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Houve um tempo em que a mocidade se deixava empolgar, facilmente, por tudo quanto diziam da Rússia Soviética Nas livraria!, apareciam, sob a capa de compêndios de doutrina e de cultura, os livros mais nocivos à formação da juventude. Eram livros de propaganda pura e simples da revolução vermelha, alguns abertamente, outros de maneira subrcpttcia. Apresentava-se, neles, a Rússia como um paraíso
terrestre, onde os homens viviam felizes, em igualdade de
condições, sob a proteção de um governo exemplar, um pais
sem classtos, sem conflitos de interesses e em ascendente progressão civilizador a.
Muita gente se iludiu com os louvores, sem indagar ou
procurar saber a verdade. Também não havia, de parte doa
governos anteriores a 30, a preocupação de esclarecer, de opor
à propaganda ofcneiva a propaganda defensiva, de alertar, de
mostrar a realidade, de analisar o regime habilmente exposto
como uma das mais humanas criações dos povos modernos.
uma idéia, já foi dito, combate-se com outra idéia. Neste
particular, o governo do Sr. Gelulio Vargas teve a intuição
perfeita do problema. Começou por organizar as classes trabalhadoras, que estavam dispersas e a mercê dos aventureiros de toda espécie. Os sindicatos existcntesi viviam cheios
de agentes da desordem. Os sindicatos não tinham a menor
compreensão da vida pública dentro dos quadros legais, porque eram núcleos, de formação revolucionária e focos de permanente agitação.
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A Üiititttiçáo da legislação trabalhista, criando devercs e
direitos, a prática da Justiça social, o amparo efetivo e a assistência solícita ao trabalhador nacional, criaram no espirito da massa o desejo de cooperar e de ser útil ao progresso
de sua pátria. Ninguém porá em dúvida os resultados dessa
sábia política. O 27 de novembro de 1935 foi a grande e dura
prova. Os comunistas, que conseguiram fazer deflagrar o movimento, não contaram com a magra, — a massa Que eles tanto
seduzem com promessas falazes — para o sucesso do golpe.
Passado o período da repressão, de efeito momentâneo,
cabia premunir a mocidade do contágio dissolvente.
No atual regime, o Departamento Nacional de Propaganda
pude intenf,ificar e ampliar uma campanha nesse sentido.
O êxito da patriótica iniciativa avalia-se pela acolhida expontânea que aos comunicados da Agência Nacional dão os
milhares de jornais de todo o pais. Mesmo nos mais longínquos rincões, a campanha anti-comunisla se faz sentir em toda
a sua intensidade.
Como complemento necessário, o Departamento edita,
agora, este livro. O livro não tem a vida efêmera de uma folha
da jornal. O livro guarda-se e dura tempo. A veracidade das
informações que se vão ler é comprovada pelos fatos que se
desenrolam na Rússia, com os seus processos e as conseqüentes
execuções impiedosas dos, maiores responsáveis pela implantação do comunismo, sintoma eloqüente da crise profunda
interna, que abala o regime' em s(eus próprios fundamentos.

FALSO PACIFISMO

f
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O jornal argentino La Opinión publicou, recentemente, um artigo comentando a declaração, há
tempos feita, perante o Conselho da Liga das Nações,
pelo Comissário das Relações Ext&riores dos Soviets,
Máximo Litvinoff, segundo a qual, "em matéria de
política internacional a posição da Rússia c clara e
nitida: ela quer a paz universal".
Apreciando essa categórica afirmação, diz o articulista argentino:
"O leitor observará que, como expressão de uma
política definida, a frase de Litvinoff não pode ser
mais louvável. O peior é que nem todos sofrem de falta de memória c conservam, ainda, na lembrança, os
seguintes fatos incontestáveis: a sangrenta revolução
comunista de Bela Kun, na Hungria, com seu subsequente governo soviético; o golpe planejado pelos
vermelhos em Portugal, em maio de 1926; a descoberta das atividades do comunismo no Peru, em

maio de 1927; a fracassada revolução comunista do
Brasil, em 1935; a detenção de onze emissários soviéticos em Viena, em outubro de 1936, os quais confessaram achar-se ao serviço de Moscou; as medidas
de urgência adotadas em fevereiro de 1936 pelo governo do Chile, destinadas a abafar as atividades extremistas dirigidas pela III Internacional; as declarações feitas pelo Ministro da Marinha da Inglaterra,
na Câmara dos Comuns, em janeiro de 1937, documentando os atos de sabotagem executados em vários navios de guerra por inspiração de agentes vermelhos; os motins sangrentos de Clichy, em França,
em 1937, e a anterior e posterior ocupação violenta
das fábricas, resolvida pelas centrais operárias com
sede nominal em Paris; a ingerência revolucionária
da Rússia na China; a campanha de descontentamento
desencadeada pelos agentes vermelhos nos países
coloniais; os movimentos subversivos intentados na
Argentina pelo órgão das filiais que obedecem ao
Koaiiintern; as atuações ditas "comerciais" de Arcos
House, em Londres e da Yuyamtorg, em nosso país e,
sobretudo, a descarada intromissão comunista na
Hespanha, onde atuavam enviados soviéticos, tanks
soviéticos, metralhadoras soviéticas e chefes e brigadas soviéticos, vários meses antes da data em que
a Itália se dispoz a intervir para deter a prepotência
de Moscou. E, para maior prova, há ainda quem re-

corde que o programa e estatutos "da Internacional
Comunista diz no capítulo IV: "A conquista do poder
pelo proletariado não "é uma conquista pacífica... é
a derrubada violenta... a destruição do aparelho capitalista do Estado".,
"Esta, — que pena que os Litvinoff e os diplomáticos genebrinos o tenham esquecido — esta é a
Paz pela qual diz trabalhar, sofrer e viver a Rússia
atual e estas são também as flagrantes mentiras que
a Liga consente que impunemente se expressem em
seu seio".
"Não importa, porém. Pode Litvinoff continuar
a mentir e pode a Liga continuar a fazer rapapés aos
tenebrosos planos da política internacional comunista.
Os homens dignos e as nações que não renunciaram
aos seus destinos superiores, já têm traçado firmemente um programa claríssimo, que condena, irremediavelmente, a integral desprezo* essa falsa paz
hipocritamente definida pelos soviets".,
A "ELEIÇÃO DEMOCRÁTICA"
Há pouco tempo teve lugar na U. R. S. S. a
"eleição democrática", com tanto alarido noticiada,
para o Conselho Supremo. Como era de esperar, foi
alarido e nada mais.
Os candidatos foram apresentados "de cima".
Durante a pseudo "campanha eleitoral", vários can-

didatos tinham sido presos, entre eles o presidente da
Comissão de Planos do Estado, Meschlank, o secretário do Partido em Arkhangel, Kontonir, e outros.
Os discursos eleitorais limitaram-se a três temas:
louvores à obra de Stalin, invectivas em linguagem
grosseira aos "trotzkistas" e ameaças a todo o mundo,
com o. exército vermelho.
Os oradores, cujos discursos tiveram a maior divulgação, esforçavam-se por demonstrar o caráter
"democrático" da eleição, e a sua importância para o
futuro da ação comunista no< mundo.
O próprio Stalin discursou em tom primitivo,
mal improvisado, limitado ao horizonte dos analfabetos.
Por esta frase de uma de suas orações, pode-se
calcular a qualidade dos candidatos: "Ela (a missão de votar) culmina pelo dever que tem cada cidadão soviético e cada delegado de não confiar cegamente nos candidatos da "mais livre das democracias", pois muitos deles nada valem, muitos não são
"nem carne, nem peixe". E' um dever de cada eleitor mesmo, depois da eleição, observar com desconfiança os "homens de sua confiança".
A significação deste aviso é clara: os agentes da
G. P. U. estão prontos, ao primeiro sinal de Stalin,
a "pôr em ordem" os deputados eleitos democraticamente. O agente provocador Eschov está pronto, a
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um aceno de Stalin, a preparar a "liquidação" dos
candidatos que se tornarem inconvenientes.
E' desnecessário informar como se processou a
eleição e qual foi o seu resultado, pois sabe-se que,
como disse a imprensa inglesa, esta eleição "democrática" estava sujeita ao lema: "O voto ou a vida".
O resultado do pleito confirmou o que, aliás, já
tinha sido previsto: que, exceto alguns operários e
camponeses de "reclame", a imensa maioria dos eleitos se recrutou nas fileiras da camarilha dominante
e da G. P. U.
A última eleição veio, mais uma vez, desmascarar a falsa "democracia" vermelha. .
OS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO E AS PRISÕES
SOVIÉTICAS fSe nos primeiros anos da União Soviética era difícil e perigoso fugir da Rússia, hoje tornou-se quasi
impossível, e tentá-lo importa num verdadeiro auicídio. Cercas de arame farpado, pelas quais correm poderosas correntes elétricas, torres munidas
de holofotes, patrulhas ininterruptas e providas de
cães de caça e policiais guardam toda a linha da fronteira. Assim sendo, compreende-se a emoção causada
na Letônia pela evasão de Vítor Konarski, antigo capitão do porto cie Leningrado.
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Konarski, embora tenha cumprido uma sentença
de quatro anos e oito mezes na prisão soviética de
Wytschera, preferiu tentar essa façanha arrojada a
esperar pela liberdade. Enfraquecido pela desinteria
e pelo escorbuto, fez ele a seguinte narrativa aos
jornalistas:
"O campo contém cerca de 32.000 prisioneiros,
que ai são conservados até que a morte os liberte dos
trabalhos pesados, da má alimentação e das conseqüentes enfermidades. Encontrei, lá, dois cidadãos
americanos, Artur Hanley, químico da Califórnia,
e Eduardo Rose, maquinista de Boston. Ambos disseram-me haver chegado à Rússia como trabalhadores voluntários. O primeiro foi preso em 1925,
quando tentava fugir para a Letônia, e o segundo
em 1923, em Leningrado. Embora hajam cumprido
a pena de dez anos de prisão que lhes foi imposta,
ainda são conservados como prisioneiros. Disseram,
também, que conhecem mais três americanos natos,
que estão cumprindo sentença em outras prisões soviéticas".
Recentemente, a chancelaria americana teve de
ocupar-se com o caso da celebre Sra. Ruth Maria Rubens (ou Robinson), uma cidadã norte-americana
que se acha presa em Moscou. O encarregado de negócios dos Estados Unidos, Sr. Loy W. Henderson,
soube que a senhora Rubens havia "desaparecido"
10
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do Grande Hotel Nacional, vizinho da Embaixada dos
Estados Unidos. Meses depois, o Comissariado do
Exterior da Rússia confessou que a Sra. Rubens estava detida, sem no entanto dizer por que motivo.
Também duzentos alemães se acham atualmente
nas prisões soviéticas, sem que os funcionários diplomáticos e consulares alemães tenham podido visitá-los.,
DESILUSÃO
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No opúsculo. que o Sr. A. Vieira publicou, em
Portugal, intitulado - - "Moscovo" — há um inte»
rèsse especial, por ter sido escrito por um antigo
adepto das teorias marxistas, tão considerado nas
hostes vermelhas que chegou a ser funcionário estrangeiro do Komintern.
No entanto, a sua convicção sincera não pôde
resistir à evidência dos fatos. Em outro folheto, sob o
título -- "Comunismo" - o Sr. A. Vieira já relatara pormenorisadamente o que vira na Rússia soviética .
Neste trabalho — "Moscovo" —, ele aprecia mais
o aspecto teórico da doturina bolchevista, constatando
que o comunismo ideiado por Lenine já não mais
existe, podendo-se dizer que o seu criador assistiu à
agonia da própria doutrina.
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Aos poucos, os princípios da revolução de outubro foram se transformando no sentido de uma
aproximação, do capitalismo, tão malsinado pelos
chefes da ideologia comunista. A princípio, foi necessário contentar as exigências dos camponezes e,
mais tarde, as nações capitalistas, de onde era imprescindível importar os maquinismos e os técnicos
necessários à indústria soviética.
Si houvesse sinceridade na direção da campanha comunista, esta teria cessado inteiramente, porque não se propaga aquilo que praticamente não é
possível executar. Mas, o que querem Stalin e seus
agentes não é a propagação de uma doutrina que
eles sabem falida e desacreditada pela prova real da
experiência. Querem, sim, a vitória de idéias imperialistas, reminiscência das hordas vandálicas, cujos
desejos de conquista nunca tiveram Oi objetivo de melhorar a condição dos povos vencidos, e sim de escravisá-los, arruinando-lhes a agricultura, a indústria e o comércio.
Fiel discípulo de Atila, que se considerava "o
flagelo de Deus", Lenine, como agora Stalin, iniciou
o combate pela implantação do comunismo por uma
campanha sistemática, cruel e traiçoeira contra toda
idéia religiosa.
Lemos, comovidos, as seguintes palavras de "Moscovo": "Recordo com saudade os tempos em que,
ff~~

