
nos últimos anos. A crise gcral <io

capitalismq agravara, desde 1929, de
maneira .ináuctita as contradições im-
pcrialistas. Enquanto os povoi sLr-

viéticos, através de sucessivos planos
quinquenais, prospe,-avam rapioamerr-
te e construlam as bases do sociaii'-
mo no mufldo capitalista a parte mals
reacionária da burguesia, os hon:ens
tlgs monopólios, dos trustes e dcs

i carteis com seus agentes governà-
mentais, atiravam-se a toda espécre
eie ayenturas guerrciras, arÍnavanl
llitlei como gcnrlarme clo imperia-
lismo par-a em seguida apresrntar i1

. politica de câpitulação às aventuras
do nazi-{ascislno coillo o ünica qlrc,

asseguraria a paz reclan,ada pelo:
sêus povos. Em nome dt paz, Í.a-
zia-se de fato rma poiítica de estr-
mulo à guerra, polítrca que levou â
Munique e Finaimente ao ataqur
ãtrevido de Hitler. aos povr--s sovié-
trccs. Mas a própria realidade tcr-
rívcl tia gucrra criou condições rr,,
vas, criou a nova politica de cola-
boração inrlispensavei à derrota mi-
litar do nazi-fascismo, a política dc
'Ieeraa que assegurou a unidade pa-
ra. a gúerra e abriu a perspectiva ,j:r
vitória e da colaboraçãtr para o apoi-
guerfa.

Da política <le capitulação ao na-
'zismo à política de colaboração con-
tra o nazismo 

- essa a dilerença
{undamental a assinalar, afirn de mc-
lhor compreender as modificaçóes
operárias no quadro mundial e cou"
sequentemcnte na situação extensa €
interira de nosso próprio país.

Í - DE, Muitroutr A TEERAN

Â palavra rle Stalin caracterrza
suficienternente e melhor que nenhu-
ma outra o que houvq de Íundameri-
tal na modilicação da situação mun-
dial.

Dizia o grancle cheÍe dos povos
, soviéticos, a i0-3-39, no XVIII Cotr-

grcsso do Partido, denunciando a p.i-
lítica de Munique, a po1ítica de ca-
pitulação e de evirlentes preBarativos
dc guerra contra a URSS: " Tomr:-
mos, por exernplo, o caso da -Âle-
manha. Cedem-Ahelhe, a rcgião ,lo
Sudetos,'abandonam-se à própria
sorte a Checoslovaquia; faltancio-se
a todos e a cada urna das obriga.-
ções contr2ídas, pâra em seguida de-
sencadear-se uma campanha de im-
prensa com as mais descaradas men-
tiras sôibre a " fraqueza do Exércitrr
Vermelho" sôbre a "decomposiçã,r

34
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DISCUR§O PROFERIDO PoR

no,Pacaembú, em 15
Brasileircs ! Trabalhadoies !

Povo l,.aulista ! t
Digníssimos súthores reprcsentantes das autoridades do Esta,lr,Í
Presadissirno camarada e amigo Pablo Neruda I

Srs. representantes das diversas .{ôrcas e partidos po1íticos I
Co-mpanheiros e .ccmpanheiras do Partido Comunista !

-{rnigus e crrmpanhriros !

Poucas r,êzes, corno nêste instairte, em que entro em contact()
mais íntimo e direto com o povo trabalhador e generoso de São
PeLulo, sentí tã.o granrle a responsabilidade que pesa sôbre merrs
i,rnblos.

Recordc ,r cômício memorável de São Januário e recapiru..
lancio o clue iizemos nestas oito. seü1anas, alegrorne corn o carni-
nho andatlo, rnas sinto o peso de resporsâbilidades crescentes.

Comlrrecndo e alalio a significação pro{unda desta .Íesta: Íesta
do povc para o povo: orgai.rizaCa e reaiizacia pelo'próprio.povo.
\''ejo nela uma derncnstração de ccl{iança em mim e no me$
Fartido. E istc. a confiança do povo, significa, para nós, coa:r:-
nistas, novos deveres e responsabiliCa«es cada.vez nraiores qur
tceitac:os ccnscientemente e sern vaeiiações.

Sirn ! o povc sabe eÍr quem conÍiar. Porquc êle, muito ao
contrário tlo que a{irmam seus ler.ianos detÍatores, não é, cétit+
nem incliferente. O povo, jusiamentê pcrque soÍre em consequêr-
cias terríveis de uma ortlcnr social injusta, não podc ser con{r,r-
:nista r.em corrairlacente -- sa-be fazer iris'riça. Não esquece jam..is
<1os que sc,freram com dignidade pela causa do pbvo. E porq'-rr
r:ho é ahúlico nem álgicio, o tlovo ccnÍia c aplaucle. Aplaude ov.

clue têm a co:.agefir de lhe {alar com frauqueza c sinceridade-
licmrns e mulheres de São Paulo I

O 1:ovo paulista 
- e especialiriente os trabalhaCores rlc a.,rr.

du:arite o glorioso mcrvimei.lto da Alianqa Nacional Tioertadora.
quairdo as fôrças <lemocráticas e progressistas com o nosso P:r_l'-

ti'Jo àrfrer-r'le se ruobiiizaranl par:a deter a ascensão do fascisnro e:.r
nossa'terra, sonire formai rra vanguarJ.a daquele glorioso-iroli-
r;l.nto, mostÍâ hoje coi:rpr-eender e aplicar a. pclítica de União Na-
cioir:I, de dcfcsa da ordei:r e da trancluilidade internas, para a
niar'cha segura r1o Brasii no caminho da democracia.

Fc,vo laborioso e rle indole pacífica, o povo paulista tem coir-
ciôacia da luta que .rem çrantendo atrarês da suà história e, pc,i
isso, nãc sc rleixará arrastâr pelos aventureiros e demagogos qrlÊ.
:r. se rviqo do iascisrno e <1a 5." coluna, pregam a desordem, no
-lrlonlento em qllc ao Ílovo interessa consolidar e amptriar cada ve;,
rurais as suas conquistas r'lemocráticas, dentro Ce um clima de n;:z
, 11e lranquili4ade.

A Íesta cue áquí realizan:os é uma prova eloquente e viva
dessa capaciCade de conrpreençãc do povo paulista. Aquí segur:r-
nrente nãc.es.tão apenas ccmunistás. Àquí estão homens e"mulire-
res cle todas as tendências cleinocráticas, de torlas as crenças e.
ideologias, dc ioclas as Íaças e classes.

Eu vos saúdo patticolarmente a vós crentes de todas as fés,.

de todas as religiões. Católicos ou protestantes, espíritas e posi-
tivistas aquí presentes. Nosso Partido, que conta entre seus mcnr-
bros pes,soas de todos os credos e religiões, bem como céticos-
agnósticos c aleus, não é nem pode ser contrário a nenhuma re-
I isião.

Não é a beleza dvsta festa uma demonstração da {ôrça rie
que é capaz o povo unido ? Não nos indicará ela que o caminho
da união nacional é aquele que nos conduzirá a €ncontrar soluções
rápidas e eiicientes Ira.rã os graves probiemas que temos diante
de nús ?

Sim ! Por is5o, nêsse momento, nrais uma vez reafirmam,ts
nossa <letermiriação inabaiavel ccmo comrrnistas e patriótas, rle
marchar com todos aqueles que clesejem sinceramente o progress')

&
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De LUIZ C,{RLOS PRESTES;:I

de Julho de 1g4S
e o bem estar rla nôssa terra e nos cpôr por todos os meios ai,sque procuram dividir o povo, afim de- quebrar a sua Íôrça e as-sim n.nis Íacilmente coloà-lo-ao sabor do, ele-er,to, mais rcacio-. ,,ário's e retrógados nacionàis ou agentes'áo .ipit"l ..ro"rr"ããrl-Ao dirigir-mr! ao povo paulistã, avalio bà, corno comunistr-ri papel que a São paulo está destinado na viáa d;;;;áiü";j

-sentido da qual nossa pátria dá os primeiros passos.. Em São pau-'lo se encontra o mais nulneroso proletariado do Brasii ;-"_-§í"Paulo se concentra â mâssa .ompàrre.a mais numerosa e também
importante-s _{ôrças políticas e ecànômi.u. à" 

-burgr".i, 
"".i"*i..Não foi, pôrtanto, por âcaso que a S.a Coli"a:ã ;-;;;çã;tentar4m fazer de São paulo o centro da5 suas ativirlades cri-minosas. Ern São paulo os espiões e ."út"J.... àrÀrnárã*,

. aproveitando-se das restriq.ões que um regime A" .p*.-.a. -iãriil
lrh" 1g poVo, a sua máquina ainda. não d"estruida, 

"i.".aã "r'f:ãimpedir-a nossa participàção na ruta ao t"ao à".-Nações uniai.e hoje.lançar o país na àr.entur.a de golpei e no cáos. Em Sã«rI,atrto rgualmente instalaram o seu quartel general os trotsqurs--tas, êsses inimigos do povo que aoráveitandã_se das dificuldàãe.;do momento e usand,r uma_ Íalsa_ iraseologia revotuciorrá.ia 
-prã_

ruram se infiltrar no'seio do proretar"iado 
"tentandq 

p.i""iprtrierr-tê, confundir a palavra r.gura, or<ieira] clara e siácãra do nossoPartido, o Partido Comunista,'pa." .onduri. - po"ã-, õ";"ã;:sesperadas, demoustrando ;rssim mais uma vez o seu caÍater ma_aiÍesto de agentes.provocadores a serviço do-1as.is-o, São êsies
. aventureiros que ne sua maioria infiltiados em nossa imorensa-' lançarn toda a.sorte de, calúnias, as mais ;i, ; -i;;;;.í;,*";"il;..o movimentri democtático em ascenção vitoriosa e em especialcottra os comúnistas.

*.--Y"r temos confiança na capacidade de luta do povo paulista.r\as suas honrosas tradições de amor à liberdade.-No ieu pre_
sente*de trabalho pacífico e de vigilância patriótica.

-,^ ?_.,.-.S1o 
Paulo, do seu protetãriado h;.;i";: ;rtiram alguns

..(ro-s- 
prlmerros exemplos do movimento organizado da classe'ira_.balhadora. Depois, mais tarde, daquí tamfémlartiu a resistência{ontra a ascensão rlo fascismo em nossa terrà, através do rnaisdecidido combate aos agentes nari-intugrJ;std até mesmo em lu-tas de ruas.
E hoje a sua contrihuição à gloriosa Força Expedicionária-'.tendo sido a maior dentre oi Esbdós do Brasil'ã 

";r;;;;;:-a reafirmação de todo êsse passado.' Aos melhores filhos do povo paulista, que tombaram nessa lrrta.cruenta contra o fascismo e em defesa da liberdade ..d.;;ã";;;,dência da Pátria, a nossa sentida hor*""g"ã. -

I"o:u é a situação dc mundo após a derrota do nazismo.

^-- L:$_l P:.90" onduia a h4ndeira a.-ritàiia dos povos e datraz enrre as NaçOes, com.l teve ocasião de aÍirmar em maio últi-mo, o gcneralíssimo starin_. ggia genial dos pouã, .ouietico.-e-cã-.mandante. süpremo do Exerciio V"ermeffro !íe t"oi oao só o Cons-trutor principal da vitória militar como t"_ígà a grande fôrça
T:-.il^ 

q* pelo exemplo. rnagnífico de sua áiüçao mais concor_.reü para a elevacão do nivel de combatividade dos povos de todo oMundo. E' incontestável que as ;,ó.,*-il E;#i* i.#;h;.entusiasmaram. o nosso p9v9 g trouxeram_lhe, a par de novas es_
-perençãs na vitória mundial da democracia, o ..iímulo n".L..aiL
l1l1-l1.ti.io"r. da guerra contra o narismá, apesar das duras ii-rrurirJçues que Ille eram rmpostas por um govêrno ainda reacioná_rio 'e do qual participarao, co-à infetzãiente- áüáá'il;ü;#;reacionários notorios e vclhbs 

" .o"n..iao.- prãpagandistas e par_tidários do integralismo e do nâztsmo em nossa terra.
,.E.9FERA

co contra o povo espanhot. denors
de já 

-haver ajudado na piáticà a
M.ussolini ern sua aventuia) gueF
reira contra o povo abexin.' É to-
dos sabemos quais forâm as conse-
quéncias dessa potítica Dara os lrc-
vos europeus que sofreram a ocupil- r'
ção militar nazista, a escravidão sob
o chicote da Gestapo e o ássassina-to organizado dos campos de con-
centração, potoneses, diàamarquesrs.
nonr€gufses. holandeses, bélsaa .
Írarrceses, iuguslavos, **aoot.-úb
garos, gregos, todos os povos euro-
peus, sofreram as cônsequêÍrcias da
política de submissão ao nazismo de
seus governos reacionários e cola-
boracionistar.

Para Pétain. Weygand e Laval, ern
junho de 1940; o inimigo não era Hi-
tler, mas Thorez e o povo francêsl
Sim, o povo francês qué queria lutar
çontra Hitler e que ouvira e compre- i ,.

endera a palavra de Thorez em 7 dc
outubro de 1938 denunciando a trai-
ção de ÀÍunique: " A história reeis- 

'

trará o pacto de Munique como âr

maior traição que jamais u mgover- .

no republicano tenha podido perpetrar ,.,
contra a paz e contra a democracia',. .
Palavras que convem lembrar oor-
que ainda há pouco apesar da hirgi:
ca luta do povo francês, com o seü
Partido Comunista à frentg um ge-
neral brasileiro em discürio ofiàial -

ceses as culpas da derrota de 19,10 a
de suas terriveis consequencias, Es-
tranha inversão dos fatoi que, no errj ,-"-

tanto, em lisação co- oj aconteci- ,

mentos nacionais estamos em condi-
ções de bem compreender no seu ver.-.
dadeiro sentido. ,", :]

Mas a firme política Staliana êúr. 
-r'.1

'defesa da paz e da democracia o rrac- ,a
to germanb-soviético de não agressíô : ,.i.

procurava tirar de pétein e Weiganrl 1...,,

para lânçar,sobre os comunistas f-ran- ' .i

de agosto dc 1939 e a rápida ãerrota
dos governos de colaborJção com ovv4r y .;;l
nazlsmo preparavam as condições in_
dispensaveis para a união dos- povos -lilamantes da pzz e d oprogresso, i_raião
que, nas n-ovas condições criada pelo
ataqrle traiçoeiro de Hitler aos polrolr
soviéticos, iniciado em 22 de junho

h
3í

da_ aviação russa". sôbre prete-nsas
" desordens" na ,, IJnião Sôviética,'. .

tudo visando empurrar cada vez Ínâi;
os alemães para o Oriente, prome-. ,
tendo-se-lhes faceis vantageirj e io-
siauando-se-lhes: " ba;ta que iniciets .,.a guerfa contra os bolcheviques e
então tudo se arranjará errtre'nós".
_ pra a política de Chamberlain c
Daladier, a negregada política de



;. aovo.iônteúdo, de guerra progÍessr§-
lte, guerra justa, contra o banditism«.r
nazista, pela libertação e independen-
cia de todos os povos.

rr .., Sabemos todos o que foi a luta rrc-
róica dos povos soviéticos em deÍesa

rda Pátria e da civilização, em de*esa
iguelmente de tudo quanto já haviam
conquistado no camiuho do socialismo.

Moscôu, lreningrado, \roronesck,
Staliagrado permanecerão em nossã

,mÊmória e serão lembrados por nos-
sos Íilhos e netos como marcos de

l eisivos sa história da civilização e rlo
progresso.

E a conÍerencia de Moscou uninti,r
definitivamente as trêá maiores na-
çôes, veio confirmar as históricas pa-
:lavras de Staliq em 3-7-41, poucos
dias , depois do traiçoeiro aaque na-
que. nazista:

" "Nesta gueir alibertadora. não es-
tamps soztnhos. 'l'eremos nesta
gperra. por aliados fiéis os povos tla
Américâ e da Eur.opa, - entre eles rr, ptóprig povo alemão oprimido pelos

',hndidos na2i.stas. Nbssa gueqra de
.Jibertação fundir-se-á coá a lutar. dôs pavos da Epropa e da Améiica
por sua independencia e pelas liberda-
des democráticas".

, i N, conferência de Moscou, em 1943,
iá ficou 'assegurada 

" ,rrídrd. dr.
íorças militares aliadas; ó princípio

- de ,auto-determinação dos povos Íoi
. Confirmado como linha fundamental-

:làk para o após-guerra; resoluções
já foram então tomaítas sobre a de-

''mocfêtizaçâo da Itália e a indepen-
dência da Austria; e Íicou ainda del'
cidido que os criminosos nazistas sc-
r.ram julgados e implacavelmente pu-
'nidos,no próprio 'teatro de seus cfi-
mes. Foi, enfim, a Conferência de
Mqtco, um claro apelo a todos os

. irovos pala eue se dependessem e lu-
. tassem uqidos a exemplo das três

grandes nações reunidai na. capital
Seviética.

." . : E a'ConÍerencia de Moscou seguiu"
§e o maior acontecimento da hiJória
d4 guerra a primeira reunião de Sta-
lin, Rooscvelt, e Churchill - a de-

,nominada Conferência de Teeran que
deçidiu da sorte final do nazisnn pêl,r
etâque sincronizado de todas as Íor-
ças aliadab e mais particularmençtr

.- pela abertura da segunda Írente na
. Europa.
. Â politica de Teeran, como disse

. .,coft acerto o camarada Brow<ier,
. enula deíinitivamcnte e para sempre

.a política de Munique. Sim, porquc
r -o que fico udecidide em Teeran foi a

âção unida .e leal das três maiorcs' democracias dp mundo para a guerra
ço{rtra o nazismo até sua derro.ta de-
Iinitiva e total, mas ainda união o
colaboração paar o perirodo de paz-

subscquente.
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nossos íoldados, rnarinlreiros e áviadores. À dcrrota militar tôi-
na-se imprescindível que se siga a derrota moral e política do
Íascismo,. que marchemos sem vacilações ou retrocessos rro 

"r'ài-nho da democracia, visando sempre o progresso do Brasil e o bem
estar crcscente dc nosso povo,

Grandes e profundas fora* a. modificações havidas no cená.
rio mundial nos últirnos anos. Quão (iÍerentes da política de ca-
pitulações sucessivas ao nazismo, politiõa de estímulo à guerra quc
levou a Mrmique e Íinalmente ao 

'ataqüe de Hitler aos povos so-
üéticos, a política tle colaboraçâo dos povos amantes da paz e da
democracia, políticA de Teerã, que assegurou a unidade para a
guerra contra o nazi3mo e abriu a perspectiva da vitoria e da cc-
laboração para o após-guerra !

A- açãà conjunia dãs fôrças das Nações Unidas, ,...ggJ"à
dêsde a ConÍerência de Teerã, e vigorosamente posta ern piática
peios golpes decisivos do.Exército VermeJhos pela gigantesca opc-
:ação n-.iiitar clue {oi a invasão da Eur.opa Continental pelos exêr-
citos anglo-artrericanos, a par da heróica luta dos movimentos de
resistência determinaram a rápida vitória sôbre a Alemanha n;t-
zista e a total capitulação dos restos despe<laçatlos das rdivis.jes
dc Hitier.

A derrota rnilitar do nazi"fascismo reforça, sem dúvicla, a fa--
vor da democracia a correlação de Íôrças rnundiais. A maiór pâr-
te dos povos da Europa avança decididamqnte no caminho da tle-'mocracia e cria seus verdadeiros govêrnos, populares e nacionais.
O movimento trabalhista mundial c!.esce e atcança novas posições
cada yez mais Íortes. A influência da Uirião Soviética, conro esleiô
máximo' da democracia e fortaleza inexpugnavel do mundo socia-
iista, é cada yez mais evidente e clecisiva]

Tudo isso vem fortalecer no mundo inteiro a luta pela democra-
cia ê, ern parte, Íacilitar a iuta contra os restos 

"iirà, "ir*- 
O"

{ascismo, cujas raízeS econômicas e sociais nem mesmo na Euroja
foram ainda completamente estirpadas,

Mas, por outro lado, essa própria luta pela consolidação da
paz, pela completa e definitiva liquidação do Íascismo, determina,o.
reagrupamento das forças .da reação, a união dos elementos pró-
Íascismo do capital financeiro muniquista e isolacionista, de par-
celas não desprezíveis. da burguezia que tendo participado'da gireÊ
ra contra u nazismo visava a reconstrução da Europa cm bases
reacio:târias e em proveitos dos trusts e cartéis a que sempre es-
teve ligada. Eliminado seu rival 

- 
o imperialismo ãlemão _ qurj-

rem agora assegurar-se.essas Íorças mais rêacioàárias e poderôüs
dos Estados unidos e da Inglateria do domínio porítico 

"'".o"a-rr..'co do mundo c, isto, tanto mais rápida e brutalmente, qrrrrto *ii"
se alarmam com as consequências democráticas da vitória con-
quistada.

E' o que vem de reconhecer o presidente Truman em seu dis_
curso de 2ó de junho íiltinro ao enceriai os trabaihos rja Conferê:r-
cia de São Francisco:

"-Hi!t.. Íinou-se, porém a semente espalhada 1lor sua mento
desordenada tem raízes proÍundas em demasiadas 

-mentes 
fanáti-

cas. A vitória no ôampo de batalha era essencial. Dorem os Dovoll
do nrundo devem estar resolvidos a abater o espirito do mai que
convergitr ,sobre o mundo drrrante .r. úrtrma ae.aáa. ,ti-fáiõâ.ã"
reação e da tirania em todo o mundo procurárão impedir qu. as
Nações Llnidas continuem vivendo em harmonia. Mêsmo oã *o-
mento em que a maquinaria militar do Eixo era destruida na Eu-
ropa, continuava procurando dividir-nos. . Fracassaram, porém vol-
taráo a tentálo. Dividir e conquistar era e continua sendo seu
plano".

. _À luta p91? paz exigirá, pois, novos e crescentes 
"r{orços, 

'a ii-
quidação política e moral do nazisnro em todo o mundq 

'assim

como o contra-ataque sistemático às Íorças da reação que se fea-
grupam pâra leva; o mundo a novas guerras e, mais particulal-
mente, à agressão por elas sempre desejada contra os povos sc-
viéticos.

ESFERT*
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: ,. Àgora, cabe' a nós coiiipleta. a ütóiia, militàr cám a ü
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ad*ires corrdiçaei'àii
as trà grandes deíúrocracias lê"tâà'

. -:
E a politica de 'feeran íoi de Íato i

reaTizada, mau grado a gritaria hrd- ,!
tórica dos que negavam a possibilida-
de de uma colaboração honesta e eli. j,{1

cignte, 
.d.g 

mundo Capitatista.coln_;1 .,1!

i,.'.r:7it

das. E aglregava: "conhecemos a fu. . ..

discurso, " Nossa tarefa consiste nãb ;
só em ganhar a guerra contra a A[er- .:l

manha ,como tambem em tornarr iin-
pr.,ssiveí'que ...rrrçrÀ;;;;.'.ãô ;.i '.i
guerrâ, senão para sempre, pelo mê:. ,.t,

nôs por um periodo consideráve1"., r l

tr os fatoÀ subsequentes, a march4 , d
inexoravel dos exércitos aliados ê.irt .'
direção a Berlim, assim como a,his- . -

tóriia reunião da Criméia que realii- .,
mou as decisões <le Teeran e coorde- :
nou os últimos eslorços aliados no
sentido de (.smagamento linal dtr na.
zismo. vierem confirmar e reforçai
a grande aliança democrática para a: . .,-

já o Íoi para a guerre e parâ a vitória. para tanto 
"*síem'ãinãiuÍrerosas e {ortes razões objetivas e materiais, mesmo porque só

pela,coÍaboração das três grandes nações será aisegu.ada'a pã, no
mundo, paz que reclamam todos os. povôs, muito éspecialmente os .

povos soviéiicos e as grandes massâs tra.ba-lhadoras rla Inglater;.a
e dos Estados Unidos que agora mais do que ninca l"ta- f,oi Con-
solidar a arnizadc e a cooperação dc suas pátrias com a grande
gritria do sacialisimo, .,

E o'próprio carater dcmocrático dos maiores países capitalis-
ta*c, ondc se'.oncefltra o gÍahde aapital Íinanceiro, eafraquecê a
catadura reacionária e colonizádora do imperialismo, abrindo lara
os povos dependentes nôl'a-s perspéctivas mais pro*isso.as no- ca-
nünho .la'luta pcla ernancipação nacional. Com a derrota miliiàr
do nazismo foram sem dúvida quebrados os dentes tlo imperialis-
mo qnc já não pode agora tão facilmente apelar para os canhões em
«leÍc:.;a dc s.:us privilégios e da. ação extorsiva que quiscr'côítinuaç
a exerccr nos países dependentes e coloniais contra a vontade dot
povos oprimidos. O capital réáacionário e colonizador foi errr
par[c derrotado p.:las Nações Unidas que segundo os têrrnos da
Carta dc Atlântico e das decisões posteriores de Teerã a São Fraí-
cisco,se co:npror4eteraú a defender os povos da agressão e 'a-não
intervir em scus negócios internos. E nestas .onãiçõ". abrenr-se
agora paía to.{os os povos, especialmente com a cartá da Paz qlue
vem de der assinada em São Franciscb pelos representanies de'.5íl
aaÇões, autantes da paz e dà democracia, novâs perspectivas mais
pÍonrissorâs no c;/niuho do progresso e.da emancipação política e
ecónômica.

Entramrts, seu clírvida, numa flova época.

" Terrrinou o período 'rle guerra .e começou o período do de-
sehvolvimcnto pacíÍico".

Grandc e profiinda foi igrralmente a modificação havida no ce-
nário político rracional nos últimos tempos. A guerra precipitou os
acóntecimentos e, pondo em Íorte tensão as grandes forças matá
riais e nrorris de nosso povo, determinou modiÍicações rápiilas e
por vezes :;r:rrpreendeutes na orientação política do governb além
do :'eagrupamento, aintla. não de todo cristalizado, das diversas
tendências e correntes politicas em flossa terra. A melhqr com-
preersão do verdadciro sentido em que se desenvolve no momenio
a po!ítica nacional, assim como da posição que ocupam as diver-
sas. agrupações partidárias, exige um cxame retrospectivo dos.acorp
tecimentos um 

-balanço. histórico, mesmo rápido c sumário, capaz,
Íto enta.nto, de bern a-ssinalar orque há de nõvo na vida potiticj da
nação e cômo essa vida se desenvolve hoje em sentido Éem diver-
s-o daquela que levava nos anos imediatamente anteriãres ;; l;i;i"
da guerra nr Europa.

E' sabiclo como naquela época, e-pecialmente nos, anos de
1.935 a 1940, _marchava noiro gor,êrrá, 

" .o* ai; ;;.;;ã.-#";
das classes dorninantes, para o fasciimo, para a düatura contrâjria ao espírito e à letra da Constituição áe 1934, para a fascisti_
zação, e,{inr, do aparelho estatal e cãmpleta submlssão dd noss.rpovo aos interêsses do imperialismo naziita e <le seus sócios ita-I?nos e. japo,es. rsso acoãtecia na política ú";;"-á;r;;i;Y" ;_tímulo à organização integralista 

"'d" a..r.rpãlã .àar"r., Lài,acintoso aos preceitos demo_cráticos da Constit'uição 
"- "igã.,-ê-pecialmcnte nô tocante à 

-liberdade_ 
{e. organizâção aa. -giJ"a--,

màssas. pepulafés, pela ação policial ,,iorcft" ã-á.bítrária*cániião movimento c a organização sindical, pelo mais a.r.".rào 
-ápàiã

aos-crimes do- irrtegralismo._ pelas dificuldadcs opostas à orgãnl_
zaçao da,Â. N. L. que mal psde ter nm trimestre de vida lãgal.
11 a polttrcâ extería do govêrno brasilrjro mostrava igualmãure
sua tendência para o imperialismo nazista, através dos" negóci;s
com mareôs compensados queJ com glave 

-prejuizo 
para oJ inte-

rêsses nacionais, asscguravam a Hitier a .ónsiituiçaó rte seus es-
toques.para a guerra, <le algodão, café, óleos vegetais,-.i;.; p;.
Irtrca de abertura de nôssos portos a uría suposta imigração ja-
ponesa, eufemismo q,e mal .n"obii, ; ;;;.á;-;iuta.*-ente àrgi-
E.çpuR,4

grande'ünião dos.Povos Sociâli;fiÉ:,,,t
Fracassarám os esforios desesperatlcsi :

dos hitleristas de todo o mun«lo pa:â :

dividir as Nações Unidas e no seqdrvldlr as Nações Unidas e no sefl;''.rr
célebre discurso de 6 de novemhro :

de 1944,-menos deium ano,após Tie-' , *
ran, o Generalíssimo Stalin já fazla
o elogio da 2.à frene na Europa e. des- .

mascarava as 'manobras divisionistas . ,::

dos agentes do inimigo que conttnua-
vam a explorar, como ainda hoje ex-
ploram, as inevitaveis diver§encias ':l

entre as três grandes potencias àtia- ",:,i
tilidade dos eslorços do spollticos ,,r,.,i

fasci'stas para destruir a aliinçá dar .ii;
grandes potencias. No enta;to, â .";

aliança entre nosso país, a Grã Bfe- ..drtalrça tntre noS§O pats, a tÍrA ,lJfe- ..1

tanha e os Estados Unidos está ba-
§eàda, não em úotivos acidentaiS c,rl, . ,l
ternporários, mas em interessesl rii .:"j
tais e perrnanentes. Precisamos. :rãc .i
há dúvida, que assim corno a alianca .

das três grandes potencias resistiu'à : '
prova de mas-de 3 anos de suerra. :li!

gueram na deÍe-sa de sua_ libsrdade o - ;
honra,.precisahos que resista à pro- .:rj
va das derradciras fàses da gueria,! : :i'i
Porque, acresccntava-se no mesruo

guerra e Dara a 10à2, assegurar a Vr-
tória mais rápida na Europa e abrif
norias perspéctivas para o desetrvsl. .,r
vimento paiífico doi povos que Eêj . ,r.l

miam sob o guante da reação naziitâ ,,;..

e quintâ-colunista. .- ti

À{as simultaneamente com a guerfir ':li

na Europa cresciãm e tomavam tor-
mas cada dia mais vioientas e atrevi.
das as agressôês dos governantes mi- ,!
Iitar-{ascistas do Tmpério Nipônico.
À ocupação da Màndchuria destk ,'

1931, seguiam-se atentados cadã vea - ,tj
mais descarados à soberania chine..x, jLr.ur!*t I . j,.