12

menino c moço, acompanhado de minha santa mãcsinha, ia à igreja da aldeia onde vivíamos".
"O materialismo roubou-me a crença, a fé cm
Deus, para oferecer uma miragem que, exatamente
como os lagos vistos pelos viandantes sequiosos do
deserto, desapareceu quando me aproximei".
Desaparecida a visão enganosa, que surgira com
a morte da fé, diante da contemplação da realidade,
exclama o autor: "Tendo tôda a minha vida sido
comunista, desiludiu-me a realidade russa. Em face
disso, revi as minhas idéias e cheguei à conclusão de
que o verdadeiro socialismo é o pregado nas cncíclicas
Rerum Novarum e Qnadragcsimo ano".
O que se deu com o Sr. A. Vieira sucederia a
todos que pudessem, de. uisu, contemplar o panorama russo., despido da cortina de fumo que as autoridades têm o cuidado de levantar entre o viajante
e os horrores sofridos por um povo infeliz.
A DECADÊNCIA DA LITERATURA RUSSA
A revista londrina "The Criterion" publicou na
sua secção de crítica literária um estudo de John
Cournos sobre a literatura soviética.
Neste trabalho, o conhecido crítico., depois de
mostrar a contingência em que se encontra o literato
russo, forçado a ser agressivo contra todos os escritores, que não forem absolutamente ortodoxos na pu13

reza das doutrinas vermelhas, principalmente depois'
da época de terror provocada pelo processo dos "trotzkistas", refere-se à decadência da literatura na
Rússia Soviética.
Os nomes gloriosos e universalmente conhecidos
de Puchkine, Gogol, Turguenief, Tolstoi e Dostoievsky não tiveram substitutos.
Máximo Gorki, que os escritores soviéticos tanto
exalçam, indo além do seu merecimento verdadeiro,
escreveu a maior e a melhor parte de seus livros antes da revolução comunista de novemhro de 1917.
V. Dubekin, tratando da literatura própria para a mocidade, lamenta que não hajam livros sobre
os heróis russos, fornecendo a literatura clássica,
apenas, um prazer estético, mas não servindo para
sua emulação.Em artigo sobre "A falsificação do passado histórico.", cheio de erros, Platão Kerszheutsev, tem este
lampejo de sinceridade: "Não temos comédia teatral
no Soviet, e só muito raramente se ouvem risos nas
nossas peças. A alegria e o heroísmo do nosso tempo
não se reflectem nessas peças. E' bem trágico o país
onde o humour está morto. Pois si o próprio Gogol
reaparecesse na Rússia de hoje e escrevesse de novo
"Almas Mortas", a história da nova servidão soviética, não lhe seria permitido publicá-la. Nossos autores teatrais e nossos teatros têm de seguir a orientação do "Partido Comunista".
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Para que continuar assunto tão triste? pergunta
por fim João Cournos.
PARALIZAÇAO DA CULTURA
Dezenove anos de regime comunista não produziram, na U. R. S. S., um só filósofo, sociólogo, jurista, economista, publicista ou critico digno desse
nome. Não produziram nenhum grande erudito das
letras, da história, das artes. E' que as pesquizas de
caráter construtivo foram rigorosamente interditas.
Estabeleceu-se que as conclusões definitivas foram
dadas nos trabalhos infalíveis de Marx, de Engels, de
Lenine e de Stalin. As próprias obras literárias e artísticas foram impiedosa e ferozmente mutiladas
pelo poder bolchevista, desde os primeiros dias de
seu surto.
Comentado e modificado pelo "leninismo" e pelo
"stalinismo", o marxismo permanece na U. R. S. S.
com o caráter de religião oficial e obrigatória. E' por
esse motivo que a vida espiritual do país, outrora tão
ardente e interessante, passou a ser de valor nulo.,
tendo tomado uma feição apagada e monótona.
INSTINTO SANGUINÁRIO
Quando, nas colunas dos jornais, a palavra "Moscou" indica a procedência de um telegrama vindo do
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exterior, antes dos leitores tomarem conhecimento
do seu conteúdo, já sabem de antemão que se trata
de uma nova demonstração espetacular e clamorosa
dos instintos sanguinários, em explosões sucessivas,
dos dirigentes da infeliz Rússia. Não há brasileiro
algum, após a leitura dos comunicados relatando
horrores, que não estremeça de pezar e de compaixão
por esse desgraçado povo, escravo de um regime que
aniquila toda a capacidade de produzir, de criar e
de realizar, e cuja vida é uma sucessiva mudança de
cenários trágicos, onde o crime, a miséria, o desalento
e a amargura são colocados em primeiro plano.
O medo, o ódio, a desconfiança fazem o ditador
vermelho descobrir espiões e malfeitores por toda a
parte. E lá vêm as condenações de pessoas que tiveram a infelicidade de deixar transparecer, mesmo
de leve, o seu descontentamento.
Procuremos esquecer esses episódios sangrentos
da vida do povo russo e aguardemos com tristeza e
piedade outros e muitos outros que ainda virão, enquanto durar ali a doutrina infame que os setários
de Moscou quizeram implantar em nosso pais e só
não o conseguiram graças à patriótica vigilância do
Presidente Getulio Vargas, que anulou uma a uma
todas as tentativas feitas.
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A TRAGI COMÉDIA DOS JULGAMENTOS

B. Suvarinc incluiu no folheto recentemente publicado em Paris, sob o título "Pesadelo na U. R.
S. S. ", um estudo que escrevera para o "Figaro Litteraire" sobre os célebres processos de Moscou.
Citando o pensamento do Marquez de Cusline, de
que "os russos são os primeiros comediantes do mundo.; para isso, não nccesitam de prestigio da ribalta",
— ele investiga o motivo pelo qual os acusados, na
Rússia, quasi uniformemente, ao invés de se defenderem, são os seus próprios acusadores, inventando crimes que nunca cometeram e circunstâncias
agravantes que jamais ocorreram.
E' assim que Piatakov confessou que em 1935
viajou de avião de Berlim a Oslo, para conspirar
com Trotski, quando ficou absolutamente provado
que nenhum avião vindo da Alemanha aterrissou no
aerodromo daquela cidade norueguesa. Outro acusado depôs no sentido de que, em 1932, tinha se encontrado com um filho de Trotski no Hotel Bristol de
Copenhague, não obstante não mais existir tal hotel
desde 1917 !
Mostra, porém B. Suvarine que esse fenômeno
não se prende à alma russa, nem esse masochismo
tem alguma coisa com a alma slava.
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Em todos os partidos comunistas, estejam em
que países estiverem, vêm-se os mesmos traços típicos
do bolchevismo! o mesmo psitacismo, as mesmas palinodias, a mesma logomaquia, as mesmas lutas intestinas sem tréguas, as mesmas cenas de contrição,
o mesmo elogio servil aos chefes.
Seguindo os ensinamentos de Bakunine e os
exemplos de Netchailv, os adeptos do Partido Comunista renunciaram a qualquer respeito à personalidade humana.
Eis o estado d'alma que explica as delações e as
acusações inexatas e absurdas por si mesmas, sem
que o povo russo tenha culpa de sua desgraça, mas
sim o partido que o infelicita.
Gorki disse com acerto: "Onde não existe respeito para com o homem, vê-se raramente nascerem
e viverem homens capazes de se respeitarem a si
mesmos ".j
PARAÍSO DESAPARECIDO
'A idéia de que a Rússia Soviética é o paraíso do
proletariado já desapareceu completamente. Hoje,
a U. R. S. S. só aparece com esse título em folhetos
de propaganda comunista, a que ninguém dá crédito.
Entretanto, si quizermos ter impressão do aburguezamentq da Rússia vermelha, basta ler a transcrição
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de "Uma recepção vermelha", tal como a descreve o
"Novoyc Russkoye Slavo", de Nova York:
"A's 10 horas da noite, automóveis de ltixo>, pertencentes às embaixadas, rodam pelas ruas de Moscou, dirigindo-se para uma recepção no Comissariado do Exterior. Em Paris ou Londres o espetáculo
desses homens, trajando casacas irrepreensíveis e
dessas mulheres cobertas de peles c jóias faiscantes,
levaria o transeunte a parar um momento. Entretanto, estranho é dizer, isso não provoca nem um
olhar na capital do proletariado, quer de inveja, quer
de simples curiosidade.
Nosso automóvel para em frente do imponente
edifício destinado às recepções do Comissário das Relações Estrangeiras, Sr. Litvinov. Um criado de libre abre a porta com respeitosa reverência.
Os convidados atravessam a sala de entrada, passam pelo "jardim de inverno" e se aproximam do
"pe_queno salão", onde são recebidos por Máximo
Litvinov, em solene casaca e com todas as suas condecorações e pela Sra. Litvinov, em elegantíssimo
vestido de baile.
O corpo diplomático começa a reunir-se. O embaixador alemão, Conde Schulenburg, curva-se respeitosamente e beija a mão da Sra. Litvinov. Os
cumprimentos de Litvinov são prolongados e acompanhados de um sorriso cordial.,
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Os adidos militares alemães batem os calcanhares e curvam-se como autômatos.
O adido militar da Embaixada inglesa entra com
o uniforme vermelho da cavalaria, o peito coberto
de medalhas, trazendo sob o braço o capacete ornado
de plumas brancas. Japoneses de pequena estatura,
uniformizados, fazem mesuras aos seus colegas.
Está aqui toda Moscou diplomática e social.
Há muitas senhoras presentes, divididas, porém,
em dois grupos: as estrangeiras, senhoras de embaixadores e adidos, estão impec^velmente vestidas,
trazendo muitas delas diamantes e pérolas.
Artistas do teatro e do cinema russos são numerosos. A estrela do. film "Solovei" (O Rouxinol) está
ao lado da prima-dona do Teatro Bolchoi. Mas, a
atenção não se concentra nelas por muito tempo, pois
nota-se um movimento de entrada de convidados. Dá
entrada no salão o Sr. Molotov, presidente do Conselho dos Comissários do Povo, que é o Primeiro Ministro. Todos os comissários estão de casaca, com
uma única exceção, o Comissário do Abastecimento,
Mikoyan.
Há outro movimento entre os convidados. E' um
militar que chega dando o braço, a uma linda mulher.
A sua estatura elevada, o seu porte irriquieto e os
seus fartos bigodes são muito conhecidos: é Simeão
Buducnny, o comandante de cavalaria, antigo sargento, que é agora marechal vermelho."

DESPOTISMO
A conhecida "Revue dês Deux Mondes", de Paris, publicou interessantíssimo estudo intitulado "Depois de vinte anos de experiência bolchevista", de autoria do escritor N. de Basily. Pertence a esse trabalho o seguinte trecho, que sintetisa, com grande
precisão, o que é, realmente, o despotismo reinante
na Rússia Soviética, o único país do mundo em que
conseguiu se estabelecer o comunismo:
"Não é a sociedade, e sim o Estado que detém,
na U. R. S. S., a propriedade de todos os meios
e instrumentos da produção. Somente o Estado tem
o direito* e a possibilidade de dispor deles. Exerce,
para isto, verdadeira ditadura econômica sobre o
país. Obedece, desta forma, às características que lhe
foram traçadas pelo próprio Lenine, quando, em seu
livro "O Estado e a Revolução", assim o definiu: "O
Estado é a organização centralizada da violência e
da opressão.".
Foi, portanto, através de um regime francamente
despótico que as experiências soviéticas conseguiram
ser realizadas na Rússia. Apenas para isto foi preciso entregar o país aos horrores da guerra civil, reprimir de modo sangrento as revoltas do.s camponeses, instaurar o terror, criar os terríveis campos de
concentração, sujeitar as populações ao tifo, ao cs21
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corbuto e à fome, obrigá-las a todos os excessos da
coletivização, processar e condenar sem apelo e sem
piedade, suprimindo ale -- limites ainda não registados na História - - quaisquer resquícios da liberdade individual, — tudo isto foi preciso para que os
comunistas dominassem um só país, do qual não são
mais do que tiranos exploradores, para vergonha da
civilização moderna".
A EDUCAÇÃO DA MOCIDADE
São tantos os setores invadidos pela mentirosa
propaganda soviética, que não menos numerosos são
os pontos em que se impõem os desmentidos. Um
deles, e dos mais importantes, é o referente à educação da mocidadc, que os comunistas costumam
alardear ser realizada, na U. R. S. S., por processos adiantadíssimos, quando, na verdade, não tem
apresentado, até agora, senão os peores resultados.,
Dizem os comunistas, numa das mais falsas alegações com que pretendem se justificar do geral fracasso de suas tentativas, - - que as novas gerações
russas, formadas à luz dos princípios marxistas e lêniilistas, são gerações imbuídas de uma moral muito
pura, alheia às ambições materiais, que o regime pretende sufocar com êxito.
A contestação dessa hipotética superioridade é
muito fácil. Bastaria citar os preciosos documentos
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fornecidos pela própria imprensa soviética, que, apesar de ser exclusivamente oficial, não pôde evitar a
publicação de fatos altamente depreciativos da poíítica educativa vigente em todo o território da U. R.
S. S. Desorganização administrativa e incompetência
dos professores são suas características, delas não podendo resultar sinão desaproveitamento dos discípulos, baixa do nivel intelectual, males que aqueles jornais chegam a julgar insanáveis.
Quanto à desambição dos jovens formados à sombra do novo regime, ainda há alguns meses, com argumentos e informações irretorquiveis, contestou
mais essa balela soviética quem está habilitado a destruí-la facilmente, o próprio autor de "A Revolução
traída", o antigo companheiro de Lenine, Leão Trotzki.
Mo-ços ambiciosos, além de incultos e "educados"
sob a influência dos mais perniciosos exemplos -eis a que se reduzem, na verdade, as novas gerações
que o comunismo pretendia formar como verdadeiros modelos, destinados a todo o mundo>, no único
país em que conseguiram vencer.
O "JORNAL MURAL"
A coluna de Paschino, de medieval memória,
subsiste oficialmente nos dias de hoje, na Rússia Soviética.
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Não é uma figura literária; a coluna de Paschino
veneziana tem a sua cópia fiel no "Jornal Mural", que
se vê pregado ou colado às paredes das usinas e fábricas. Do Estado, como tudo mais. São folhas manuscritas ou datilografadas, às vezes ilustradas com
desenhos e caricaturas, onde se encontram desde sugestões de ordem profissional até reclamações sobre
os alimentos, versos satiricos, diatribes e insultos pessoais, do gênero dos que às vezes se lêm, entre nós,
nas paredes de certos sítios reservados.
Há frases como esta: "A camarada Alexandra
Alexaudrowa dansa na contabilidade em vez de trabalhar". Ou ainda: "As camaradas secretárias, que
vivem pondo "rouge" .nos lábios, melhor andariam
se fizessem com mais atenção suas cópias à maquina".
Em algumas fábricas, o "Jornal Mural" é um
verdadeiro pelourinho onde ninguém é poupado. E'
a intriga oficializada.
Roland Wogelés que nos conta detalhadamente,
em seu livro "Vive Ia Liberte", casos pitorescos "publicados" no Jornal Mural, cita a demissão de um
operário, denunciado no placard como desertor do
trabalho, por ter estado ausente, dois dias sem licença.
O autor, ocasionalmente assistiu à cena. O operário, pálido e tremendo, de olhos baixos, buscava a
porta de saída.
•— E' caso grave? perguntou Wogelés.
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•— Muito, — respondeu o diretor. Nenhuma usina tem, agora, GI direito de recebê-lo.
— E que vai ele fazer?
O diretor sacudiu os hombros, com indiferença.
Se conseguir o "visto" no passaporte deixará Moscou. Irá para o Ural, onde há falta de trabalhadores.
Caso contrário., ficará por aí, até que a Guepeú o apanhe numa turma de desocupados que será despachada para a Sibéria.
Não há dúvida. A Rússia é um paraíso.
TRABALHOS FEMININOS
A respeito dos pesados trabalhos a que são submetidas as mulheres, na U. R. S. S., o operário, francês Kleber Legay publicou, recentemente, no jornal
parisiense "Republique" um artigo de que extraímos
o seguinte trecho:
"Alguma cousa nos chocou profundamente na
Rússia e que eu quero tornar conhecida: - - são os
trabalhos impostos às mulheres.
Nós as encontramos em grande número, trabalhando no fundo das minas, em trabalhos muito leves, diziam-nos, porém nós as encontramos executando serviços de cantaria.
Encontramo-las de dia e de noite, por toda a
parte, mesmo nas usinas, trabalhando junto aos for25

nos Martin, nos andaimes das construções, servindo
os pedreiros, cavando e aplainando na abertura de
estradas, ocupadas na reparação dos caminhos de
ferro, carregando trilhos e sob as ordens dos homens.
Nós as vimos trabalhando em serviços de ruas, mesmo em Moscou.
Esta situação criada para as mulheres existe em
todas as profissões e parece-nos estar fora de um socialismo, verdadeiramente humano e de igualdade de
direitos do homem e da mulher".
COMO UM DIPLOMATA RUSSO CONSEGUIU
ESCAPAR À MORTE
A importante revista norte-americana "Time"
publicou um artigo explicativo dos motivos pelos
quais Alexandre Barmine abandonou a diplomacia
dos Soviets, tendo, que ser guardado pela polícia para
que o não assassinasse ou seqüestrasse algum agente
de Moscou. O fato de recusar ele, por desconfiança,
um convite para jantar a bordo de um navio soviético aportado, à Grécia, encheu de pânico o seu capitão. E depois disto, sabendo o destino que o esperava, se voltasse à Rússia, não pôde senão desertar o
seu posto, para salvaguardar a sua pele.
Os que foram executados ou desapareceram na
Rússia, eram seus chefes, amigos e camaradas, disse
o antigo ministro da U. R. S. S. na Grécia. Contou
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que tinha 18 anos quando a revolução explodiu na
Rússia. Como tantos outros da sua geração enchera-se de entusiasmo e esperança pela Rússia no.va e
pelo novo mundo que ia ser criado. Deixou a Universidade e serviu no Exército como voluntário, entrando também para o Partido Comunista. O que o
fez voltar-se contra Stalin foi o extermínio sistemático de todos os companheiros de Lenine, de todos os
que haviam feito a revolução e trabalhado pela Rússia, durante 20 anos. Tomando essa resolução, está
claro, que não quiz mais voltar â Rússia.
Em que outro país, pergunta ele, o primeiro ministro, o ministro da Guerra e do Exterior permitiriam que os seus subordinados fossem executados
como espiões e traidores sem ousarem defendê-los ou
sem tomarem parte na responsabilidade do que se alegara haverem eles feito? Litvinoff fora seu chefe.
Fora, no passado, um revolucionário que gozara da
confiança de Lenine. Mas agora não. faz nada ao ver
seus melhores colaboradores e mais íntimos amigos
desaparecerem. Além disto, aprova o que se faz e
mesmo elogia os executores dos seus companheiros!
A AÇÃO DO KOMINTERN NA AMÉRICA
LATINA
Foram publicados, em Genebra, diversos trabalhos destinados a resumir as atividades internacionais
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do Komintern nos últimos anos. De acordo, com essas publicações, a ação comunista na América do
Sul teve início em 1922. Mas a propaganda efetiva
foi começada em 1925, quando se criou a secretaria
especial do Komintern destinada, exclusivamente, às
atividades na América Latina. Já no ano. seguinte, a
publicação denominada "Correspondência Internacional", incluía a lista das secretarias que funcionavam em vários países americanos. Doze delegados
sul-americanos compareceram ao Congresso da Internacional, realizado em 1928. Dois anos depois, já
eram sessenta os representantes do continente à reunião do Profitern (Internacional Syndicalista Vermelha) . Por essa época, os partidos comunistas sulamericanos subiram de doze a dezoito. Começaram
a fomentar revoltas de trabalhadores, agitações estudantinas, infiltração nas classes armadas, etc., sempre em obediência às diretrizes emanadas do Komintern . Um congresso, em Moscou, em 1933, preparou a
conferência de Montevidéu, de 1934. Os partidos comunistas do Brasil, Chile, Peru e Cuba, subvencionados pela Rússia e dirigidos por agentes seus, declararam-se prontos para a ação, como foi publicado no
número de 4 de fevereiro de 1935 da "Revista Internacional Comunista". A tática das "frentes únicas" o
das "frentes populares" foi-lhes recomendada pelo
sétimo congresso do líomintern, realizado em julho de
1935. E como se lê nos números 67, 68 e 115 da "Cor-