§oberania que um governo reacion',li .i
rio e irnpopular, preocupado antes CÇ
+,rá^ ^..- ^ J^^-:^r^ :::j:tudo com o esmagamento daquela par: . ;
cela mais adiantada da naçáo quê já :

vivia em reginre soviético, não- esü-



+á:'dm condições de defender., Ln-
fih, em julho'de 1937 os militaris-
ias japoneses não satisÍeitos com to-
das as concessões já Íeitas pelo gc,-
verno de Chiang Kai Chek, invadem a
Çhina propriamente dita, e só nã,-r
yenceram rapidament eas hostes mei
armadas do Kuomintang € seu gover-
no impopular e desmoralizado, co:nu
§upunham possivel, porque, atenden{rr
pos rieterado sapelos dos comunistas
! ante o grave perigo nacional que
ameaçavã o povo chinês, concordaraur
alinal ,os dirigentes do Kuomintang
em cL'ssar a luta contra os comunls-
iàs e iniciar entendimentos no sen-
tido da união.nacionál de todo o po-
.yo chinês contra o agressor japonês.
E só assim, graças a essa frente úni-
ça nacional do Kuominang com os
çsmunisas, Írente únicâ ameaçada por
Íeies de ruurâ ern consequencia da
dção criminosa dos agentes quinta-co-
tunisas do Japão no seio do próprio
govêrno de Chiang Kai Chek^, foi pqs-
*ivel à República Chinesa resistir he-
roicamente ao agressor, inÍlingir-lhe
drrrotas esmagadoras e baixas catas-
tróiicas, assim como passar da cate-
goria de poivo dependênte'e desp.€za-'flo à grande potencia, digna de parti-
cipqq ao ladg das maiores nos grânrles
ionselhos mundiais.

" As derrotas na China não impe,li-
ratn, no entanto, que os governantes
{rilitares do Japão prosseguissem no. 
eaminho da agressão e {inalmente se
lãnçassem, em deze{nbro de 1941, con-
trâ o porro norte-americano e as prin-
cipais colônias inglesas e holandesas
do Pacífico onde lhes Íoi relativa-
mente facil, no primeiro instante, der-
rotar ãs forças metropolitanas de oc:r-
gaçáo que, como é compreensivel, não
puderam em ta1 emêrgencias contal
corn o apoio indispensavel dos povos
que oprimiam. Hoje, Íinda a guer-
ra na Europa concentram-se no Pací-

' {ico as forças ari,nadas dos Estados
Unidos e rla Grã Bretanha que pelc
§eu incontestavel poderio estão sern

.,-dúvida em boas condições para lerar
a termo a g-uerra contra o imperialis-
mo agressor do Japão obrigando seus
dirigentes militar-fascistas a uma rá-
pi{a completa e incondicional capitu-
lação. Mas para que isso se dê tor-
n?-se indispensavel reconhecer o
grande e decisivo papel do povo chi-
nês e de .todos os demais poíos asiá-
ticos riependentes e oprimidos, na. luta
Êontra o aÍJressor japonês. A vitória
§obre o Japão será tanto mais rápi-
da e Íacil, quanto maior Íor o auxilio
anaterial ao povo chinês e o apoio po-
litico das Nações Unidas à liberdade,
indçpendencia e união de todos os po-
vos asiáticos. Assim coÍno o Exérci-' to Vermelho Íoi na Europa, em Jua

luta contra o nazismo, .o grande ins-
trumento de libertação dos povos, é
de eesperar que as forças armadas

,8
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nizada de nossa terra por dezenas e centenas de milhares de sú.
ditos do militari§mo japonês, em flagrante desrespeito aos artigos
eonstitucionais. que limitavam a menos de 3.000 a,entrada amrai
em nossa terra <le imigrantes japoneses; política de apoio ao barr-
dido Mussolini em sua brutal agressão ao povo abêxim; política.
enÍim, de franca solidariedade com os. militares reacionários que
com o traidor Franco à Írente, assaltaram o grande povo êspâ:
nhol, assassinaram-no aos milhões com as armas nazi-fascistas;
para submetê-lo enÍim à exploração r1o impeiialismo de Hitler e
Mussolini.

Naquela épocà soube o nosso f*ltiUq apesar da vida clat-
destina a que estava Íorçado, enfrentar os acontecimentos e det'
pertar o nosso povo pa.ra a luta contra a Íascistização e o jgte-
gralismo, riobilizá-to em deiesa da democralia tão ameaçada. Sa-
bemos todos o que foi o surto mâgnífico do grande movimenig
popular alia-ncista, cuja vida legal foi de tão curta duração- Evi-
dentemente grandes Ír:ram naquela época nossos erros e numerosas
nossas debilidades. Não.conseguimos, principalmente, romper conl
o sectarismo e rlar a A.N.L. a amplitude cle frente-única nacia-
nal anti-Íascista, popular e democrática que devia 1er Não neçr'
lÍos os nossos erros, mas é'de reconhecer e proclamar o quanio
foi justa nossa atividade ao lutar com firmeza, errergia e coragelrír
em defesa rla democracia. Nosso êrro naquela época não foi c
de empunhar arrnas contra o fa§cismo, mas o de não estarmos
ôrgânicamente à altura dos acontecimentos 'e de não sabermos ai;t-
da nos defender, e conosco ao nosso Í»vo, das provocSções fascrs-
tas. Caírnos lutanr1o, mas temos a glória de havermos lutado com
sinceridade e patriotismo pelo progresso ç a liberdade de nossc
povo.

Que Íeziam então os políticos da burguesia, muitos dêles em
oposição Íormai ao govêrno da épocai No Parlamento de qúe
dispunham, salvo honrosas exceções'qüe se cootam pelos dêdcs,
nada diziarn contra o Íascismo e tudo cediam ao govêrno de rea-
ção incapazes que eram tle delender o espírito e a própria 1etÍa

da C,.rnstituição. A burguesia pela súa imprensa e pelos seus re'
presentantcs no Parlainento, com medo do povo e em particuia.r
dos comunistas e do grande moviÍnento popular, libertador e de-
mocrático, da À.N.L., tudo cedia ao govêrno reacioúrio, já en-
tão de mãos dadas ao nazi-integralismo Basta enumerar: Lei de
Segurança, contra o espírito da Cor'lstitrição; silênci.r de apro-
vação ante o lechamento ilegal da A.N.L.;. emendas inconsütu-
cionais de dezembro de 1935, origem do, artigo 177 da carta Ce
10 de no,qemtrro de 1937; todos os estados de. guerra em plena
paz, reclainados pelo govêrno; nenhur4.atitude contra as tort['
ras e assassínios policiais; concessão de utn tribunal de exceção
entertado na.Justiça tr{ilitar contra.lr letra dá Constituição; e,

.finalmente, a aceitação como vgrdatleiro do imundo papel Cohen,
que todos sabiam ser falso, .para justificar o último estado tle

'guerra, que levou à preparação e desfecho do golpe de Estado de
10 de novembro de 1937.

' ' E' claro que os políticos burgueses'com medo do povo, trata-
,ram de desmoralizar o Parlamento e a democracia, e tudo ce-'diam ao govêrno que tentava amarrar nosso povo ao carro, que

no mundo parecia a êles então vitorioso, do imperialismo nazista.
Nafüralmente, com o golpe de 10 de novembro ,acentuou-se mais
ainda em nossa terra a marcha, para c fascismo, apesar da rápitla
desmoraiização do integralismo que, após o movimento aliancista
de novembro de 1935, passâva a exercer simples papel de briga.-
da de choques da.policia estúpida e assassina e que posteriormert-
te dissolvid]o, por inútil e prejudicial à demagogia da ditadura e à
sua atitude 

-dô 
apoio à política democrática de bom vizinho de

Roosevelt. Íôra lévado ao golpe'desesperado e assassino de maio
de 1938.'Mas o munfo capitalista continuava marchando. pala o
{ascismo, e, com o iníiio aJ guerra e as rápidas vitórias de Hitter
na Eurápa, a Íascistização de nossa terra e mais particularmente
de nosso govêrno atinge seu auge ç1n juúo de 19210, quando da

ocupação da França.' Motivos lários, econômicos e políticos, internos e externos'
salvaram-nos, no entanto, do fascismo, da entrega de nosso p-ovc

ao imperialismo nazista ê d. tru submissão direta'aos assassinos
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da C,estapo. Hal,ia sem rlúr,itla, ná poiítica ex,rerfla de nosso gr:-
vêrno um lado positivo, progressista e democrático - so^ pe..ir-
teÍrte ade-.ão à política rle solidarietlade continental, à polítir:a
rooseveltiana de boa-vizinhança. E gra;as a isso, jâ em 1941 cedia
nosso gôvêrno âo povo norte-ameriêano, bases travais e aêreas no
norte e nordeste do país 

- concesÀão t,íidente a um govêrno de-
mocrático para maior e{iciência de sua luta contra o nazismo e
'que não porlia deixar de t;r, como rle fato teve, repercussão na
política geral dó, govêrno, começando e inverter seu sehtido e a
ne€iar na prática a tendência pró nazisn.ro de seus mz.is destacl-
dos pomponentes.

\Ias fui inc, ntestavclrnrntt'o óCic tle nossc polo aL\ íascismo, suu

al.il.udc p:rsistente c constsute crn {cÍ,:.a da dÃocracia, seu entrà-
nhado arnor ,á, q,r. sofrjam nos cárceres da reação, a grancle for,;a
quc ccnseg;t',iu aÍinal obrigar os governantes a fazer p(-úco a poltcc,

volta atÍás elr suas tendencias mais contrárias às tradições demi;-
cráticas rle nosso povo.

E essa volta atrás seguiu o caminho que todos conhecemos:
solidariedacie ao povo norteamericano, quando do ataque nipônico
a Pearl Harbour; rutura de relaçõe5 diplornáticas com os gover-
nos <1o Eixo, em janeiro de- 1912; eÁtado de beligerância reconhe-
cido em agosto.rio mesmo ano, após o ;rtaque traiçoeiro e covarde
à nossa navege-ção de cabotagem; e, finalmente, prepaí{, e inol-.I:i.
za{'ao da Força Expedicionária que, ern 1944, seluia para a Itália,
onde iria participar ao lado de nossos aliados da grande luta pelo
esmagamento militar, delinitivo e completq dos exércitos nazi.
Íascistas.

O ótlio anti lascista de nosso povo, tantas vezes manifestado,
teve afinal na F.E,.B+^ sua- melhor, maró forte e gloriosa .o.po.iii]
caçao. ,ll'o sangue br:itàruco, soviéticq americano íoi juntar_se tam_
bénr o sangue generoso de nosso povo e hoje, g.uçai ,o heroismo
de nossos sr,ridados e oficiais, entre as .bandeiras- r,iioriosás sôbre u
cadáver nazista ondtla igualmente a bandeira de nossa pátria-
Foram cstas, até o fim do .ano último, as grandes vitôrias de nosio
povo no carninho da democracia, vitórias [ue sendo'.do pouo o .5".
J.am lirrr.l]cÍt] I l,rillülirallrrurrtc uu l)rolltaíla(lo c dO sell partido .i,j
classg o nosso Partidq o Partido Comunista do Brasil.
. Sim, companheiros, porque apesar das terriveis consequências
que teve para o nosso Partido a derrcta de 1935; apesar da bruta.
lidade infamc contra nós empregada.pela policia fascistizante de Fe-
linto Mullcr e de seus asseclas rros É.taãor, apesar dos golús su
cessivos sofridos durante anos seguidos pela noÀsa organizãçao, afe"
sar da c4mpanha sistemática de difamação e calúnias que contra nósÍoi nrovirla apesar de tudo quanto_foi ieito naqueles ;;.;"-;."çá;
visando o esmagamento de nosso partidr:, e1e iempre cors.guiu io_
breviver a todos os golpes e, vencendo .iiiicut.dadei mit jaml;s aei_
xou de. atuar junto ao povo, organizando-o na mediê d. s"us fo._
ças, orientando-o ê esclarecendo-o na luta contra o Ir..ir-à J. -,neira a impeCir qpe se cónsumasse a entrega do país à Gestapo--
_ O que é incontestável no entanto foi nossa decidida e ativa pa:.-

ticipaçãcr na luta pela derrota militar, oolítica e moral do nazilfas_
cismo. e Íoi êsse processo que com a aproximação do Íim da guerra
na Europa, e coRl a agravação crescenà da crise interna, entrou em
rápid_o amadurecimeÍrto, criando em nossa terrâ as .""aiiO.. p*"'i
eclosão rla democracia oo pl§, a rutura na prática de toda 

" 
fããiJ"_

ção rcacionária que vinha há tantos ancs tàlhendo as mais elJme:-
tares libcrdades civís.

Depois cle,quase dez anos de cens,rra a imprensa, cedia o go-
verno âos anseios populares, e o direito de livre manifestação do
pensaÍnento, o de. reunião e associação ,o próprio direito rle greve
eram ràpiCamente recônquistados. E o govêrno, mau grado slÍa
comoosição em nada modificada, continua a ceder no caminho t1a
denrocracia. Estabelece relações com os povos soviéticos, concede
anistia aos presos políticos, coÍlvoca o povo para eleições e sanêi.:-
na a lei cleitoral que assegura o sufráàgio universat direto, secreto

alia<Ias rro PaciÍico saibam defrotar o
militarismo japonês assegurando a in.
riependcncia eÍetiva, política e eco-
nômica, do povo chinês e demais po.
vos asiáticos, oprimidos hoje pelo im-
perialismo japonês como já o'erail
antes pêlos imperialistas europeus 6
americanos.

Para acabar con.r o militarismo ja*
ponês no mais breve prazo possivel o

. essenciai é armar o pol.o chinês, aú-
xiliálo materialmente e permitir que
resolva livre e soberanamente suâs
qucstões de política interua alim úe
alcançar a verdadeira uniã onacional
inrlisperrsevel " vitória sobre o agres-
sor, união nacional de{en<lida pelos
comunistas c iodo s os patriotas, mes
ainda hoje diÍicultada pclos figuran- -

ies mais rcacionarios r1o l(uomintang,
ag'entes da quinta-coluna japonesa e
dos banrluerros rtacionários do iso-
lacioàismo americano e c1o muniquis-
mo inglês.

o agressor japonês, antes e acinra de
túdo numa guefra pelo progÍesso ê ..u,i]

independência dos povos asiáticos, ..i
que aplaudimos e apoiamcs o ato irl. ,.'ã
timo de nosso govêrno qúe, cumprindo .il:i
obrigações anteriormente aceitas ear .l
consequência de sua política de soli;'
t!ariedade continental, declarou ior-
rnaimente a nossa Pátria em istatlo ,;

Apoiados cm gentc dessa especie
avançaram os nazistas em nosso Con- :

rtinente e tudo Íizeram para organizár. ....t

seú bandos de assassinos com ca.

Na América Latina foram igual- . l:11

rnente sens]veis as consequências eco- _:
nômicas e.políticas do avanço nazi- tria

fascista pelo n.iundo. Povos ain<l:r. i.

alrazados, depenrientes do imperialis- - 1.

^^*-l -..:^;+^^mo e em geral sujeitos a governatrtes
sern-pre dispostos à capitulação :no
capital estrangeiro enr proveito dilt . il;i
interesses n'tai.s estreitos e egoistas . ,'

de peq'1enas camarilhas das õlars*s .

dominantes, foram, naqueles anos cle , l§
avanço {e fascismo pelo.mundo, viti- - -..r;;

de guerra com o império nipônico. - ..J
J -_ NA AMÉRIC,\ LAT]NA

nomes se sucedem, especialmente e ,.;'
partir da grande crise de 1929, 6'.1p-: r:
sêrie infelizmente ainda'inacábatla:'il
Machado, Gomes, fb^re., Úiifrir, :

Terra,. S,anche§ Serrq Ubico, etc. ,j

más das'maiores, da exploração mai§
impiedosa dos agentes do imperialis- :Í
mo Íascista e da opressão policial tg1- ' .:.:!

i rcrista de seus governantes, o sc<lnhe"' '";
cidos ditadores sul-americanos crrjos. ",.:,

misas dê todas as cores, visando, ,;o.. i l.l
mo sempre e por toda a parte, a ex-. r
ploração de nossos pouor, a liquida. :

e obrigatório.

ção de que havia de organizador no. :i
modmento operário e camponês pro-moEmento operailo e camponês pro-
gressista, a dissolução dos P4rtitios i rJ

Comunistas e, geralmente em nome :

e americano, à eompleta tiquidaçãe ::
Ce verdadeiro movimento pela liber-

l'g §iF:E.R I
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dade e independencia nacional de caía
um de nçssos povos.

Nada disso, porem, conseguiu ven-
cer o ódio anti-fascista dos povos do
Çontinente que, sob a liderança <ie
seus melhores e esclarecidos iilhos,
patriotas que saiam igualmente da
massa trabalhadora como do meio da
trurguesia nacional progressista, sou-
beram sêmpre.defendei a democracia
e o progresso e lutar sem desÍaleci-
Êento pela grande causa da liberda-
de e independencia de todos os povos.

Fator positivo ern tai er.nergenc!:
foi sem dúvida a grande política ror-
scveltiana de boa vizinhança que per.
-rnitiu a cunsolidação da solidariedade
pan-americana, .armâ política e ecc-
nórnica <las mais eficientes na luta
de nossos povo scontrâ a penetl'à-
gã.o nazlsta, em deÍesa da democre-
cia. Dc destaque.Íoi igualmente r:a
luta contra o íascismo em nosso Con-
tinente ci papcl exercido pela CT{.I-,
a grande união operária, que, sob a
direção de Vicente Lombardo Toleda.
.no, campeão da luta pela democracia
ao Continente, fez ouvir seu bradr;
anti-Íascista mesmo por cima das
fronteiras fechadas pelas policias e
pelas censuras dos ditadores que
cventualmente oprimianr a cada írm
de nossos povos.

A àuerra contra o nazismo veio 'e-
Íorçar os laços de sqlidariedade pan-
.âmericana, especialÍ-nente a partir do
ataque nipônico a Pearl Harbour que
llos colocôü frente à necessidade e à
obrigação irnprescritiveis de partici-
pâr da deÍesa do Continente ao lado
do grande povo norte-americano. E,
mau grado a ação derrotista e infame
da quinfa-coluna, dos reacionários o

dos fascistas que faziarn a m4is irrsi-
.diosa campanha, tentândo levantar .re-

ll?i: 1-J'#;,:, ^Í-x',ll;,1r *:-ricano, apoiados pcio povo. pram os
govêrnos latino-americanos, rrrn a^um
ievamlo seu paises ao bloco das Na-
ções Unidas e à participação na guer-
ra contra o nazismo, na proporção
,das possibilidades materiais de cada
u*,. ê do niveln a que atingira em
cada povo a orgatização anti.Íasóis-
{oi ?na--Ídennpe m m m m mfpyk
ta da ciasse operária e das gr4ndes
tnassas poprrlares.

A Unidade, Continental se reforÇa,
mas ao mesmo temp-o o inimigo re'
'dobra sua atividade e não cessa de
conspirar, atiçando con[litos entie
os povos para divitll-los e criar no-

.'<os centro de rcação no Continente.
Foi o que aconteceu com o poyo -1r-
gentino surpreendido pelo golpe de
estado de 4 de junho de 1943, cujos
dirigentes. em nome d aluta contra o
governo anti-democrático de Castilh:r,
implantarain no país um regime de
terror Íascista, iiquidaram I movi-
meoto.operário e permitiram durante

Se-os homens que nos governâm são ainda hoje quase os nies-
mos que levararn o-país ao golpe de 1937 e à reaçãó fasticiszante
dos anos seguinfes força é reconhecer que souberam ceder às novas
circunstâncias I fazgl em teúpo. volta atrás no caminho que tn-
thaúam, cedendo enÍim aos relerados anseios do povo, que sem.
pre soube maniÍestar ses ódio anti-fascista e lutar sem desfaleci-
mento pela democracia.

E nestas condições, ê evidente queàse abriram agora novas poi-
sibilidades para a organização do proletariado e das grandes
rnassas trabalhadoras do .ámpo e das cidades e melhores pcrspecli-
vas para a rápida mobilização política e unificação daq maii am-
plas camadas sociais visando sempre a união nacional indispensá-
vel à completa liquidação do fascisrno em- nossa terra, passo pri-
meiro para a sôh:ção efetiva, sem maiores choques e atritos dos
graves problemas econômicos e sociais da hora que atravessamos.

As 'l-itórias alcançadas nesses últimos meses con{irmam a jus.
teza de nossa luta em «le{esa de uma saida pacíÍica e ordeira no ca-
minho da democracia, do progresso c do bem estar crescente do
nosso povo. 

1

E' certo que o país atravessa um Cos momentos mais graves
da sua história. A miséria e a fome alcançam dia a dia camadas
cada vez mais amplas de nosso povo, qu.e, se já era vítima secuin--
do primitivismo de nossí economia, da,exploração do capitat es.
trangeiro e dos senhores que manopolizam a propriedade da terra,
sóÍre agora mais do que nunca com o encarecimento crescente do
cusio de todos os víveres e demais artigos indispeasáveis à própria
subsistência. O golpe de 10 de novembro de 1937 troltxe-nos a
inflação, as emissões sem controle para cobrir " delicits ' orçamet-
tários resultantes das obras suntuárias c de {achada iniüspensáveis
aos governos ditatoriais e "salvadores".' $egundo o sr. Eugenio
Gudin, em publicação recente, os meios de pagamento (papel mor--
da em circulação, mais os depósitos hancários à.vista reduzidos
dos respectivos encaixes) Íoram multiclicados por cinco nos.dez
anos últimos. Passaram de 8 a 40 bilhões de cruzeiros.

Não é esta a oportgnidade de Íaze::rnos uma análise mais de-
talhada das causas,orieíinais da inÍlação e das medidas que ju-lga'
mos indispensáveis para fazer cessar ou pelo menos,,de início, re'
Írear o ritmo crescente em que se processa. E necessário, sem
dúvida, e urgente, lutar contra a inÍ1ação no sentido de.encontr-r
urna saida imediata e prática para o círc.ulo vicioso em que nos
encpntramos de aumentos de salários, seguidos de aumentos aintla
maiores nos preços de todos os produtos e serviços, crescimento das
clespesas púbiicas, dónde novas emissões e impostos, maiores pre-
ços ainr{a, novos au,nentos de salários e reinicio do ciclo em ritm.r
cada yez mais rápido e assustador.

A Íalta de gêneros para o normal abastecimento das citlades,
o e;ôdo rural, a própria crise que airavessam os produtores dé
calí e de algodão,-apêsar da proieção com que sem'pre contaram,
dizem das raizes proÍuldas do desequil:trrio econômico a'que che-
gamos. Os paliatir.os nada mais resolvem c talvez já não sirvam
nem mesmo para ganhar tempo. E'o que acontece com o Plant
de Emergência agora em,discussão. Ehfrenta problernas super-
Íicialmente aprecjados, e, como não podia deixar de se1, chega a
remédios ilusórios, que virão agravar e precipitar a crise inllacio-
nária de onde quer que se tire o bilhão de cruzeiros a ser distri-
truido entre os grandes Íazerideiros pârâ que prossigam em nome
da " lavoura" sua principal atividáde de comerciantes usurárins,
açambarcadores de gêneros e especuladores na compra e venda Co
terras e palácios. Não é colocando dinheiro barato nas mãos dos
fazendeiros ricos e protegidos que se Íaz cessar o êxodo rqral,
pois como é sabido, são os camponeses mais pobres, colonos e ar'
rendatários, os que produzem gêneros de primeira necessidade e não
os Íazendeiros donos cla teÍra, que não se interessam. por tais
ninharias... Para abastecer as cidad-:s o.s remédios sâo outros.
0 Plano de Emergência virá sómeqte acelêrar o processo da inÍla-
ção e precipitar os acoptecimentos, exigindo parâ sua soluÇão que
sejam entregues sem mais demoras à massa camponesa seÍÍLterrar
gratuitamente, as terras utilizaveis jurito aos grandes centros. de
consuào e ao longo das vias de comunicação já existentes.
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Já .e9t{ visto o due t d' aü pi.ecetil 
" 
iifiiUo,* ú;'proclama,il.

prosperidade ern quê nos achariamos. Nem o govêrnd resultante
dô movimento de 1930, nem o "Estado No'vo'i conseguiram re.
so!úer as profundas côntradições econônricas r1ue impedeú o deselr-
volvimento econômico do pais e que resultam da própria estrutu-
ra tradicional de faís semi-Íeudàl e semi-co1onial.^Ai ,.fflrr 

"ii-garquias de grandes senhores da terra inpediram, tanto sob a imc-
narquia, como rlepois sob a República; o dêsenvolvimento agrícol:r-
industri;rl do país, mas noJ últimos 15 irnos a partir da grande cr.'i-
se de 1929, a preocupação rqáxima ríos governantes continuou ;r
mesma - enganâr a nação com patiativos e planos, fazer propa-
ganda rle unla prospe'ridade fictícia que só beneficiava a uma mi
nirrla de atgentários nacionais e estrangeiros, tudo com a preoclr-
pação máxima de impedir o verdadeirr progresso nacional, mesmo
á custa das mqis duras ç impiodosas rnedidas de repressão policial,
quando assim se tornava indispensavel lara abater os incréus da.nro.
paganda oÍicial e trs " rebeldes ", que :iisistiam em lutar contra o
atiaso r1o país e o próprio aniquilamento Iísico cada vez mais evi-
dente do nosso povo.

A crise econômica. que atravessamos tem, pois, raizes mui:o
.mais pro{undas do que geralmente supõem os economistas e teó-
ricos das classes dominantes, reÍléte, pela própria inÍlação, pelo
mal'estar cresceilte, pela evidente ineficiôncia dos remédios aponte'
.dos pelos charlatões salvadores de uma crdem social caduca a con-
tradição funda.mental quc urge resolver entre as forças de prodl'-
Ção'em creseimento no mundo inteiro e urna infra-estrutura eco-
aômica seculaúrente atrasada, em que os restos feudais lutam por
sobreviver em plena época da Revoluçãc Socialista e da vltória do
socialismo numa boa parte da terra. Ii, devi<lo a isso, torna-se cada
vez maior o nosso atrasq porque, se não regredimos, passã r'-se cc-
Írosco o mesmo " atÍaso progressivo" a que se referia Lenine em
1913 quanto à Rússia tzarista, que se atrasava cada.vez mais com o
correr do tempo.

Sim, porquc basta um exame meslno superÍicial do que erau
as concliçõt's de vida das gra-ndes massas de nossa poprrlação, t:c
fim do segundo reinado, em comparação com a situação atual, para
Íros convencermos de sua enorme agravação, Os observadores su-
perÍicia.is falam muito em progresso,,mas que signiÍica este aparer.
te progresso, para a grande maioria do nosso povo?

LláL cviàente confusão, mesmo efltre os bons patriotas t.

os rnais bern intencionados dos homens, zr respeito do que seja prc-
gresso. Esí:e não potle consistir na criação de alguns centros civi-
lizarlos, corr. serviços públicos mais ou menos organizados e ge-
talmente nas rrãos de ,empresas estrangeiras, no desenvolvimento
forqarlo de un:a indústria sccuntlária, scm basc, destinada ao enri.
,quecimentô de uma minoria <le argentários sem escrúpulos, n{,
estímulçr à.importação dê artigos dã luxo, etc., enquanto a'misé.
ria e a oprê.ssão da grande maioria da pbtrirrlação dô país crescern
.cada vez mais.