respondência Internacional", de 1936, fica perfeitamente esclarecida a participação que tiveram os Soviets no levante de novembro de 1935, ocorrido no
Brasil. Os dados aqui referidos foram extraídos de
documentos oficiais comunistas, que não deixam
dúvidas quanto aos seguintes pontos: o governo russo
criou uma vasta rede de organizações, com o objetivo de provocar uma revolução comunista na América do Sul. Muitos comunistas sul-americanos foram chamados a Moscou, afim de aprenderem métodos de ação.
VTNTE ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vinte anos de experiência comunista na Rússia, vejamos quais foram os resultados obtidos:
Quanto ao problema do abastecimento, a fome,
em 1922, foi a conseqüência da primeira aplicação integral do comunismo. Outra fome, em 1933, foi o resultado da coletivização da agricultura, uma nova
aplicação da doutrina comunista. Uma miséria crô"nica (cheptel reduzido de um terço em seguida â coletivização — a colheita de 1936 inferior à de 1933 —
má qualidade dos produtos manufaturados), — sucedeu àqueles trágicos acontecimentos.
Relativamente aos salários, são eles, em média,
duas a três vezes inferiores aos que percebem os "sem
trabalho" em outros países europeus.
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Sobre o comércio exterior russo, basta assinalar
que é inferior ao da Suíça, apezar das flagrantes diferenças entre os dois países. Quanto ao. comércio
interior, completamente nas mãos do Estado, não
existindo nenhum comerciante ou operário livre, e
sendo a organização de venda e de distribuição peor
que em todos os países não comunistas •— não é preciso que se colijam maiores dados para se verificar
a sua formidável decadência.
No setor industrial registrou-se a construção de
usinas, com objetivos puramente militares. Sua produção é, porém, insuficiente e de má qualidade, principalmente quanto a artigos de primeira necessidade.
Só houve aumento na produção de munições de guerra, onde se verifica o espírito agressivo da U. R. S. S.
O rendimento geral, entretanto, é inferior ao dos demais países.
No domínio religioso, espiritual e moral a opressão e perseguição dos crentes foi e é odiosa, como
mundialmente se sabe. A supressão de toda liberdade de pensamento, de opinião, de reunião, de imprensa, de associação, etc., também é conhecida, e,
com a destruição da família (divórcios - - crianças
abandonadas - - criminalidade infantil), vê-se como regrediu a Rússia nesse particular.
Sendo a ditadura baseada no terror, registou-se
sob sua vigência, o assassinio de milhões de intele30

ctuais, operários, trabalhadores e camponezes. Ultimamente, os chefes brigam a respeito da ideologia
comunista, matando-se uns aos outros.
Em suma, a experiência feita na U. R. S. S. mostra que o comunismo é uma teoria falsa, deshumana
e anti-social. Por isso, não pode ser aplicada e mantida sinão pelo. terror. Esgota sem resultado os esforços humanos, a riqueza espiritual e material de
um povo.. Não suprime os abusos e excessos do capitalismo, mas os agrava. A propriedade privada é, assim, absolutamente necessária, pois o comunismo não
tem podido se manter sinão à medida que tem feito
concessões â sua doutrina.
REVOLUÇÃO TRAÍDA
Leão Trotzski acaba de publicar o último, volume
do ciclo intitulado "A revolução traída", tendo denominado essa parte: "Os crimes de Stalin". O último
capítulo dessa obra do antigo comissário do po.vo da
Rússia intitula-se "O começo do fim".
Analizando certos aspectos da existência política
da Rússia Soviética, diz ele:
"Em todos os domínios da vida social e política,
a burocracia se tornou para a Rússia, uma causa de
enfraquecimento, de desmoralização e de humilhação. Em primeiro lugar, na economia.,
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Pode-se dizer que não houve nenhuma região,
nenhuma cidade, que não tenha fuzilado o seu Piatakof local... De modo que ninguém consente em
aceitar qualquer responsabilidade. Mas a verdade é
que, mesmo para estes, existe o perigo de se fazer
fuzilar por falta de iniciativa. ..
A hipertensão do despotismo conduz à anarquia.,
A economia soviética tem necessidade, tanto de ser
democratizada, quanto de boas matérias primas e de
óleos industriais. O sistema stalinista não é sinão a
sabotagem universal da verdadeira economia e a
maior chaga da U. R. S. S."
A REALIDADE E' DIFERENTE

Alguns operários norte-americanos e europeus,
levados pela defeituosa observação das injustiças sociais e pelas promessas falazes dos agentes de Moscou, tornaram-se, de boa fé, adeptos das teorias extremistas. Estes trabalhadores, porém, logo que puderam observar in loco o que se passa na Rússia e
qual a verdadeira situação da operariado nesse país,
abandonaram o credo vermelho, completamente desiludidos.
E' por isso que todos os dias lêm-se notícias dessas confissões de arrependimento, que ainda seriam
em maior número, si todos os desiludidos tivessem
a coragem de confessar, de público, os seus erros.
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Ainda recentemente, um operário americano,
Frederico E. Beal, publicou um livro intitulado "Viagem de um proletário: Nova Inglaterra, Gasconha £Moscou", no qual narra, não só os motivos que o tornaram comunista, como as razões que o fizeram
abandonar esse credo nefasto.
Beal era empregado de uma fábrica de fiação e
tecidos de Lawrence, no Estado de Massachussets,
onde começou a arregimentar os operários para reivindicações sociais.
Querendo conhecer de perto a organização soviética, partiu para a Rússia. Aí, a primeira cousa
que o escandalizou foi a disparidade de tratamento
entre os observadores estrangeiros, como ele, e os
operários. Enquanto os primeiros eram obsequiados
com refeições opíparas, os últimos só obtinham sopa
de repolho estragado e peixe deteriorado, três vezes
por semana.
Entretanto, pediram a Beal que falasse em público, dizendo que os operários nos Estados Unidos
morriam de fome. Mas este, que já se horrorizara
com os mendigos andrajosos c o íristúsimo aspecto
adquirido por Leningrado nos treze anos de regime
soviético, não pôde, apesar de suas crenças comunistas, deixar de reconhecer que o menos afortunado dos
operários americanos pareceria um nababo, comparado aos seus infelizes colegas russos.
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Desiludido, Beal escreveu para alguém ria sua pátria, dizendo que preferiria achar-sc na peor das
prisões americanas a viver na União Soviética. A
censura, na Rússia, tem cuidado especial com a correspondência para o exterior e, assim, Beal viu-se às
voltas com a justiça. Durante o processo, teve ocasião de presenciar uma enorme passeata, oficialmente
organizada, pedindo o fuzilamento dos acusados de
traição ao regime. Beal, então, lembrou-se, com
amargura, das manifstaçõcs cm que tomara parte
de tratores em Cracovia, onde pôde observar a contrário, isto é, o perdão para Sacco e Vanzetti.
Para completar a sua desilusão a respeito do ré"
gime soviético, foi mandado trabalhar numa fábrica
de tratores em Cracovia, onde poude observar a consideração com que eram tratados os operários, cujo
único mérito era o de denunciar os companheiros às
autoridades terroristas. Aí, também, Beal teve oportunidade de presenciar a morte de muitas pessoas
que sucumbiam â fome.
Tudo isto., e muita cousa mais, o operário norteamericano conta no seu livro, que obteve intensa repercussão na América do Norte e na Europa, provocando, pela sua clcreza e pela lógica de suas conclusões, contrárias ao comunismo, numerosas manifestações de aplauso da parte de antigos praticantes e
simpatizantes do credo vermelho.,
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A ATITUDE DO BRASIL

A repercussão das enérgicas medidas tomadas
pelo Brasil, para expurgar do seu organismo, os focos de infecção comunista, que ameaçavam novo surto
subversivo, pode ser avaliada pelos comentários dos
jornais dos países preocupados com as manobras do
Komintern.
Esses comentários não se limitam à análise do
caso brasileiro isoladamente, mas nos tomam como
exemplo, para alertar outros povos contra os perigos
da insidiosa propaganda vermelha, orientada por
Moscou.
Para o jornal "II Maltino dltalia", que se publica em Buenos Aires, deve-se ligar o número espantoso de condenações de lideres comunistas na
Rússia às derrotas sofridas pela revolução vermelha
universal nos países julgados conquistáveis, como o
Brasil e a China, a Hespanha e a Palestina. Stalin
não perdoa aos seus técnicos agitadores o fracasso
dos movimentos, que prometiam levar além das fronteiras da Rússia um regime que se asfixia em seu
próprio berço. Devemos lembrar, completando esse
lúcido golpe de vista, o fechamento da única embaixada que os Soviets mantinham na América do Sul,
excelente foco de irradiação bolchevista de que o
Uruguai se livrou, ruidosamente, logo após p fracasso
da tentativa russa de 1935 no Brasil..
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"El Diário Ilustrado" e "El Mercúrio,", Chile,
elogiando francamente a atitude enérgica do governo
brasileiro, passam em revista os documentos alarmantes apreendidos pelo Estado-Maior do nosso
Exército,, concitando os países sul-americanos ao
combate inflexível das doutrinas soviéticas. Para os
articulistas, não devem ser recebidas com ceticismo
as manobras do Komintern na América do Sul, porque elas são um fato comprovado pelas duas tentativas juguladas no Brasil.
Para o jornal nacionalista "Bandeira Argentina",
de Buenos Aires, que está transcrevendo em suas colunas trechos dos documentos soviéticos, instruindo
os agentes vermelhos no Brasil, a atitude do presidente Getulio Vargas é a prova "de uma patriótica
visão".
"La Razon", sob o título "A defesa contra o comunismo na América", depois de analisar os métodos astuciosos e traiçoeiros dos agitadores vermelhos e de traçar um quadro verídico da infiltração
russa no Brasil, reclama remédios radicais contra os
inimigos da paz americana com as seguintes palavras textuais: "Agora só nos resta insistir em nossas
opiniões anteriores, recomendando constância na
ação preventiva, firmeza e severidade na repressão.
O próprio Soviet nos dá a norma: não, há em seu
seio nenhuma piedade para o indiferente, para o ad36

versário declarado ou para o simples suspeito. Os
fusilamentos diários endossam esta afirmativa. Têm,
por acaso, os seus sequazes o direito de exigir magnanimidade e tolerância Sá parte daqueles que têm
o dever de resguardar a integridade de sistemas políticos, econômicos e sociais ameaçados pelo comunismo?"
Ao chefe da Nação Brasileira foi enviado, nessa
ocasião, pela Junta Central da sociedade patriótica
"Defensa Social Argentina", o seguinte expressivo
telegrama:
"Exmo. Sr. Presidente da República dos Estados
.Unidos do Brasil, Dr. Getulio Vargas, Rio de Janeiro.
— A Junta Central da "Defensa Social Argentina"
resolveu associar-se às homenagens prestadas no Rio
de Janeiro, aos que caíram em defesa das instituições
e da civilização, tendo a honra de manifestar, também, a sua integral adesão às nobres palavras então
pronunciadas por Vossa Excelência quando disse
que "as homenagens aos defensores das Instituições
são uma lição e uma advertência, pois mostram que
o exército, a marinha e o povo, continuam vigilantes
e dispostos a proteger as instituições de qualquer
agressão por parte de seus inimigos, assim como da
indiferença dos comodistas, dos fracos e dos tímidos".
Estes conceitos, Excelentíssimo Sr, Presidente, nos
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despertam a mais entusiástica é patriótica emoção.
Saudámos ao Excelentíssimo Sr. Presidente com a
nossa mais alta e respeitosa consideração."
A SITUAÇÃO DA MULHER
'A libertação excessiva da mulher é contrária à
regra sociológica, à regra humana, mesmo a lei animal. O que os chefes materialistas da sociedade sem
classes criaram é anti-natural, ao mesmo tempo que
anti-f ilosófico.
Já a 7 de junho de 1935 a "Pravda" escrevia:
"Em princípio, a mulher tem, na U. R. S. S., exatamente os mesmos direitos que o homem e sem nenhuma restrição. Mas, aproveitam-se disto para dispensar-se de toda obrigação a seu respeito e, sob a
capa de camaradagem, reinam a imoralidade e o
cinismo. Nesta atmosfera, as relações entre o homem e a mulher aviltam-se, a significação real do
casamento desaparece; um casamento não é mais
um acontecimento, mas assim como uma sessão de
cinema, um almoço, o pagamento de uma contribuição sindical.
E' sempre o argumento materialista que predomina: a única razão de uma lei de junho de 1936 é
a criação da criança, da criança socialista. E o desenvolvimento das maternidades e das creches pro38

cede do mesmo espírito: salvaguardar as cifras dos
nascimentos. Em nenhum instante, os dirigentes
pensaram na família com suas alegrias, seu lar, seu
espírito, seu ideal.
Nestas condições, e principalmente na atmosfera de perpétuas carnificinas, de incessantes deportações, de maus tratos de toda sorte, de fonies e de
misérias, sem o auxílio moral de quem quer que seja,
a mulher russa pode guardar a esperança de um
melhor porvir?
Vejamos uma opinião de Dorgeles, em seu livro
"Viva a liberdade!":
"Uma noite, numa rua sórdida, cheguei à casa
'de uma mulher não muito jovem, que voltava da
Sibéria, após cinco anos de detenção. Seu marido
morrera lá. Sua filha, também. Dois irmãos, fusilados. Não estando inscrita em nenhum sindicato,
não pôde encon.trar colocação em parte alguma. Portanto, ela não come. Nem chorará também: onde
acharia ela lágrimas? Nem esperança, nem vingança.
Nada. Absolutamente nada... Imagina-se que, uma
noite, finalmente, terá a coragem de galgar a ponte
do Neva. A única cousa que a retém ainda é a impressão, quasi desaparecida, de uma infância cristã.
o temor confuso do Além. Então, sincera e desajeitadamente, lhe falei do Juiz Supremo, que ela temeu;
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quiz soprar as cinzas. Mas, de repente, eu a vi empalidecer e, raivosamente, me lançou em pleno
rosto:
— Si Deus existe, p a ele que compete me pedir
perdão!
"Tenho ainda o eco de suas palavras nos ouvidos,
sua blasfêmia no coração.
Não serei infame, calando-me hoje? Não é um
dever sagrado repetir ao mundo o apelo desesperado
desses enterrados vivos?"
Enterrados vivos... Não Bastaria um sopro de
fé, um sopro de esperança para os chamar à vida?.
Ao lado das leis naturais de proteção, há, também,
sobretudo, as leis morais, as forças espirituais, sem
as quais nenhuma sociedade sabe viver nem progredir.
Enquanto a U. R. S. S. às desconhecer, continuará a ser, de qualquer modo, p opróbrio do
mundo.
FRACASSO DO ENSINO
Desde que atingiram o poder, os bolchevistas se
apressaram a destruir o ensino público, que designavam como burguês e capitalista. Feito isto, sobre
suas ruínas começaram a ministrar instrução aos

jovens de acordo com as doutrinas marxistas. Ainda
uma vez, porém, verificou-se que derrubar é mais
fácil que construir. E assim, se em todos os outros
setores, as atividades comunistas, visando a construção do "Estado socialista", fracassaram fragorosamente, também em matéria educacional, as iniciativas dos dirigentes soviéticos chegaram a resultados verdadeiramente pasmosos que, na própria
U. R. S. S., excitam hoje a verve dos humoristas e
dos caricaturistas.
E' o que demonstra, em artigo intitulado "As
belezas do ensino soviético", a conhecida "Revue dês
Deux Mondes", de Paris.
Analisando, primeiramente, o vazio que se esconde dentro da designação "pedologia", dada a
uma nova e falsa ciência, pelos seus autores colocada
acima da moderna pedagogia, aquela revista cita
exemplos chocantes, baseados, todos eles, em jornais
e revistas soviéticas, cujas datas e textos vêm expressamente citados. Um deles é deveras pitoresco.;
Trata de um Instituto de Antropologia, anexo à Universidade de Moscou, encarregado, entre outras cousas, de investigar "como estão divididos os povos
no globo terrestre, na ordem do espetro solar, em dependência da emersão da luz no campo eletroanimado da terra". Com esse programa o professor
Kislitzine, seu diretor, pretendia descobrir uma
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(substância, "o genial", com a qual transformaria os
indivíduos medíocres em geniais. Foi interrompido,
entretanto, em suas custosas experiências, porque
descobriram, afinal, que esse antigo guarda de florestas não passava de um impostor, não possuindo
as mais elementares noções das ciências que pretendia aperfeiçoar...'
Se isto ó o que se observa quanto ao ensino superior, não lhe fica atrás o secundário. O estudo da
História, por exemplo, sofreu extraordinariamente,
com a pretensão dos pedagogos soviéticos, que julgavam poder substituir os nomes dos chefes de Estado, dos grandes militares, políticos, etc., por simples alusões às massas. Daí as respostas dadas pelos
estudantes nos exames, que os próprios jornais soviéticos registam:
•— Que era Sparta ?;
— A mulher de Sócrates"/
— Quem é Mussolini?
•— O Presidente do Japão.
Os exemplos se multiplicam, atingindo tb'dos os
setores da educação, inclusive o da alfabetização das
massas ignorantes, sempre crescentes na Rússia, e
dando provas, abundantes e seguras, de que,
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bem quanto à instrução pública, fracassaram todas
as tentativas de inovação empreendidas pelos comunistas.
COMBATE SEM TRÉGUAS

A campanha em que se acha empenhado o governo, apoiado pela opinião nacional, com o objetivo
de combater a todo o transe a ameaça de infiltração
comunista, é daquelas que não têm apenas um aspecto nacional. Sem dúvida este é o seu lado precípuo e o que mais diretamente interessa a todos os
brasileiros, para os quais a supressão das atividades
comunistas ostensivas ou disfarçadas constituem, na
mais rigorosa acepção do termo, uma questão de
defesa nacional. Mas há, ainda, nesse caso um interesse humano, que é necessário focalizar.
O comunismo não ameaça, apenas, a paz interna
das nações, e a segurança da sociedade. O credo vermelho, difundido por toda a parte pelos agentes do
Komintern, representa também, no momento atual,
o elemento mais sério de perturbação internacional.
Promovendo conspirações e tendo sempre em vista
deflagrar revoluções e desordens para destruir ou,
pelo menos, abalar as instituições do Estado e espalhar a desconfiança em todos os setores da vida
social, os comunistas mostram-se igualmente preocupados em acirrar as divergências entre as nações,
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afim de precipitarem a guerra, que se lhes afigura
p meio de provocar a revolução mundial.
Ainda recentemente assistimos às manobras da
diplomacia moscovita, que, no Sub-Comité de Não
Intervenção de Londres, empregou todos os recursos
para impedir que, entre as potências se chegasse a
um acordo sobre o melindroso caso espanhol. Assim como em cada movimento revolucionário, surgido aqui e acolá, aparece sempre o indício da intervenção pérfida de agentes do Komintern, é fácil
verificar, em todas as questões internacionais que
ora ameaçam a paz, a influência malfazeja do governo comunista de Moscou.
A este «propósito, é oportuno assinalar o que, há
poucos dias, dizia Sua Santidade o Papa Pio XI, ao
pronunciar-se sobre os perigos e dificuldades que
ora assoberbam o mundo civilizado. O Pontífice
Romano resumiu suas ponderações sobre as causas
dessa crise que ameaça a civilização, declarando que
os homens não terão paz enquanto não cessarem as
influências demolidoras que tendem a disseminar as
idéias de ódio e de destruição. O comunista atua na
esfera política como um fator constante de desharmonia internacional, agravando as divergências reais
e inventando casos fictícios, para que as nações não
se possam entender cordialmente e cooperar em uma
obra comum de pacificação e de progresso. Ao mesmo
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tempo as influências promanadas do Komintern vão
se infiltrando na mentalidade das massas populares
e incitando, nelas, sentimentos de ódio de uma classe
contra outra e de uma nação contra as outras.
Em tais condições, é impossível evitar-se por,
muito tempo uma conflagração de imprevisíveis conseqüências. O governo brasileiro também compreende a questão, do mesmo ponto de vista. Precisamos
expurgar do ambiente brasileiro o bolchevismo, não
apenas sob a sua forma ostensiva, como também sob
os aspectos disfarçados em que ele procura se insinuar subrepüciamente. Procedendo desse modo, o
nosso governo atende em primeiro logar, corno lhe
cabe, aos interesses supremos da segurança nacional.
Mas esta também cooperando com as forças da civilização para apressar a consolidação da paz internacional, que só será possível quando o comunismo for
definitivamente esmagado.
DECADÊNCIA DA MÚSICA NOS "SOVIETS"