Não;. isso não é progresso. Não é. pelo *eis, o progresi.jo
quc almejamos, progresso.que prec-isa sàr, antes de iu.roi 

"i.grr_ção da pobresa e da miséria, cla ignpráncia e do atrasá 
"- ã,oainda hoje ve€etam milhões de brasileiros. Cêrca de setent, por

cento do,hossô povo vive no campo nas condições que todos conhe-
cêmos. São trinta milhões de brãsileiros que, na sua grande maio_
ria, não possueÍr nem ao menos o ped:rço de terra 

"ri, 
q"ã t.Ji-

tham, vivern por Íavor nas_.terras dô scrihor. sujeitos ; ;;r;gi;
patriarcal e semi-Ieudal, a limitações e imposições de toda sortel rr_
duzidos à categoria de casta inferior e sem direitos. Mesmo e:asão Paulo é ridÍculd,o número de propriedzud.s . consi<ieiavel--i
flumero de cãmponeses sem terra; a cêrcarde I milh5o de trabl-
lhadorcs egrícolas.correspondem no Estado 167 .igi p."pii"aãã*
somente, o que signiÍica que nunca menos de g00 mil ,ão-o..r_.
?oíeses sein terra neste grande. Estad:. Mas, além dirso a óiã-pria distribuição daquelas propriedades rnostra L p.edomí"io ãJ!u_
tifúndio na economia'agrária do Esta,l,:. E o latiiúndio C, a"ãr-'tação da terra, a Íharchâ.para o Oeste, <leixando atrás,ie si a eto.
são avasssladora. E' o latifúndio a .árs, do êxodo ru.rl pa.a ,..
ciriarles e os Estados vizinhos, e, com isso, a substituição -"."n.-te da Iavoura p91a pecuária em muitas regiões do Estaão.
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pouco, se afastando o governo arúÉn-
tino de Farrel-Peron, após a declara.

qúe só ultimamerit evém, pouco â. ,

ção'd egrrerÍa ' Alemanha úzist* C r:
consequente adesão aos principios dq .

Chapultepec e'São Francisco, E'ao
golpe argentino sucederam-se os nã9
menos reacionários'côntra Penarú. l.l

da, na Bolivia, contr ao Presidentà i.í,i
Lopes, na Colombia, 9 inúmeras.:úl'l:
trás'tentativas por todo o Continen: i.
te. E 'ile salientar nessa atividada iil
anti-democráticá o papel destaeaiàà
dos agentes da Falange e da dlplo.'' ,,i
macia franquistâ em Ílosso parsesj aq- ,''.:
sóciados no caso particulai ae riossa 'i!
terfa com os representantes do sala. -,
zarismo autoritário. E' evidente qüo
a paz, a democracia e o progresso tlo i::
Continente e dos próprios povos e9.
cravizados da Peninsula Ibérlca eS. t
tão a exigir, cada vez mais, de nog.
sos governos a rutura de relações coú i".;
os bandos reacionários e.Íasôistas dd-'

ríais de um ano o Írancq desenvolvi-
mento da quinta-coluna' nazi-fata4-
glsta e rla espionagem anti:deinocrâr
tica no Continentd: .Orientaçãa rilô

Franco e Salazar. E, por outro lado, .

a unidade continental Íormalmentc

lopa criam seus'verdaâeiros gô\r€fr-,
nos.,populares e nacionais. Cresce o ,.

asseguracÍa em conÍeréncias como C f.;

no.mundo inteiro: 0s povos da Eir-

de Chapultepec, última realizada, pre-
cisa ser assegurada na prática pela' .

democracia interna de cada país, es-
pecialmente no'Paraguai e Argentiaa,
cnde são numerosos ainda os p.esos i ,
perseguidos políticos, cuja liberdatle r

reclamamos dessa tribuna seguros -.d
rle interpretar o sentimento unâninrh " '

<le nosso povo. t 
j..l

5 - A DERROTA MILITAR, ,I
DO NAZISMOEACOLÀ.
BORAÇÃO PARA A PAZ '

A derrota militar da AÍemanha ,.i
nazista. fói rrma .grande vitó-ria de- ,;i
mocrática, pois, abre o caminho para l.i
a cornplrta dcstruiqão do fascismo na '
E,ropã e enf.aquLe 

". f;r-ç; Aa 1,
reação e do fascismo . por toda epãrte. ,ra

, À derrota militar do 1221-f256ls-rr;i
mo, veri. reforçar a favor da demo.':
cracia a correlação de:forças sociais,ra

movimento trabalhista mundial e -oi,

Íascismo determina o

proletariado organizado exerce in-
fluência cada vez maior, asseguran-
do por toda a parte a marcha cada
vez mais rápida e firme no cami-
nho da democracia e do prosressó. ;

E como fator decisivo levánta--se gi- ,.,

gântesca e inexpugnavel. coluna má-
xima da democracia, a União Sovlê.
tjca, o mundo novo do socialistnor.
rnundo de porvir para todos bsi:iiôi
vos. '-':'.i.'Mas por outro lado, essa

i;:

luta oela consolidacão da pa)''.-!l
completa e def3initiva liquidação'1
f-^^:--^ r-r--- :

a



.i,' ' gueffa . contra o nazismo visava a

.l ieconstiução da Europa em bases ':,
reacionárias e em proveito dos trus-

: tes e carteis a que sempre esteve
lisada. Eliminado seu rival - o
imperialismo alemão - 

querem ag{r-
.. ra assegurar-se essas Íorças mais
' . Íeacionárias e poderosas dos Estados

Unidos e da Inglaterra, do domínic' político e econômico do munda e,
.. .isto, tanto mais rápido e brutalmen-
.. te, quando mais se alarmam côm as
. consequências democráticas da vitó-

yia conquistada.
' A luta pela paz exigirá, pois, no-''.'vos e crelccntcs es{orços, a liquida-

çáo política e moral rlo nazismo em
- t'odo o mundo, assim corno o contra-

ataque sistemático às forças da rea-
. . ção qte se reagrupam para levar o

mundo a novâs guerras, e, mais pãi-
_ ticularmente, à agressão por elas
. seúpre desejada contra os povos so-

üéticos.
,. Para derrotar as {orças da reação
existem, no eÍltanto, as melhores

' eond.ições em quase todo o mundo.
A colaboração entre as três grandes

i. ,dernocracias é tão possível nós dias
. .tie hoje quanto já o foi para a guer-
: .râ e para a vitória. Para tanto

existem ainda numerosas e fortes
razões objctivas e materiais, mesmo

:1i: ,irorque só pela colaboração das três
,.' grandes nações será assegurada a
,r 'paz que reclamam todos ós povos,
; lúuito espccialmente os povos iovié-
. ticos e .as grandes massas trabalha-
í. doras da Inglaterra e dos Estados

'.. das . Íorças da. reação, a união dos
' elemêntos pró-fascismo de Capital
, Jtnanceiro muniquistas e isolacionis-
.;'.!a, de parcelas não despreziveis da
. burguesia que .tendo particlpado da

j

A peqrrena propriedade quase nada signiÍica na ectnomia r.rr'
ral do "Estado. De'outro iado, sitiantes e colonos proprietários.
vivem em geral na miséria, e não podern por vezes nem ao menos
deÍender a posse da terra em que trabalham, sempre ámeaçados
peia ação nelasta e cada vez trais cíoica e brutal dos grileiros au
tiáciosos e bem protegidos.
' O que é incontestávêl é que o gÍande latiÍúndio, a grandc pro-
priedade rnonopí;lio de uma 

'minoria 
ex1,orar1ora, constitue a causa

mâxima e Íundamental . do atraso dc , pais. São milhões . de s.êres
humanos que vivem aÍastados do mercailo, Íator nulo em nossa €co-
nomia, po:(úe na ver<lade, nada vendem nem compraÍn, mal plan-
tam para comer, pór-que a metade e à'; vezes mais, do que produ'
zem perteece por direito feudal aos ticnos das tcrras, aos grandes
Íazendeiros que ainda hoje exercem prcdr,mínio no governo do país.

E' irrisório, por isso, pensar em.riesenvolvi:nento da indústria
nacional sem que'se inicie ao menos a soiução dessa contradição
fundamentai entre o crescimento das {,rrças prodntivas e a misé-
ria do mercado interno, impossibilitadc de crescer em consequên'
cia rlas íormas. semi-Íeudais da propriedade, da cxploração e do
trabalho. Eé a indústria de São Paulc, gor ser a maior do país e
do Continenie, a que mais precisa de trrn vasto tnercado, indispen' *
sável, conio é evidente, ao seu ulterir,rr desenvolvimentc''

I{as o desenvolvimento harmônico da eccnonria exige ainda

â revisão dos contratos lesivos aos intercsses nacionais Ieitos ern
geral com os banqueiros estrangeiros representântes tlo que há d'r
áais reacionário do capital monopolista, e coloniza-dor; exige a,ü-
berrlade cada vez maior para o comércio interno, com'redução ao
mínimo dos impostos e barreiras interestaduais e muriicipais c
quaisqucr outras iimitações à sua ma-is completa expansão; exiqe
o reequipamento e melhoria das tias Íérreas e o mais râpido de'
senvolviÀento de toclas as vias de comunicação, terrestre, maríti-
mas,.fluviais e aéreas; exige, enfim, o emprêgo nrais util e justo'
de renda pública, que precisa ser destinada, antes e acima da
tudo, aos serviços de educação e saúde popular, visando o com-
bate sério e decisivo ao analÍabetismo, à ignorância, às doenças e
endemias que dizimam o nosso povo.

Mas a solução de todos êsses problemas exige a mais ampia
e sólida união nacional, . a colaboração sincera e 1eal de todos os
verdadeiros patriótas, independentçmente de categoria social, ideo-
logias políticas e credos religiosos. E, isto é praticamente'possíve}
porque os problernas que enftentamos, dada a estrutura econôn;i'
ca de nôsso país, são no essencial problemas oa revolução demo-
crático-búrguesa, todos êles resolvidos nos paises de notmal desen-
volvimento capitaiista. Sua solu(ão interessa sern dúvicia âo pro-
letariario, que, em paises como o nosso so{re rnuito menos da ex'
ploração capitalista do que da insu{iciência do desenvolvimeuir
econômico capitalista, mas interessa, igualmente, e muito mais ain-
da, à burguesia naciodal progressista, que luta contla a concor-
rência dc uma indústria estrangeira poderosa e moderna, nas cofl*
dições de um mercadô interno miserár.el (ue impede o surto indui-
trial ou meslno comercial considerável.

A união nacional é necessária e inrlispensávàl ao progresso d,,
país. A união nacional é, sem rlúvida, possível nas condições atuais.
da nossa terra. E' a grande aspiração das massas trabalhadoras.
E não são poucas nos últimos tempos as manilestaçQes de ho-
mens de prestígio, dirigentes muitos dê1es das ,mris conhecidas o'
tradicionais aósociaÇões patronais, reconhecendt, a ne*:ssidade da
união nacional como único caminho acertado através ,do qual po.
deremos resolver os graves prciblemas da economia flacional, entrc
êles o fundamental do " pauperismo", da elevação pí'nderável §
rápida do stand,ard, de vida das grandes massas trabalhadoras. Mas
a união nacional é ainda diÍícil em nossa terra, a verdadeira uniãc
por que lutamos . e consideramos necessária, união de todos r.:s

brasileirôs progressistas e democratas, que.compreendam a neces-
sidade t1e liquidar os últimos restos do fascismo e da quinta-co-
Iuna eà nossa terra e de romper com todos os obstáculos quo
ainda impedem a livre e rápida expansãó do capitalismo Ír-l pais..
São êsses resíduos de uma velha ordem social pre-capitalista, ain*
da não liquidados em nossa terra pela'revolução demcrcrático-bur;
guesâr Que Íazem do $rasil, até os'dias de hoje, um paí§ profua-

Unidos que agora mais do que nun-
ca lutam por consolidar a amizade' e a cooperação de suas pátrias con-r' a grande pátria do socialismo.
. E o próprio caráter democrático

-- dos maiores pâises capitalistas, onde
.se concentra o grande capital Íinan-

. ceiqo, enfraquece a catadura ieacio-
nária e colonizadora do imperialis-

'mo, alirindo para ôs povos depen-
dentes novas pcrspectivas mais pr.-r-

' missoras no caminho da luta pela
. ernancipÊção nacional. Com a àer-
' rota militar d onazismo {oram senr
. dúvida quebrados os dentes do im-
perialismo que já não pode agora
.tão íaciimente apelar para os ca-

' rúões em deÍesa de seus privilégios
e. da ação extorsiva qre qui... õon-
hnuar a exercer nos paises depen-
dentes e coloniais contra â vontade
dos povos oprimidos. O capital rea-

. cionário e colonizador foi. ãm parte
derrotado pelas Naões Unidas- que
§egundo os. termos da Carta do

, Atlântico e das decisões .posterior.-s
.,: de Teeran e São Fiancisco se com-

.p_fometeram a defender os pwos da

il.

%



campo derxocrático e progressista ou no da reacão desrnascarada.
E'o que já vai acontecendo, graças á atividade legal das últimas
sernanas e ao magníÍico 

-trabalho de esclarecimento que vem fa_
7çndo a nossa imprensa, rarrrda pobre e pouco desenvolvida,. masjá digna pela.srra coragenl e desassonrbro clas gtorrosas traãições
de nosso Partido. 0 inimigo, como níu podia deixar de ser, apre-
senta-se pelos dois lados: de um são os ,'esguerdistas,, que, in-
fluenciados pela canalha tro_tskista, acusam os co-un,.trs d. ;. g"-
tulismo", de submissão à "ditadura", de procurarem íazer coãii-

. '-l{ t'j.t. ' . .. .

damente rcacionário, onde-.àe faL rdrirfficti*-urs torça
rerdadeiramente r clemocrática e 

. anti-fasàiiià cápaz' de airigt.fo no
.caminho tlo progresso, da liberdade e da civiliiação. i.\{asi ç6n1r"-
cidas as dificuldades a vencel-, cabe-nos fazer esíorços iada vez
maiores no bom caminho e esclarecer de tal maneir, ô .nor.o povo
que os campos de luta se defüram cada vez rnelhor, obrrganão a
to<los, homcns e particlos políticos, a definir-se, a situa]-se nc

abrem-se àgorA para todos'o9
especialmente com a'Carta dã Psá ,i
que vem de ser assinada em

Em'nome das mullieres de s.
oíssrÍsr & LUtZÂ AZEvE'DO fnrilCO

: agtessão .e.àão''iÍüéTir !m scr§ i
Cócios ftiterÍos. E aest*':csqihí

São Paulo! Aquí está Pres-
tes. Luiz Carlos Prestes aqui
está !! Não, não é meia ilú-

'são. E' a realizaçáo de um
sonho que nós, o Povo, que
nós. paulistas, acalentamos
há um <lecenio. E' para que
estes'rlois gigantes pudessem
ser apresentados um ao ou-
tro, o Povo e Prestes, era
preciso o cenário grandioso
do Pacaembú torná-lo vivo,
vibrante. maior na sua grân-
diosidade e. . . gota minús-
cula do oceano Brasit. Povo.
aquí está Prestes. Eis o Cá-
valeiro <la Esperanqa que ga-
icpou no espaço através do
Brasil toclo. semeanúo he1fifu.'
mártires e vencedores na sü;
Coluna Invicta. Que galopou
no tempo, durante todos os
ámargurados'segundcis' do§
mtnutos de sofrimento e dtir

Francisco pelos representantes de *0
.nações, amantes da paz. e da derno-
cracia, novas perspectivas mais pro-
missoras no caminho do progresso e
da emancipação po1ítica e ecqrlômica.

Escritas já há dias estas patrar6iis,
a.cabam agora mesmo de ser coatii--
madas por dois acontecimentos po-
líticos de máxima importância e s!g-
nificação mundial. Refiro-me à vitó-
ria eleitoral dU Partido Trabalhisà,
vitória da uniclade do povo. ingtês,
Íorjada na guerra contra o nazlsmo,
em que táo grande e heróoca foi
sua atuação.

E em seguida, tivemos a publica- '

ção das decisões 4e Potsdam - cotr-
tribuição das mais poderosas para a
consolidação da paz e da segurança
muridial, em bases permanentes. Além .

da cornpleta tlestruição do nazisrao
que torna a Alemanha inofensiva, a
exclusão do governo de Franco-,lo '

meio.das Nações Unidas e mais Umavitória da democracia. t particuiar.
mente da política consequenteinetiÊ
anti-muniquista da União Soviética.
Floi aÍinal rlerrotada de maneira dc-
finitiva aquela cínica e imunda oo.
Iítica de "não-intenenção,' que pir.
mitiu a Hitler e Mussolinio aJsal-
tc assassino contra a República'Es-
panhola, cujo ressurginrento já não
poderá agora tardar.

s.oes sem prrnclplos cüfiI as lorças mai ion{rias; de outro, sãos.oes sem prrnclplos cüfiI as lorças míus rêacron4rias; de outro, são
os repres€ntantcs das velhas oligarquias e agentes do capital ts-
trangeiro mais reacionário, que acüsam. de " nova n.ranobrà comr:-'aistal', visando acelerar o processo revolucionário, a unidade na-
.cionnl por que iutamos. A uns e outros o que lnteressa é impe-
dir a união uacional, é impedir a liquidação dô íascismo e da qún-. .ta-coluna, é manter divisõçs artificiais entre as lorçzLs progreisis-
{as dos diversos setores sociais. O que essa gente visa, ràcioná-
rios conhecirlos e " esquerdistas" de iodas as 

-tendências, é barr;r.r
o processo de democratização _do país, é lançar ainda uma vez bra-
sileiros contra brasileiros, em beneÍício do 

-Íascismo 
e dos explo-

radres nacionais e estrangeiros, do nosso atrazo ê da misériã e
ignorância de nosso povo.

Não fazemos cambalachos nern temos compromlssos com rrin-
:guém, já o dissemos. Se apoiamos o govêmo é porque march:t
par,a a democracia e enquanto assirà procedçr. Nisso não há ma-'nobra oculta. Nosso apoio é Írancc', aberto e decrriido, porque ve-
anos os pregarlore§ da .desordem, dos golpes .,salvâdores,', 

agen-tes mascarados, concientes ou inconscientei, não impurá, á"-;;-
vocação Íascista.

Dbvemos reconhecer que são inümeros ainda os palriotas e de-
rnocratas sinceros sob a inflüência dos inimigos dã unidade na-
cional e que muito ainda cabe lazet para esilaiecer nãr, só ao oro-
Ietariado e às grandes màssas rurais, como também à ptquena
burguesta,' especialmente aos intelectuais, vítinras. mais fáceis dos
" esquerdistas " e ffotskistas. e a boa parte da burguesia p.og..r-
sista, naturalmente predisposta a acreãitar rla liteãtura i".rãrii-ta dos escribas do fascismo, os jorrraristas benr arinrentatros que
não cessam de assustá-la com .. as manobras. comunistas.; ,"riá"conr_o velho e já batido ..perigo comunista',.

Nossa tarefa fundamental, porem, está em organizar o povo,as mais amplas camadas sociais de nossa população ,fo .r_-rã oda cidade, afim de atraí-las à vida polític", à i"i"-p", *r.'LiI
vindicaçõcs^imediatas, à melhor .o*pr."nráo ao. pãrig* ú.',arleaçam. Será essa a maneira_mais prática de rra.chimo.'para? democracia, de unirmos à todos. os patriotas ir,a"p."á"ri"-rri.ril
de diferenças_sociais e ideológicas, de pontos de viitâ p;lítü-;
de_crenças religiosas. Depoi§-de tantos- anôs a" .""çà..-à-lnáli";-
dade política, será essa a única manejra de reeducai. . n* l,caminho da democracia pela sua práticâ verdaderra e slncera, corsa
das mais neces,sárias em rlossa terra'onde, a não ser o nosso par.-
ticlo, permanentemcnte perseguido e reduzidã ,ie orrt.* à vida ilc_gal, jamais existiram, no Bragi!, verdadeiros partidos democráti_' cos, ligados ao povo e capazes de organizá-lo, partidos cujos dir:i-
gentes fôssem escolhidos democraticamente e nãó impostcs de cinra
pelos cheÍes e "coronéis" das oligarquias dominantes.

Os Comitós Democrá,ticos populares que já se vão organizan"
do po1 todo o país serão como que as célulãs iniciaii dJgranCc
,organismo democrátieo capaz de unir o nosso povo e de guiá--lo no
caminho da democracia e do progresso. Os Comités populares

falarão a voz do- povo, dirão dL 'úa vontade, suas rd"i"dicafáes'imediatas e permitirão que se revelem os verdadeiros líderes 'oo-
pulares, homens e rnulheres, jovens e velhos', que falem a fi;g";-
.gem do povo e sejam de fato os melhores na ãefesa dos seus-irt-
teresses e na luta pelos direítos do próprio povo. E por isso nes-
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,:
,, destes últinros clez anos, até: conquistar o título que a

História the confere: Cava-
leiro da Realidade. Mas, per-
dão, ó Povo. que a tua-ale-
gria, as tuas palmas, as tuas
aclamações e até as lágrimas
de contentamento que r.êfi
umedecer os lálrios que sor-
riern, demonstram que co-
nheces muitc a Luiz ,Carlos

r Prestes, aquele que nunca
traiu: nunca fracluejou; que
nttnca se acomodou â conces-
sões e nunca aceitou privilé-
gios; aquele que é uma 'r,er-
dade viva. uma coragern oni-
potente, postas sempre, em
todas as circunstâncias e Iu-
g-ares e épocas, ao serviço do

. povo, da Pátria e do pro.
gresso; aquele que só tem
compromissr)s conr o povo.

Luiz Carlos Prestes
aquí está uma pequenina, mi-
núscula, parte do grande povo
que confia na tua palavÍa;
que espera felicidacle e justi-
ça de ti: clo povo que, nêste
momento, esquece a fome que
o atormenta; o frio q,ue o
incomoda; as doenças que o
corroenl i a ignorância rlue o
humilha e lhe embarga c pro-
gresso, esquece tudo isso e
canta e-Íi e ba,te palmas por-
que está alegre, imensamente.

' sinceramente alegre oom a
presença do seu amigo, do
seu irmão, do seu guia.

Píegtes, aquí estamos to-' dos. 1\4as, devo t'âlar como
Mulher de São Paulq por
isso quero que vejas todas es-
tas cabecinhas <Ias meninas,
futuras nrulheres, onde os Ia-
ços de fitas multicores se

agitam, e que te dizern: Ama-
nhã quando Anita T.eocadia
for mulher, nós o tapbérn se-

' remos e, com Anita. contare-
mos aos nossos filhos qrre. o
Brasil é uma democracia
perfeita porque Luiz Clarlos
Prestes sofreu € v€nc€ú pâ:
ra o nosso futuro. Vê mais!
São as mulheres de hoje, que
lutam contra a própria timi-

u

ses orgenismos será relativamente facit o desrrascaramento do+
agextes do {ascismo,^' dos demagogos e desordéiros inimigos rl+
união e da <Íemocracia.

Na luta pela união nacional nr..rrr-o. concentrar nôssos es-
forços, antes e acima de tudo, na organização das grandes Írâs-
sas trabalhadoras das cidades e do campo. E,, a orgãnização sin-
dical do proletariado urbano e rural o instrumentJ por éxcelên-
cia capaz de lazer dos assalariados em geral, cidadãos ativos,
patriotas concientês e democratas esclarecidos em condições de de-
lender seus interesses de classe e de pg,rticipar como cábe a todos"
os cidadãos, homens e mulheres,.na vida política da nação. Comojá o disse o camarad.a Browder, é pelo nível de desenvolvimento
atingido pelas organizações operárias e pelo grau da sua partici-
paçáo na vida pública que se avalia da vitalidade cle qrralquer de-
mocracia. Não Íoi por acaso, portanto, que quase se Íinou :m:
nossa terra o movimento sindical, apesar de toda a majestar3e
arquitetônica de nosso atual Ministério do Trabalho. Sirn, porque
sem liberdade não é possível nenhuma organização sindicai, nêm,
nada valem todas as leis mais ou menos tutelares e patriarcai*
de um Estàdo - 

providências sob o domínio, como não pode dei-
xar de ser no regime capitalista, da burguesia e dos grandes pro-
pri,etários, para não falar dos agentes do capital estrangeiro sem-
pre tão in{luentes nos paises dependentês como o nos§o. Lutar
por isso pela liberdade sindical é o primeiro passo para lutar pela
realizaçáo efetiva do que há de positivo na vasta legislação tra-
balhista dos últimos tempos, mas é' também lutar pelo revigortr-
mento da organizaçao sindical, abrindo às grandes massas o-perâ-
rias, ainda desorganizadas e céticas, novás perspectivas 

- a rs-
perança de que os sindicatos voltem realmente a ser seus e qug
nêles possam livremente dizer <: que pensam e livremente .lutar
pelos seus interesses de classe, pela melhoria das' condições do-
trabalho e do nível de vida dos trâbálhadores, o que significa, na
verdade, lutar pela democracia g pelo progresso.

E' através do movimento sindical que surgirão os verdadei-
ros líderes operários, os grandes chefes do proletariado paulista
que os reacionários sempre procuraram evitâr que aparecessêm,

I E, simultâneamente, todos os esforços devem ser {eitos par*
uniÍicar o movimento sindical de todo o país, porqrre só assim na-
cionalmente unida poderá a classe operária exercer o seu grande
papel de fôrça dirigente dos acontecimentos, efetivamente capaz de
acelerar a marcha para a democracia e a liberdade. Imensa por
isso ê a tarefa do Movimento Unificador dos Trabalhadores na ,

educação democrática do proletariadó, no estímulo a organização.
sindical, na luta pela liberdatle sindical, na ampiiaçáo em escala
regional e naiional do apoio sempre necessário às lutas de cada
setor de trabalho por suas reivindicações justas, levando tucio
pela própria prática da solidariedade operária, ao grande e defi-
nitivo organismo nacional da classe operária, à, Conlederaçdo Gerni
dos I'rabalhadores d,o lSrasil, orgattização máxin-ra do proletaria-
do deÍensora Ce seus.direitos, coluna. vertebral do rncvimento de
união nacional e através da qual se possa ligar o movimento tra-
balhista br,'asileiro com a classe operária do Continente e de tqdc.
mundo..

Na luta pela sihdicalização em massa não podemos esquecer
os milhares tle operários ainda privados do direito de organiza-
ção, especialmente Íerroviários e marítimos das emprêsas estatais
e paraestatais, que meÍecem todo o nosso apoio, na certeza clg.
que suas justas reivindicações serão em breve vencedoras, conro
resultado da própria marcha para democracia no país e ,1o

vigor cada dia maior do grande Motimento r'-nilicador dos Tra-
bolhadores.

Particular atenção será preciso dar igualmente à organizacãc
sindical dos assalariaCos agrícolas e, simultaneamente, não poupar
esÍorços na organização das grandes massas camponesas, colonos,
moradores, agregados, meieiros, etc., que representaÍr a grande
maioria de nossa população rural e sertaneja. Através da luta
pelas reivindicações mais sentidas será'possivel unir erl organis-
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mos os mais diversos - clubes, associações ou ligas campoÍresas --
as g'randes massas,de trabalhadores ruráis, desde-os sitiántes e pe-
quenos proprietários, mais ou menos abastados, ou arrendatários
caDitalistas, rnais ou menos independentes, até aquela maioria, a
mais -mis_erávcl, explorada e oprimida de tôda a população do páís,
constituida pelos agregados, colonos, moradores, meieiros, poitei-
ros, vaqueiros, peões de estincia e trabalhadores do eitci. Sabe.

E mos que_ não será Íacil Íazer chegar a essas grandes massas rurais,r em geral analfabetas, a palavra esclarecedora do proletariado mais
avançado e que é tarefa das rnais árduas conseguir entra,; nas gran-
des Jazendas sen:i-feudais pi.ra despertar e organizar os servós da
gleba, mas é cssa a nossa obrigação, é essa a missão do proletaria-
do, e. isto. não só <le um ponto de vista patriótico e humanitário.
mas igualmenfe no da deÍesa dos seus interêsses mais imediatos,
porque é abusando da rpiséria e ignorância das grandes -ar.^ócafirponesas, que tão impiedosamente exploram, que nos momcn-
t'os de crise e de luta descarada por seus privilégios conseguem as
classes <lonrinantes os soldados e policiais que atiram contra o pro-
letariado mais esclarecido, democráta e progressista.

E da grande massà camponesa passamos naturalménte à juverr-
tude, constituida ela própria na sua grande maioria em nossa ter-
ra, rie campoíeses, os mais brutalmente explorados e oprimidcs,
ao mesmo tcmpo que são os jovens camponeses de todos os nossos
jovens, os que são criados na rnais negra miséria e ignorância, sem
nenhuma perspectiva de melhores dias. Mas mesmo l1o seu con-
junto é bem triste na verdade a situação da nossa juventude, mi-
serável, doente e ignorante, incapaz Íisicamente, em proporçâc
nunca inferior a 60 por cento, para o serviço militar, de nosia pá-
tria. Desejamos realmente influir na vida política da nação. e ãn-
caminhar nossa pátrip pelo caminho do progresso e da tlemocracia,
mas para isso, precisamos dar uma esp€cial atenção à juventurlt
trabalhadora e estudantil.

O nosso Partirlo é de fato o defensor mais consequente de
suas reivindicações; procurará orientá-la e ajudáJa em tôdas a.s

§uas lutas.
l-utamos e lutaremos pela União Nacional, pela organização

do povo em amplos Cornités Democráticos Populãres, seguros 
-rie

que só assim progrediremos no caminho da democracia e ionsegui-
remos acabar com os restos ainda ameaçadores r1o fascismo e" da
quinta-coluna cm nossa terra. O governo vem há muito cedendo no
.sentido da democracia e narcha por isso em sentido inverso daquelc
for que levava o país nos anos anteriores à grande pruerra pela
independência e libertação dos povos. Se naquela épocà soubemos
empunhar'armas em defesa da democracia, agora também a de{etl-
deremos apoiando o governô em defesa da ordem e desmascaran.
do sem vacilações os agentes da desordem, todos aqueles que prô-
ganr os.golpes "salvadores" orr a guerra civil, Íalando em derr.o-
cracia, mas que não passam na verdatle de instrumentos da provo-
cação fascista.