Em artigo recentemente publicado, o compositor musical Sr. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, bibliotecário do Instituto Nacional de Música, fez apreciações quanto ao modo pelo qual a Rússia Soviética
fez decair a música russa, que obtivera estrondoso
sucesso em todo o mundo, impondo-se quasi como
um padrão de novo ciclo, em substituição aos velhos
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c esgotados moldes. A musica russa soviética, entretanto, caracteriza-se pela mediocridade imposta pela
U. R. S. S., que só admite a "música inteligível a
todos". Ora, os grandes gênios só se revelam quando
se contrapõem com suas criações ao gosto e ao molde
musical firmado. Os gênios musicais da Rússia, corso
Síranvinsky e Fala, emigraram. Foi assim que se
jugulou a grandeza musical de uma nação que antes
se impunha ao mundo.
LIBERDADE
As lulas do povo russo para a conquista das suas
liberdades tiveram início, concrctamente, no ano de
1905, em que o poder autocrático do Czar começou
a ser diminuído, chegando assim a Duma a assumir
o aspecto de poder controlador dos atos do Imperador.
Apesar disto, o poder imperial foi abolido e para
que? As liberdades do povo russo continuam um
mito, pois a opressão do Estado sobre o cidadão jamais foi tão grande e jamais contrariou tanto os pendores naturais do povo.
A prova disto está no fato de que só agora, na
Constituição de 1936, ficar estabelecida, aliás, apenas
teoricamente, a inviolabilidade da economia privada
resultante do trabalho, individual.
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[Valeria a pena, realmente, passar pela prova
das experiências terríveis de 20 anoa de regime bolchevista para chegar a um resultado tão simples,
consagrado pelas leis e costumes- de todos os povos
civilizados!
A PRODUÇÃO NA RÚSSIA

Causou espanto em Liverpool, há pouco tempo,
a alta brusca dos preços dos cereais, verificada em.
conseqüência de uma grande partida adquirida pela
Rússia dos Soviets.
A notícia não teria importância, e poderia passar sem comentários, se não fosse a Rússia um dos
maiores produtores de cereais do mundo.
Explica-se o fato. De ano para ano, as estatísticas assinalam um alarmante decréscimo nos índices
da produção agrícola soviética. A causa principal
reside no próprio regime, que recolhe toda a colheita
sem deixar, para os agricultores, parcela alguma. A
divisão posterior é manobrada ao prazer dos comissários do povo, cujo critério na distribuição é bastante injusto.
Ao mínimo protesto, entram em cena os pelotões
de fusilamento.
Os camponeses russos, desanimados, relaxam as
plantações ou abandonam os campos de cultura, in47

gressando nas fábricas e oficinas, procurando o
ganha-pão quotidiano na troca imediata do trabalho
pelo salário, sem risco de ver seus esforços perdidos
no trato da gleba.
E o resultado foi a diminuição da produção de
trigo e de outros cereais, obrigando a Rússia, velho
mercado produtor, a transformar-se em país comprador.
OUTRA MANEIRA DE MORRER
O jornal russo, "Operário do Ural", descreveu,
há meses, as condições de trabalho numa usina de
cobre do governo soviético, condições extremamente
penosas.
Em 1936, registaram-se 834 casos de acidentes
de trabalho, entre os quais 14 fatais. No decurso dos
dois primeiros meses de 1937, os acidentes já se elevavam a 84. Apesar disso, nem uma só pessoa foi
punida, pela morte, evidentemente culposa, de muitos operários. E' certo que vários engenheiros foram
levados ao tribunal. Mas houve logo quem tentasse
obter-lhcs as boas graças do governo, e ficaram impunes, pois atribuíram os acidentes à falta de atenção dos operários. Aliás, aumentando os riscos, a
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usina referida não possue farmácia, nem quaisquer
instalações destinadas à higiene dos seus numerosos
operários.
A VIDA DO OPERÁRIO RUSSO
Para se ter uma idéia das condições em que vive
o operariado russo, basta atentar no que acontece em
uma usina dos arredores de Moscou. Diz a "Pravda",
que a usina Stankolit começou a funcionar em 1932.
Presentemente, porém, suas instalações estão em
precaríssimo estado. Os escritórios ficam em um
local antes destinado aos operários. O refeitório é
num velho barracão de madeira, em pleno paul.
No interior da usina não há ventilação. Nuvens de
poeira velam a claridade do dia, poeira que cobre
tudo, penetra por toda a parte, na boca, no nark,
nos pulmões. Os tetos são de madeira alcatroada. O
perigo de incêndio é bastante grande, tanto mais
quanto na usina há absoluta falta dágua. Os seus
3.000 trabalhadores vivem em barracas de madeira,
tipo "provisório", construídas em 1929. Estão scmiapodrecidas; os tetos caem. Seis famílias de operários vivem em um aposento de 18 metros quadrados!
As paredes e o soalho estão cobertos de uma camada
de palha. Os homens e as mulheres vivem aglomerados nos alojamentos dos cclibatários, o que dá
logar a constantes histórias e escândalos, etc.
E' a vida do operário russo.
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A AGRICULTURA NA UKRANIA

George Robin publicou um completo estudo
sobre a Ukrânia, em que aprecia a situação agrária
dessa parte da U. R. S. S.
Evidencia ele, primeiramente, a exata situação
ukraniana. Conta como os camponeses foram, por
iodos os meios, inclusive os mais violentos, obrigados a entrar para as comunidades de trabalho agrícola os kolkhoses, onde, em troca de pesados trabalhos, apenas lhes garantem certo número de rações
de pão, fixadas pelo Estado, conforme a colheita.
E, assim, esses camponeses, que a fertilidade da
terra tinha transformado em individualistas, foram
obrigatoriamente convertidos em verdadeiros proletários agrícolas. Mais adiantado que os seus colegas
do resto da Rússia, o camponês da Ukrânia, orgulhoso da terra, compreendeu logo a sua decadência.
Pretender que o trabalho se não ressinta desta amargura, é desconhecer, de modo espantoso, a mentalidade comum a todos os camponeses do mundo. Simples máquina agrícola, o camponio ukraniano, preso
a regulamentos estritos e complicados, explorado
pelo Estado, que lhe compra, por preço vil, o trigo
que ele mesmo lhe vende muito caro, sob a forma de
pão, tendo mais contato com a administração do que
com a própria terra, não tardou a perder o amor a
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esta, por ter sido obrigado a tornar-se mera engrenagem da absurda máquina econômica que Moscou
pretende dirigir.
Q COMUNISMO NA ESPANHA
De acordo com a iiltima estatística levantada na
Espanha, foram assassinados, pelos vermelhos, 11
bispos, 17.000 sacerdotes, centenas de religiosas.
Desses mortos, 80 c 90 por cento foram marürizados.
Somente durante o mês de fevereiro último, foram
incendiadas, naquele país, 10.000 igrejas, centenas
de conventos, colégios e bibliotecas. Destruíram-se
numerosas obras darte, antigas e modernas, de valor
inestimável.
Diante de tão significativas demonstrações de
selvageria, devem ser acrescentados, apenas, os depoimentos prestados por alguns chefes comunistas
espanhóis, e que são verdadeiras confissões de bárbaros crimes. André Nin, chefe do Partido Marxista
Catalão, declarou, por exemplo: "Resolvemos pela
raiz o problema religioso: suprimindo os padres, as
igrejas e o culto". José Diaz, secretário geral do
Partido Comunista Espanhol, confirmou recentemente essa asserção: "Nas províncias em que dominamos, a Igreja não existe mais".
À vista desses fatos, que envergonham a nossa
época e mostram a que abjeção consegue descer o
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comunismo sanguinário, é justo que eles sejam tomados como uma severa lição a todas as nações cristãs do mundo.
BALANÇO TRÁGICO

Durante o ano de 1937, segundo comunicação de
Genebra, foram presos, condenados à morte ou a
trabalhos forçados, os presidentes de seis Repúblicas
soviéticas, das 11 existentes; os primeiros ministros
de nove repúblicas; oito membros do estado-maior
do exército vermelho, inclusive o marechal Tukhachevski, Comissário adjunto da Defesa; e Gamarnik, influente oficial do exército; 50 chefes comunistas da Rússia Branca, e 1.140 membros do Partido
Comunista; os comissários ou comissários adjuntos
de 19 departamentos da administração; os chefes de
12 "trusts" industriais, de quatro sindicatos e de quatro jornais; mais de uma dúzia de funcionários diplomáticos, entre os quais Karakhan, antigo Comissario-ajudante dos Negócios Estrangeiros; dois juizes do Tribunal Supremo da Geórgia, os diretores da
Agência Tass, do Rádio Soviético, e o engenheirochefe da aviação. ,
, , ,.
No período compreendido entre julho e dezembro de 1937, a imprensa anunciou condenações à
morte em uma média de 60 execuções por semana.