Como rlemocratas sinceros o que desejamos é chegar através
da união nacional à verda<leira democrach, antes e açirÍã de tudc
a uma assembléia Constituinte, em quê os verdadeiÍos Íepresentfi-
tes do povo, aBoiados pelo povo organizado, possam livremerÉe dis-
cutir a Carta Constitucional que reclama a nação.

Mas a ordem e a tranquilidade de que necessitamos para che-
gar eÍetivámente a eleições livres e honestas não depende só de
nós, cla política dos comunistas e da atividaile patrióticâ dos Co-
mités Populares. Depende igualmente da atitude das demais cor-
r_entes .políticas e muito especialnente da atividade governamentai,
da rapiclez, coragem e audácia com que souber marc-ha. o gorarro
para a frente no caminho da democracia. Mas para tanto, torna-
se cada dia mais urgente aÍastar do governo reaiionários é fascis-
tas notórios, chamar ao poder homens de real prestigio popular,
que.côhpre€ndam o povo e saibam e possam falar com o povo,
Problemas imediatos cômo o da inflação estão à exigir soluçãã qrr.,
só um governo de confiança nacional, um gov..iro pr".iigi"ân,
Íorte clo apoio popular mais amplo, lhe poderidar. Màs é Àeces-
sário também um ÍIoverno de ampla basó social para remover sem
maior demora os restos caducos de urna legislaçáo reacionária qur,
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dez e o precollceito alheio;
são as que, dos afazeres do-
mésticos Íoubam algrurs mi-
nutos parâ estudar política e
sociologia; as que deixam al-
gum baile ou passeio para
buscar, nas bibliotecas, o li-
vfo que lhes fale sobre <lemo.
cracia. São, enÍim, todas as.
que colrpreendem o seu va-
lor e querem aproveitar êsse
valor não para a conquistê
de um honrem mas, para z!

conquista da perfeição daq

serações futuras. São as mu-
theres operárias que, não pq-
<lendo estudar nem sacri{icar'
passeios e briles, levantarn-se
iesolutas e afirmatu: Lutare-
Ínos trabalhândo. Eis, tam-
bém, Pfestes, as rnulheres
que nrlnca teriam cofagem
para affostar a multidão e'

que, deixando o serl cantinho,
{rêÍegas mas. animosas vle-
ram ver-te e ouvir-te. São as
velhinhas. aqllelas cuja cabe-

ça tremula e prateada, bri-
lham em todos os recantos do
Pacaembú. São elas que, er-
guêndo a 1nã0 enÍusaãa pelo
traball-ro rude ou pelo temps
implacavel, sorriern para di-
z.er-te:. Nós te entregamos o
íuturo; sê benrlito, filho que-
rido, sê feliz. Sê feliz ben-
dito Aventureiro. que prega$
o Amor e a Paz; quç prati-
eas a Fraternidade; que sa-.

bes per<1oar porqlle teu cora-
ção dilatado pela dor sabe que
o odio destrói e só o amor ê'

chvino e constrtltivo.

Prestes. ouve, agorar a voz
das mães; elas querem, que
uo desf;le do povo, vejas os
seus Íilhos que regressaram
da vitória, por haverem es-

magado o nazi-nipo-integral'
fascismo. sofrendo, morrendq.
venceÍldo, pela Democracia-

Âs mães dos heróis vivos e

(Ios inrortalizados. querem
que os vejas. Só a glória
tem o direito de dizer ao
povo: Curva-te, que os ven-,
cedores de Castel Nuovo e
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il[onte Castelo vão desfiiar.
Aí .está o "pracinlra" da ad-
.mirável F. E. 8., empu-
rúqndo, numa das mãos o seu
violão e na outra, o fuzil eii-
ciente; o soldado brasileiro
que nunca rectlou e sempre

. vencêu: o marujo corajoso
sobrevivente dos combates
inavais - BaePendy __ Ani-
bal Benévolo 

- Araraquara;
ai estão os aviadores vigilan-
tes de Natal e os desternidos

q.soldados da F. A. B. que,
sobrevoando os AperrinoC. e
rtsertando a pua", limparam
os céus dos abutres na2istas.
Aí estão as enfermeiras -tnulheres que souberam lren-
cer a morte para que a Li-
berdade possa viver.

Ouviste, aquí. Prestes, ao
.entrar teu carro no Pacaem-
bú. as notas qrre reproduzi-
'râm os 3 tiros e, depãis nrais' um - de Copacabana.? Foi
§iqueira Campos, o compa-
*heilo da Coluna que veio te
saudar com o V sonóro da
Vitória.

Presles, aquÍ está a sau-
"dação da l\4ulher, em São
P.'rrrlo. Não teve a:firmações
políticas nem explanações de
mternacionalisnõ: Não re-
yelou conhecimentos socioló-
gicos nem -termos varonis.
&Ías nós, as mulheres rie São
Paulo, afirmarnos, lreste mo-
mento hisüórico, inolvidável e
tr:anscendente: Luíz Carlos
?restes 

- para a unidacle
naôional; para a elevação dos
B"asileiros, para a. pacifica-
4ãoeaordem;paraade-
-mocratização do Brasil; para
t total, proÍurido, justo ar-
-razamento do nazi-nipo-inte-
gral-fascisnro. em qiralquer
{.ütor e para qualquer sacriÍí-
cio, podes, Luiz Carlos Pres-
'te:;. contar com a colaboração
§iÍcera, eficiente, fraternal, da
Mrrlher Brasileira.

. '. - ,ti.. 
:l

t t :.'

ainda envenena o ambiente e serve de pretexto à agitação ÍasCist.r;
um governo capaz de tomar medidas. mais práticas contra a quin.
ta _coluna e a' reôrganização integralista, um governo que por sua
própria composição inspire con{iança e não-possa dêi*ai dúv!-
das {rranto à realização de eleições livres e honestas na data já
ry_ar_cada; um gover-no, enfim, que inspire confiança e não deiie
dúvidas quanto à sinceridade com que prosseguirá, sem retroce§;
sos, no caminho da democracià. 

-

No momento atual ainda mobilizamos nosso partitlo para a
grande batalha eleitoral que se avizinía. iutamos e lutaremós pel.,
União Nacional e estaremos por isso dispostos a marchar ôrn
todos os democratas e anti-fascistas que aceitem um programa mín,
mo capaz de assegurar o progresso do Brasil. e o bem estar rle
nosso povo.

InÍelizmente, as velhas e péssimas tradições.de uma politi.
cagem sem princípios, em que os interesses e as paixões peisoais
predominam sôbre os graniles e superiores interessãs do povo e da
d.emocracia, juntamente com os preceitos reacionários da- Carta de
1937 e do Ato Adicional n. 9, colocaram em péssimas bases o atual
problema eleitoral, em especial o da eleição presidencial.

.Nas duas agremiações políticas ainda em processo de organi-
zação por .traz dos nomes dos dois generais àndidatos tá sem dú-
vida forças sociais e políticas das .mais variadas tenrlências, não
sendo por,isso dificil prêver que com o correr do tempo se proces-
sem modi{icações nas duas agrerniações, marchando às mals rea-
cionários pàra um lado e vindo as Íorças democráticas para c
centro de atração cada dia mais Íorte constituido pelo nosso Parti-
Co e os'Comités Populares em Íormaçãõ.

- De_ nossa. parte prosseguiremos sem vacitações na organização
do proletariado e do povo e tudo Íarêmos para unilicai o rrrâi,
amplas camadàs sociais, visando, antes. e acima de tudr: levar ao
Parlamento a que se refere o Ato Adicional n. 9. ou à Àssembléia
Constituinte que preferimos, o maior número poósível de genuinos
representantes, do povo, capazes de defender a democracia,-de tra-
balhar eficientemente pela legislação progressista que reClama a
Nação e de {azer da tribuna parlá.mentar uúa t-rincheira anti-las-
cista <le onde sejam desmascarados definitivamentc os inimigos d,
povoeacusadoSsempeiasostraidoresdaPátria.

E é por isso que, mesmo sem haver ainda tomado posição na
questão- das eleições presidenciais, que no pé em que se . encontra,
como já se tornou bem claro para todos, não interessa ainda ao
proletariado_ nem à grande massa popular, no seio da qual nós, co-
munistas, vivemos e atuamos; na das eleições parlamentares esta-
mos prontos para, em carla Estadq rrnir íossas forças às das cor.
rentes polítiças sincerarnente democráticas e progrês§istas e a mâr-
char juntos com todos os chefes políticos anti-Íãscistas e de pres;
tígio popular, independentemente da posição que assu*a* ou te.
nham tomado no terreno das eleições prê'sidenciais.

Orgagizemos. pois, o nosso povo, especialmente as granrles
massas tFabalha<loras das cidades e do campo g Íazendo uso d.rs
grandes armas'da democracia - livre discussão, livre associação
política e suÍrágio universal - marchemôs com conÍianqa e auda-
cia para a Írente, sempre prontos a esclarecer e educar politica-
mente o' povo, a desmascarar e derrotar def.initivamentc seus ini-
migos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer iam,ls
a aÍirmação do grande Stalin de que em politica, pa.a táo nos
equivocarmos, devemos olhar para diante e não para trás, não
para o passado. mas para o porvir o futuro q.uã nos-cabe constru:r
com os materiais de que dispomos, com as fôrças que (íêtivamentê
possuimos 'e na base da realidade êconômica, social e política de
íossa terra e do rtrundo. . E' o que nós, comunistas, havemos de
Íazer. Ifavemos de fazer Lom o ápoio do polro e, máis particular-
rüente, com o proletariado de São Paulo. 

-

Satve ! Povo de São Pa.ulo !

Viva o Brasil livre, unido, ilemocráta e progressista !
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A Pablo Neruda no Rio
Discurso de RUSSILDO nfRCRlffÃUS

Cantarada Pablo Nerud,a! 4

E * nt o . sr. Embairad,or rlo
Mas já conheciamos Pablo Ne-

ruda como poeta e lutador anti-
fascista.

Primeiro, o acompanhamos lra'Espanha Republicana, cujo povo
indomaavel resistia aos bandirios
de Hitler e Mussolini.

E que arma manejava Neruda?
Sua arma era a poesia. Comba-
tia com ela como o soldado com
a meiralhadora. E a arma cra
terrivel . Os fascistas a odiavam,
porque eram inimigos do belo e
porque eram inimigos da cultura.
E odiavam mais ainda o que a
podia manejar com tanta segu-
rança e eficiência.

I)epois vimos Neruda no Méxi-
co. Representav alí diplomatica-
mente o seu país. Mas o mundo
continuava pÍeza das diabolicas
rnaquinações do íascisnro que ia
em ascenso. Os nazi-fascistas ha-
viam sufocado em sangue a Es-
panha Republicana. Agora ti-
nham declardo guerra a toda a
Humanidade. Haviam agredido
rações democráticas e paõíÍicas.
Umas resistiam heroicamente, ou-
tras haviam sido derrotadas.

A União Sóviética tambem foi
invadida. Milhões de seres hu-
manos lutavam desespôradamên-
te. Forçava-se a unidade dos po-
vos indispensavel para a derrãta
do nazi-{ascismo. Todos os ho-
mens que ainda acreditavam na li_
berdade e nos direitos humanas
lutavam com as armalque tinham.
Os exercitos aliaados'aquí, alí os .

guerrilheiros soviêticos, os chine-
sesá os iugoslavos de Tito, os
" rf[quís", os " partiggiani". Os
tr*lhadores na retagudÍda, as
mulheres, as crianças, os velhos,
os Jovens.

Era a humanidade inteira agl-
tando-se pelo que tinha de mais
puro e honrado. Os intelectuais
que não se encerravam em si mes_
mos e que não fugiram do povo
tambem lutavam. havia muitos,
porquê os que preferiam colabo-
rar com o nazismo. e colocar sua
inteligência a serviço dos piores
inimigos da cultura e da dignidade
humana só poderiam constituir
uma infima minoria,

Muitos intelectuais foram para
a linha de Írente. Eraam corres-
pondentes de guerra e contavam
paara o povo que combatia na re-

--\

taguarda o que erani os cornba-
tes nos campos de batalha e csr
clareciam o senti«lo da luta contra
o fascismo. Empunhavam a penzL
e empunhavam o {uzil.

Es entre os maiores no comba."
te ao fascismo estâva Pablo Ne-
ruda. Lutava longe dos campos
de batalha mas lutava duramen-
te. Sua metralhadora não era de
âço, mas vomitava fogo contra o
nazi-{ascismo. Era uúa arma pe-
rigosissima, que desmoraii zava o
inimigo e o desesperava porque
não tinha arma igual que pudes.
se combatêla. Pablo Neruda usa-
va poesia como arma. Era esta
a sua metralhadora. Pablo Ne-
ruda Íazia poesia para o povo,
combatia com o povô, enfrentava
o fasciisrrio, ajudava a esmagá-Ior

Quando os nazistas avançavam
sobre Stalingrado, o riun<lo iritci-
ro suspenso tinha os olhos fitos
na capital .do Volga. E só respi-
rou aliviado ao ouvir maais uma
uma vez. o grito de guerra ,, I\(or-
te ao invasor aalemão", e ao ver.
a besta-{éra nazista recuar sarr-
grando.

LTm. dos iombatentes de Stalin-
grado era Pablo Neruda, âpenas
com a diferença que não côinba-
teu derrtro de Stalingrado. nern
mesmo dentro da União Soviéti-
ca. Combateu onde estava, no Mé-
xico, empunhando a mesma arma,.
a mesma metralhadora, a poesia..

Todos nós conhecemôs o scu..
maravilhoso canto a Stalingrado,.
verdadeira.apoteose à "Cidade de.
Aço" túmulo do nazismo.

Por tudo isso o Brasil conhe-
cia Pablo Nemda. Mas igual-
niente o conheciamos porque a sua
poesia, que estava presente na
guerra contra o hitlerismo, conto
estivera presenté na luta dó povo
espanhou contra o agressor nazi-
fasci§ta, estava presente tambem
na .luta contra o Íascsmo dentro
do Brasil. .

E' que além de todos os seus
títulos, Neruda elevo usua vó2"
que é a grande voz do povo chi-
1eno, pela liberdade -de 

P_restes-
Assistiu os últimos instantes da
" Madre Heroica", Leoçádia Pres-
tes. A{agou os cabelos da inocen-.
te Anita Leocarlia.

Não era somente o sentimêrúo
humano de um poeta do povo que

-
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Chile !
Ermc.s. autoridtdes !
Minhas sensoras e tuteus setho.

res !
yCompanheiros e comf anheiras

do Par4do Cornu,nista d,o Brasil!
O povo carioca tem hoje o seu

grande <lia. Vai Íinalmcnte ouvir
a mcnsagcm que o maior poeta vi-
vo da Âmérica lhe trás dos lon-
g'inquos rincões da terra chilena,
do alto dos Andes, como do Íun-
do das nrinas. ,

Mensagem <le um povo ainigo,
de urn povo irmão, nrensagem rle
todos os trabalhadores de seu

.pais, dos mineiros, dos marinhei-
ros,. dos pedreiros, dos camponr:-
ses, clos intelectuaisc, en{im rje
todos, desde os que trabalharn
com a foice, âté os que trabalham
coft a penâ.