O "CASO STALIN"

A conhecida revista parisiense "Lê Móis", analisando as características atuais do regime soviético,
assinalou, principalmente, o aspecto absorvente que
representa, para a Rússia de hoje, o chamado "o caso
Stalin".
Na verdade, embora não tenha fato que o justifique, Stalin já é chamado simplesmente "o chefe".
E, em torno de sua pessoa, foi artificialmente criado
um verdadeiro culto, atribuindo-sc-lhe todas as iniciativas de que possam resultar proveitos à Rússia.
A literatura oficial, os jornais, todos são obrigados a julgá-lo o único autor dos dois planos qüinqüenais, da organização e motorização do exército
vermelho, dos progressos da aviação, da construção
de canais, de escolas e de estradas de ferro, da coletivização da agricultura, etc. Fica entendido que
Slalin não tem colaboradores, que ninguém contribuiu para qualquer um desses resultados. Tudo se
deve a Stalin, e ai de quem lançar a mais ligeira dúvida a respeito!...
O exagero desses louvores atinge pontos verdadeiramente ridículos. Assim, um senhor Komarov.
da Academia de Ciências, não teve dúvidas em terminar um artigo, dizendo que os progressos da
ciência, conseguidos nos últimos vinte anos, situamse "na grande época Staliniana".
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A ERA COMUNISTA...
E' interessante observar o constante adiamento
da eclosão da "era comunista", anunciada tantas vezes pelos seus leaders.
Para preparar esse advento, julgava Karl Marx
que muito pouco tempo seria necessário, pois, logo
que o proletário assumisse o poder políüco. a
"morte" do Estado não se faria esperar, proporcionando, assim, adoção imediata do comunismo.
Essa rapidez foi atacada pelo próprio Lenine,
que não demorou a verificar-lhe o absurdo. Todavia,
assegurou que, depois da revolução, surgiria uma
fase em que ainda seria respeitado o "direito burguês", terminando, porém, pela vitorio final do comunismo .
Coube a Stalin declarar, oficialmente, novo adiamento do êxito comunista. Falando na Universidade
de Sverdov, afirmou que, para ser atingido o perfeito comunismo, exigia-se a passagem de "toda uma
época histórica".
Como se vê, o advento do comunismo, diante
dos fracassos mundialmente registados, passou a ser
matéria de sucessivos adiamentos. Isto significa, em
verdade, a declaração da sua inegável falência, ccyifessada pelos próprios leaders marxistas.
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COMUNISTAS DISFARÇADOS
A revista norte-americana "Fórum" publicou há
tempos, uma nota, assinada por Korty, conhecido
jornalista Yankee, prevenindo o povo americano contra a insidiosa infiltração do comunismo. Diz ele que
a "Liga Americana Contra a Guerra e o Fascismo"
deveria chamar-se, antes, "Liga Americana Pela
Guerra" e que nada mais é do que um ninho de comunistas disfarçados. Talvez seja mesmo o maior
dos rebanhos de inocentes que bebem no córrego
Staliniano. Trabalham pqr lançar a América do
Norte na guerra, ao lado da União Soviética...
Por outro lado, vê-se a crescente tentativa de infiltração, de membros do Partido Comunista, em organizações operárias.
Todas essas instituições seguem os zig-zags próprios do Partido Comunista e se despem de quaisquer escrúpulos para a consecução de seus fins.
Criam, para isto, um "sistema solar" de clubes
aparentemente bem intencionados, pelos quais o
partido se estende e engana os incautos, onde quer
que a oposição erga a cabeça"...
O COMUNISMO E A IGREJA
A Igreja Católica não tem se cansado de combater o comunismo ateu. Além das reiteradas mani55

fcstaoões da Santa Sé, a Enciclica "Divini Redemptoris" constituc também formidável condenação ao
materialismo marxista. Entretanto, muito antes de
Pio XI, já Pio IX e Leão XIII haviam pronunciado
a condenação daquela doutrina. O próprio Pio XI
vorbcrou muitas vezes, com enérgica insistência, as
correntes de ateismo, que crescem de modo alarmante. Em 1924, quando a Missão de Socorro da
Santa Sé voltava dos países da Uuião Soviética, o
Papa não deixou de proferir, contra o comunismo,
uma alocução especial, que se dirigia ao mundo inteiro, e, nas cinco cncíclicas subsequentes, de 1924 a
1937, levantou-se contra as perseguições aos fieis na
Rússia e na Espanha.
,
Em sua recente encíclica, "Divini Redemptoris",
Pio XI, depois de analisar minuciosamente o comunismo destruidor da religião, da família e das relações entre os homens, explica como esse veneno pôde
penetrar nas massas operárias. "E' preciso recordar-se, diz Pio XI, que os trabalhadores já estavam
preparados para essa propaganda, no abandono moral e religioso em que foram deixados pela economia
liberal. O sistema das empresas de trabalho nem
mesmo lhes dava tempo para cumprir os devercs
religiosos mais importantes, nos dias de festa; não
se teve o cuidado de construir igrejas na proximidade das usinas, nem de facilitar a tarefa do sacer56

dote; ao contrário, tem-se favorecido o laicismo e
continuado sua obra". Recorda, então, S. S. a herança dos erros que favoreceram a propagação do
mal comunista. E' no aumento, no reforço, na dilalação da ação religiosa, que o Papa vê o meio de
conseguir a vitória sobre o inimigo terrível, porque
o perigo vai crescendo de dia para dia.
Na referida encíclica, o Santo Padre compreendeu muito bem a evolução hábil, realizada pelo comunismo russo. A princípio, esse comunismo se mostrou tal qual era em toda sua perversidade, mas bem
depressa se apercebeu de que, desse modo, afastava
dele próprio a maioria dos povos; mudou, então, de
tática, e hoje se esforça para atrair as turbas por
toda espécie de embustes, dissimulando os próprios
desígnios, sob idéias por si mesmas boas e atraentes.
E' assim que, vendo um desejo comum de paz, os
chefes do comunismo fingem ser os mais zelosos
agentes e propagadores do movimeno pela paz mundial. Mas, ao mesmo tempo, provocam a luta de
classes, que faz correr rios de sangue.
Em conseqüência, o Papa convida vivamente os
fieis a não se deixarem iludir. "O comunismo", conclue o Santo Padre, é intrinsecamente perverso, c não
se pode admitir sobre nenhum terreno a colaboração
com ele, da parte de quem queira salvar a civilização
cristã'"
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DESPOTISMO SOVIÉTICO

A "Revue dês Deux Mondes", de Paris, publicou, há pouco tempo, um estudo intitulado "Depois
de vinte anos de experiência bolchevista", da autoria
do escritor N. de Basily. Pertence a esse trabalho
o seguinte trecho, que sintctisa, com grande precisão,
o que é, realmente, o despotismo reinante na Rússia
Soviética, o único país do mundo em que conseguiu
o comunismo se estabelecer.
"Não é a sociedade e sim o Estado que detém,
na U. R. S. S., a propriedade de todos os meios e
instrumentos de produção. Somente o Estado tem o
direito e a possibilidade de dispor deles. Exerce,
para isto, verdadeira ditadura econômica sobre todo
o país. Obedece, desta forma, às características que
lhe foram traçadas pelo próprio Lenine, quando, em
'seu livro, "O Estado e a Revolução", assim o definiu:
"O Estado é a organização centralizada da violência
e da opressão".
Foi, portanto, através de um regime francamente
despótico que as experiências soviéticas conseguiram
ser realizadas na Rússia. Apenas para isto foi preciso entregar o país aos horrores da guerra civil, reprimir, de modo sangrento, as revoltas dos camponeses, instaurar o terror, criar os terríveis campos
de concentração, sujeitar as populações ao tifo, ao
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escorbuto e à fome, obrigá-las a todos os excessos da
coletivização, processar e condenar sem apelo e sem
piedade, suprimindo, até limites ainda não registados na História, quaisquer resquícios da liberdade
individual, -- tudo isto foi preciso para que os comunistas dominassem um só país, do qual não são
mais que tiranos exploradores, para vergonha da civilização moderna".
A SUBSERVIÊNCIA DOS INTELECTUAIS

A "Revue dês Deux Mondes" forneceu o seguinte
exemplo da subserviência na Rússia soviética:
"Uma vida de escravos faz nascer uma língua
também de escravos; nem há de que se espantar
quando qualquer intelectual se inclinar servilmente
perante o primeiro "Secretário" comunista que apa->
reça, pois as próprias inteligências da sociedade que
se diz culta, na Rússia Soviética, e os membros da sua
Academia das Ciências não coram ao declarar: "E'
à luz do único método científico, o de Marx, de Enfí'els, de Lenine e de Stalin, que abordaremos a solução dos problemas que temos diante de nós".
Em face de tamanha prova de abjeta subserviência, não se pode concluir senão pela inutilidade
da obra de tais cientistas.
59

O BOLCHEVISMO CAVA A PRÓPRIA DESTRUIÇÃO

Os sinais do terror que impera na Rússia correspondem ao fim do estado de coisas ali reinante.
E' um fenômeno sempre verificado que o medo cria
um ambiento em que o indivíduo tem de matar ou
ser morto.
O falso estado dos trabalhadores oferece ao
mundo o espetáculo de Saturno devorando os próprios filhos. Os criadores são as vítimas da revolução. Stalin destroi por suas próprias mãos os elementos capazes de dar alguma duração ao regime
russo. Chegou-se, porém, ao ponto em que os mais
altamente colocados não sabem qual o seu destino
próximo nem a quem terão de adorar ou maldizer
amanhã...
Diante de tal situação não se pode senão concluir
pela irremediável falência do regime soviético.
VINTE ANOS DE MARXISMO

Subordinado ao título "Vinte anos de marxism o . . . vinte anos de falência", F. A. Cousteau publicou no Je Suis Pcirlont, um estudo aprofundado e
baseado em elementos estatísticos, sobre o que tem
sido na Rússia, o regime inaugurado em 1917. A
situação econômica do país é analisada, nesse in-