Mensaagem de um povo, que,
tambem como nós, comunga com
os ideais de democracia e pro-
gresso; ,que vibrou com as vitó_
rias aliadas; encontrou estímulo
nas grandes vitórias do Exército
Vcrmelho; forma nas fileiras da§
Naçôes Unidas; dá o melhor de
sêus esforços pare mânter a paz
e a. unidadc. dos povos; e que.
tamfiem como nós, acompanhou
coniratrte e apoiou a Força Elpe_
orcÍonalia Brasileira, representan_
te tra -Luropa do unanime senti_
mento anti-fascista de tocl.os r.,spovos Iatino-arnericaanos.

Mensagenr tambem do governo
democratico do Chile, que aten-
de aos <lesejos do povo e permi-
te.ao povo pronunciar-se como de_
seJa.

- Mensaagern rle uma nação de
herois, de lutadores e de poetas,
mcnsageÍn da pátria do libertadci
O'HIGGíNS e de outros lutarlo-
-res dos paises irmãos do Novo
Continente que acendernp 2 ç6a_
ma, da liberdade na Anrérica do
SuI.

Nãoastavarnos acostumados a
ouvir a voz de Pablo Nerucla, até
que ele atravessou os Andes e veio
ttazer o abraço do povo chileno
ao povo brasileiro, no Comício
histórico de Pacaembú, onde, de
braços abertos, o Dovo áe S. parr-
lo iria receber o lider amado -LUIâ CARLOS PRESTES.
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o . levava a solidarizar-se com a
dor do Iilho preso que não po-
dia assistir aos últimos momen-
tos da mãe extremecida, beijar
filhinha amada e abraçar a irmã,
ou da nrãe saudosa que sêntia a
morte sem Poder ver Pela írltima
vez o Íilho,'por cuja liberdade ha-
via dedicado os úitimos anos rle
súa vida dc heroina e Pattiota bra-
sileira.

Eranr tambem o sentimento <1o

homem qué ama a liberdade, o
progresso, a cultura, e que se re-
volta-diante da monstruosidade io
fascísr-r,o. .

Neruda fez mais ainda. Pelas

suas ativitlades contra a barbá.-
rie fascista e pela visita cordial
{ue nos Iaz, juntou ao nome do
Brasil os nomes de três nações
gue nos são muito caras. Ligou
por laços que não seráo quebra-
dos jamais os mesmos sentimen-
tos dc três povos latinos ao povo
trrasileiro.

Prirneiro, a Espanha Republi-
cana, onde Ncruda, com a arma
predileta da poesia, lutou ao lado
do povo espanhol, o primeiro a le-
vantar sua voz pela liberdaade
de Prestes e seus cômpanheiros
anti-fascistas e comunistas, atra- -
vés da moção enviada em 1936 ao
g:overno brasileiro pela Camara
dos Deputados daquele pais.

Depois o Chile, sua terra na-
tal, berço do poeta que exaltou
Luiz Carlos Prestes e lutou, as-
sim, pela democracia em nossa
Pátria.

E em seguitla o México, que
abrigou Lcocadia Prestes, aconl- \
panhou e estimulou suaas lutas '

pe liberdade do Íilho, e hospeda
.generosamente Ânita Leocadia e
Lygia Prestes.

México, tcrra de Cardenas e de
Lonrbardo Toledaano, terra de um
porro que trata coúo seus melho_
res Íilhos os íilhos rlo povo brnsi-
Ieiro.

Meus amigos e nxeus caflnara-
das !

Prometamos não esquecer nun-
ca a solidariedade desses três po-
vos irmãos.

E que para resgatar .tamanhas

dividas de gratidão, comecemos
por prestar nossa solidariedade ao
povo espanhol, pedindo ao nosso
governo rutura de relaçóes com
otirano Fianco, que sufoca a de-
mocracia na Espanha.

E' sinal dos novos tempos .que
esteja a saudar o poeta Pablo Ne-
ruda um operário comúnistaa,
membro do giorioso Paiticlo Co-
munista do Brasil.

Isso pode pârecer espantoso âos
inimigos da democracia, ao srea-
cionários e todos os matizes e

mesmo a certos intelectuais que
ainda não tiveram coraagem de
treber a inspiração- de sua arte
nas fontes c1o povo. Mais espan-
toso ainda potierá parecer a. essa
gente o fato do poeta Pablo Ne-
rüda ser tambem Senador em seu
país. E' que uma coisa não se se-
para da outra, quando o poeta é

do povo e o Senador tambem o é.
Mas, não estamos saudando tão

somente um poeta e senador. Es-
tamos saudando tambem um ca-
maraada.

Pablo Neruda, poeta e Senador
Chileno, é membro de um Parti-
do irmão, que respeitamos e acl-
miramos, o glorioso Partidij Co-
munista do Chi1e.

Como intelectual comunista, Pa-
blo Neruda é um iintelectual de
novo tipo. Sua inspiração é ti-
rada ao contato sadio do povo,
de seus sofrimentos, de seus an-
seios e de suas lutas. Ele não se
isola'do convivio com as grandes
massàas traabalhadoras. Por isso
sua arte é tiva e emociona. ()
povo a compreende e a procura,
porque nela se revê e nêla'se
educa; ri.

A poesia de Neruda é a poe§a
das massas, a poesia que investe

contrâ o fascismo. A poesia que
pode ser afixada nos muros, co-
mo sucedeu no México, para es-'
candalo dos poetas empoeirados
de gabinete, ternerosos da aproxi-
mação do povo.

A arte rle Neruda ê a arte a
servço do povo, a arte como nós
comunistas a compreendemos, co-
mo a desejamos, cômo a reali-
zamos. A arte que ajuda a mar-
cha paaciifca paÍa a democracia
e o progressô, a arte que educa
politicamente, que tem vibração,
que é eterna porqüe vem do povo
e vai para o vo.

Entretanto o Partido Comunis-
ta do Brasil não acha que seme-.
Ihante arte seja previlégio dos co-
mirnistas.

Em outras épocas tivemos ar-
tistas que souberaam colocar-se à
altura dos anseios das massas e
encarnâaram suas aspirações. Um
exemplo que não será.demais re-
petir no terreno da poesia é o de
Castro Alves, cuja . àrte foi co-
locatla a serviço da emancipação
dos escravose é perÍeitamente
compreendida pelo povo.

Modernamente, a parte mais
avança<la e honesta de nossa in-
telectuali{ade, que já conta iro
Brasil com nomes de real valoq
intimamente ligados ao povo, vem
em nossa Pátria reali)ando uma
obra notavel nesse sentido, caben-
do aquí destacar o conteúdo po-
pular dessa nova arte, produto de
um mundo novo, de onde ô fas-
cismo, derrotado militarmente, se-
rá enÍim varrido moral e politi-
camente.

Ncruda é um exemplo pâra os
artistaas da nova geração, exem-
plo que o nosso Partido <leseja-
ria sinceramente fosse imitado.

Mas, meus senhores e meus
amigos, eu não quero mais rou-
bar o vosso tempo.

Silencio ! O povo do Chile vai
falar pelo boca de Neruda.

MOUffiI[|IO P0PllI.[A ffill-il|fitR[Llslfi

PeIo Democrocia - Pelo Brcsil
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H]STÓRIA DA FILOSOFIA

- Escrito por Historiador.:s de
Filosofia cia Academia de Ciên-
cias da U.R.S.S., sob a direção
do Pro{essor A. V. Shcheglov

- 
Eclitorial [itoria Limitayla --

A impcirtància do aparecimento
'dêsse trabaliro em 1íngua portu-
.'guesa tem urn amplo significado.
Os estudiosos da Filosofia no
Brasil não podiam encontrar um
compêndio ern nossa 1íngua que
?udesse jesenvolver .. t,.i,lad.lra
evolução científica até nossos dias.
As nossas deficiências editoriais
sempre se fizeram sentir grinci-
palmente para uma disciplina quc
não consegue ier ministrada no
Brasil em dialética adequada. Só
,à.7u2 do marxismo é possível acl-
.quirir conhecimentos cicritíficos
,sefir mistiÍicações mctafísicas e

'conclusões abstratas. O trabaiho
dos cientistas soviéticos se desen-
volve em linguagem acessível e
ven'l provâr côrno a FilosoÍia é
imprescendivel à cultura de um
povo. Como na Filosofia seria in-
teressantc que fossem editados :to
Brasil trabalhos referentes à ini-
ciação de outras ciências 

- a Fí-
sica e a Matemática, por exemplo,
afim de quc fossem atendidos cle
taneira elicicnte os nossos idcais
de crrltura. O Iivro que indica-
mos ncsta nôta aos intcressados
pela cultura brasileira deve ser
lido e divulgado.

CULTURA SOVIÉTICA _
Alexci Tolsfoi, Hcnry A. Srge-
rist, B. D. Grckov, e ôutros -Ediforial Vitória Limita<la
" Cultura Soviética" é um livro
que se porle considerar camo uma
Antologia indispensável ao conhe-
cimcnto de uma maneira mais ge-
ral do desenvolvimento da culiu-
ra na pâtria clo socialismo, tre_
zer:do uma série imensa de escla_
rccimentos ainda bem necessários
aos estudiosos do Brasil.

Assim, numa série de conferêrr
.cias, os brasileiros tomam conhe-
cimento dêsde os assuntos que se
reÍerem à literatura até os pt rr
blemas mais importantes de úên-
cias como a Geologia e a Matc-
"mática. Trátbalho recomendávcl
a um nírmero de leitores bastants
amplo., O POVO E' IMORTAL 

-Vassili Grossman 
- Editorial Vi-

tória Limitada 
- A melhor re-

comendação dessa novela ê ter
sido premiada na União Soviéti-
ia com ô " Grande prêmio Sta-
1in", em 1943. O românce da

Rússia 'Soviética é uma Íalsa Íic-
ção porque de fato, com o homem
novo, resultado da revolução, a
literatura passou tambem a repre-
sentar a nova mensagem do novo
tipo. Está absolutamente integra-
da na vida dêsse grande povo .e

principalmeirte.para nós brasilei..
ros que vivcmos {ora dessa reali-
rlade, representa alguma coisa de
grapdiosa e me§mo heróica. "O
povo é imortal" significa'de ver-
dade a realidade soviética e todo
o livro é cortado por frases inci-
sivas como essa, servindo de exem-
plo: " Como comissário da unida-
de, proibo-o de. pronunciar paia-
vras que, a1ém de serem indignas
de um patriota, não se ajustam à
veÍdade objetiva. Está entendi-
do?" Enfim, é um iivro desta teÍ-
,rível guerra que tanto massacrou
os pcvos na luta contra o -nazis-mo. A tradução é de Oswaldo
Alves, o que por si só representa
uma recomendação.

U.R.S.S., UMA NOVA CT-
VILIZÇÃO 

- Sidney e Beatri-
ce Webb - Editorial Calvino Li-
mitada 

- Depois de um grande
êxito da edição des5a obra em 5
volumes, a Calvino lança agora
uma nova grande edição em 2 vo-
lumes. E' um .trabalho que teãr
verdadeiramente a signi{icação de
enciclopedia e que surge exata-
mente numa hora em que o mun-
clo inteiro tem suas vistas volta-
das para o país dos soviets. Não
Íoi sem razáo qt.e Bernard Sharv
apresentou seus autores de manei_
ra entusiasmada e que os leitores
brasileiros acorreram para o co-
nhecimento dêsse grande trabalho.
O sumário do livro, contendo ca-
pítulos como " O homem como ci-
dadão", " O hmem como produ-
tor", i'O homem como consumi-
dor", " Orientadores profissio-
naisr', "A remodelação- do ho-
mem", " Produção planejada pa-
ra o consumo da comunidade,,,
etc., mostra bem o interesse Ca

9br-a e a tradução 4ssinada por
Luiz dç Castro AÍilhado e Ediion
G. Dias, aÍirma a sua idoneida-
de. Releva ainda anotar a apre_
scntação gráfica do livro, o que
muito .contribue para enriqueier
nossa bibliografia.

TALLEYRAND 
- DuÍf Coo-

per 
- Conlpânhia Editora Nacio_

nal 
- O "Talleyrand,', de DuÍf

Cooper é um livro que cabe per_
teltamente entre os grandes tra_
balhos sôbre política internacio_
nal. E' portanto um livro bem

Jean Guehenno, arn grand,g escri-
tor d,a resistêicia francesa, autor
tle notá.uei.s obras como " Caliban
Parle", "fournal d,'un homme d,c
qudrdnt ous", "Jetmasse d,e la
France'' e outros e er-diretor da
revi,çta " Ewrope" e do semanô-
rio " Vend,red,i" . Guenhenno este-
üe entre nós alguns días, sern qrc
e\tretdr.xto- chegasse a realig$t
um cncontro mais efetivo com o
poao brasileiro, aoltando, pois, ao
sea pd,ís sem d,dr mdiores efrbafl-

sões ao scu hunonismo.

"MOVIX,ÍENTO POPULAR
ANTI.INTEGRALISTA''

Com a vitória das Naçõàs Uni-
rlas e o esmagamento militar do
fascismo nos campos da Europa,
elementos da Ação Integralista
vêem se articulando em nosso
pâís, pÍocurando assim ressuscitâr
a organizaçáo dos traidores da
Pátria como que afrontando os
valorosos componentes de nossa
gloriosa Força Expedicionária.

O " Movimento Pogular Anti-
Integralista" em um ambiente d-e
verdadeira coesão, reunirá cida-
dãos de todos os partidos demo-
cráticos, que lado a lado traba-
lharão com a única Íinalidade de
isola r e exterminar os remanes-
centes do fascismo indígena que
tentam se rearticular, justamente
no Dresente momento em que nos-
sa Pátria caminha paÍa sua rede-
mocratização.

oportuno e que vem ilustrar a
Seção de Biografias da Coleção
do Espírito Moderno_ Mereie,
porém, menção especial a manei:
ra clara com que o autor desen-
volve a.s verdadeiras tragédias de
seu personagem central, fazendb
ressaltar o momento histórico vi-
vido pelos povos da Europ2 Oci-
dental.
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DIREÇÃO DE QUININO CAMPOFIORITO

UMA SÉRIE DE PEQUENAS BIOGRAF.IAS DF] T\RTIS'fAS
PLÁSTICOS, COM REPR,ODUÇÕES DE TRARALHOS
PARA INTEGRAR VÁRiOS VOLUX,{ES Dtr UMA COi-EÇÃO

ANTOLOGIA DE ARTISTAS PLÁSTICOS

A ordenr do aparecimento dos trabalhos não segue qualquer seriaçào

nem tão pouao se relaciona conl a tenrlência artística dos liografaclos

Alfredo Galvão Candido Fortinari Manoel Santiago
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