teressante trabalho, através dos algarismos da sua
produção industrial e agrícola nas duas décadas,
comparativamente às duas que precederam o advento de Lenine. Nessa comparação, as vantagens
resultam todas a favor da época anterior a 1917, de
onde a afirmativa de que a falência marxista e do
regime soviético é fato inconteste.
A tratar-se de uma experiência limitada no tempo
e no espaço, diz o articulista, poderiam ainda subsislis dúvidas. Mas a União Soviética existe depois
de vinte anos, e durante esse periodo todos os meios
de coação imagináveis têm sido postos em prática
para impor uma filosofia nova a 170 milhões de indivíduos sem defesa. Nada foi poupado com esse
objetivo. Toda sorte de violências tiveram largo emprego, mas inutilmente. .;.
A única conseqüência tangível da "experiência"
foi o de sustar completamente o desenvolvimento da
Rússia. Esta existia antes de Lenine e todos quantos
visitara mo país, ao tempo de Nicolau II, ficaram
surpreendidos pelo brilhante surto industrial, agrícola e comercial do Império.
Não é , verdade o que pretendem fazer crer os
homens de Moscou, dando a antiga Rússia como um
país de imensos domínios feudais, onde os camponeses viviam em estado selvagem. Em 1916, sobre
p total das grandes áreas cultivadas, pouco mais de
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10 % pertenciam aos grandes proprietários agrícolas,
sendo o resto repartido entre os que trabalhavam o
solo por conta própria. Quanto aos rebanhos, a situação era a mesma: 3,5 % existia nas grandes explorações e 96,5 % nas pequenas propriedades. O
verdadeiro problema a resolver, no momento, não
era o da divisão das terras, mas o de melhor organização da produção.
Sua solução estava próxima, mediante o apareIhamento mecânico apropriado dos pequenos agricultores, quando sobreveiu a revolução.
De 1900 a 1913, a produção de centeio já havia
aumentado de 24 %; a do trigo, de 116 %; a da cevada, de 114 %; a da aveia, de 60 %. Em 1913, a
Rússia exportava sete milhões de toneladas de trigo
e, no total, 12 % da sua colheita de cereais. Exportava igualmente 5.500.000 libras de. manteiga. E
isso sem que a população do Império conhecesse
qualquer classe de privações. Hoje, a U. R. S. S.
não exporta uma tonelada siqucr de trigo ou um
quilo de manteiga.
Os próprios dirigentes dos soviets admitem que,
apesar da constante evolução da máquin,a, a produção global do trigo só aumentou de 9 % nos últimos
20 anos. No mesmo período, ela aumentou de 52 %
na Austrália, de 55 % na Itália, de 28 % na Alemanha.
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A"s estatísticas da pecuária são ainda mais edificantes. Em 20 anos de czarismo, de 1894 a 1914,
o número de cavalos havia aumentado de 47 %; o
de bovinos, de 64 %; o de carneiros, de 50 %; o de
porcos, de 43 %. Nesse tempo, como dizemos acima,
o rebanho pertencia, na quasi totalidade, aos pequenos proprietários rurais. Quando, com o advento
do novo regime, ele passou à "propriedade socialista", os resultados não se fizeram esperar. Confessam os dirigentes soviéticos que o novo sistema
fez cair o número de cavalos de 34 milhões a 15 e
meio, o de bovinos de 31 milhões a 19 e meio, o dos
porcos de 55 % e c dos carneiros, de 66 %.
Estas estatísticas dizem mais do que qualquer
comentário.
CONTRA A INDIGNIDADE COMUNISTA
"Lo Stato", importante revista mensal italiana,
publicou interessantes comentários, de Tomaso Napolitano, a respeito da situação na Rússia Soviética,
comparando o estado atual, da ditadura do proletariado, que se apressa em confecionar uma Constituição suposta democrática, ao estado do regime czarista em 1905, quando este foi forçado a conceder,
também em reforma aparentemente liberal. A úl63

tima, insincera c incompleta, acabou preparando a
revolução bolschevista.
Ninguém poderá dizer qual a direção cerla que
há de tomar a U. R. S. S., diz o articulista; porém,
a verdade é que o proletariado, desde o início, não
acreditou no ilusório poder democrático com que lhe
acenaram. E' o que afirma um dos maiores trágicos
documentos da história russa contemporânea, pois
centros contra-revolucionários agiram e agem "eníre os mineiros, nos escritórios, nas fábricas, nas praças, por toda a parte, emfim, destruindo ou danificando, com o objetivo de minar em suas bases a
falsa economia comunista".
Um rápido olhar sobre as aspirações políticas do
povo russo, nos últimos anos do czarismo, esclarecerá as razões do ceticismo com que foi acolhida cm
todo o país a reforma, que se diz democrática, dos
aluais poderes públicos soviéticos. A indagação,
mesma sumária, quanto à natureza da "última democracia", concedida ao proletariado soviético,
como expressão suprema das suas conquistas políticas, animará de luz nova as gélidas páginas dos
processos de Moscou. Elas tratam de obscuras histórias de sabotagens, de traições, mas revelam, melhor que outra qualquer, o triste destino de um povo
que hoje se vê forçado a defender, contra o último
disfarce do bolchevismo hipoteticamente humanista,
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a própria dignidade humana, que ele procura extinguir a luz da doutrina e da prática comunistas.
TÉCNICA ANTI-CRISTÃ

Foi publicada, recentemente, uma crônica a respeito das novas modalidades de propaganda antireligiosa adotada pelos Soviets. Como é sabido, o
povo russo é dos mais religiosos da Euripa, e a sua
festa mais cultuada é o Natal. Desde a implantação
do regime bolchevista, o Natal fora praticamente
abolido do culto da família russa. No dia em que
em todo mundo cristão os sinos resoam festivamente
nas cidades russas, os agentes da G. P. U. percorriam as ruas, espiando de porta em porta quais as
casa em que os moradores ousavam festejar a noite
da paz; nas escolas, os alunos eram obrigados a cantar e a ler canções e poesias de conteúdo violentamente anti-religioso, ao mesmo tempo que se organizavam nas praças comícios de propaganda anticristã.
Vendo, porém, que, apesar de dezenove anos desta
campanha, os camponeses e operários preferiam arriscar o cárcere a deixar de celebrar a noite santa,
resolveram os comunistas mudar de tática. Não podendo abolir o Natal, resolveram utilizá-lo para os
seus fins. Neste sentido, o último Natal teve um as65

pècto completamente diverso. Nas lojas voltaram a
aparecer os lindos pinheiros, mas os enfeites e brinquedos, destinados às crianças, .eram tanques, fusis,
metralhadoras, pára-quedas, etc., todos destinados
a criar nas crianças a "militarização dos espíritos".
O próprio Papai Noel apareceu de novo, mas seu
papel é dirigir aos meninos pequenos sermões antireligiosos e fazer-lhes perguntas como esta: Quern é
o maior mentiroso do mundo? Qual é o peor inimigo das crianças? Sendo premiados os que respondiam: — Christo.
O símbolo da paz tornou-se, assim, um instrumento da revolução comunista.
SEM RAÍZES HISTÓRICAS

O bolchevismo, na Rússia, não tem raízes históricas no país e, por isso, está condenado a um fracasso irrevogável. A Rússia caminhava, outrora,
para a liberdade e a democracia, apesar de certas
paradas e retardamentos.
O bolchevismo surgiu, porém, em seu caminho,
como tremenda expiação de faltas. Acrescentou, ern
vez de os minorar, os males do passado, de que a
Rússia já começava a se libertar. Traços indeléveis
deixará a revolução comunista na sua história, po66

rém os resultados serão bem diversos dos esperados.
Infelizmente, os desejos e as aspirações sinceras da
população não acham canal de escoamento através
da imprensa, que não é livre, dificultando qualquer
prognóstico que não seja subjectivo.
Eventuais conflitos exteriores — bem possíveis
— mais que a integridade territorial da Rússia, ameaçam provocar em seu interior mudanças de regime,
cuja natureza seria, hoje, imprevisível*

A DECADÊNCIA DO ENSINO
Sob o ponto de vista da instrução, a Rússia Soviética deixa muito a desejar, conforme se vê da
leitura dos jornais de R. S. F. S. R., que reclamam
a passagem "das palavras à prática", afim de que
"edificadores do socialismo, cultos, instruídos, felizes
em viver e devotados sem reserva à pátria socialista",
sejam preparados. Críticas acerbas surgem também
pelo fato de se ensinar às crianças a língua russa
sem os rudimentos da gramática, e a matemática sem
as mais elementares operações de arimética. "Consideram-se essas regras como bagatelas inúteis em
um país soviético"!
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A SITUAÇÃO DA MULHER

Concluindo um estudo sobre a situação da mulher na Rússia, diz recente publicação francesa:
"Fizemos a tentativa de uma exposição da situação da mulher na U. R. S. S., servindo-nos de
extratos de jornais soviéticos, e, onde eles nos faltaram, de opiniões de estrangeiros que viveram na
Rússia. Esforçamo-nos por guardar um ponto de
vista estreitamente objetivo e de não apresentar senão quadros da realidade, saídos das penas soviéticas, pouco inclinadas a enegrecer, por prazer, a
verdadeira situação.
Se a U. R. S. S. caiu a tão baixo grau de degenerescência moral; se o pudor tende a desaparecer
nas jovens; se o cinismo tornou-se a regra do ho>
mem; se o sentimento da paternidade se tem aviltado
totalmente, tudo é devido a não terem os dirigentes
encarado a sociedade senão aravés das teorias materialistas. Construíram-na como se constrói uma
casa, com planos e cifras, e utilisando os seres humanos como simples materiais. A união do homem e
da mulher não foi mais colisiderada senão como a
satisfação dos instintos do animal, sendo de notar,
porém, que o próprio animal conserva em estado
selvagem o senso da proteção com relação à fêmea
e aos filhos.
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Em uma reunião de moças de Komsomol de
,Yaroslar, uma, dentre elas. condensou, conforme se
segue, a impressão geral: "a mulher tem livre acesso
em todos os ramos da atividade.
Nossas jovens fazem aviação, dirigem a produção, estabelecem records esportivos. Mas sabemos
que existe ainda uma felicidade pessoal e queremos
que nossas jovens sejam mais felizes que as moças
do mundo inteiro. Ora, acontece que elas são infelizes e têm desgostos pessoais. Por que?"
Nós lhe respondemos: decerto, a mulher tem todos os direitos, mas unicamente no papel. Na realidade, em face do homem, seu rival, ela é fatalmente
a mais fraca; sofre mais as durezas da vida, porque,
nem física nem moralmente tem a mesma resistência que ele. E' uma lei biológica, à qual nenhuma sociedade, desde os tempos mais remotos, tem podido
fugir. A mulher necessita de cuidados, de proteção,
de confiança, de esperança e de amor. São todas
essas cousas que a lei soviética, pretendendo libertá-la das garras do homem, lhe tem retirado.
INTRIGA COMUNISTA CONTRA O BRASIL

Já está bastante divulgada, e suficientemente desmoralizada, a tática dos comunistas em apresentar
como vítimas os seus correligionários que são presos
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pelas polícias dos países, cuja ordem pilítica e social procuram subverter. Isto não impede, entretanto, que os bolchevistas continuem aplicando esse
sistema, como sucede, por cxomplo, na França, onde
não se cansam de apresentar o Brasil, através de seus
jornais, cartazes, etc., como uni país selvagem, no
qual, "sem nenhum motivo", foi condenado a 16 anos
de prisão o Sr. Luiz Carlos Prestes, o "inocente"
chefe da sangrenta rebelião comunista de 1935.
Felizmente, porém, para que a opinião pública
'ranccsa não se enganasse por essa insidiosa propaganda vermelha, foi publicado, recentemente, no
jornal Je Suis Partout, um artigo do conhecido escritor Sr. Charles Lesca, explicando, com a citação
de diversos pormenores, o que é a "nova ofensiva
comunista", dirigida contra o Brasil. Nesse excelente trabalho, além de demonstrar como o referido
chefe comunista não é nenhuma "vítima do facismo", como dizem os seus partidários, e sim um perigoso agente do Komintern, - - mostra o seu autor
diversos pontos do programa vermelho a ser executado no Brasil, salientando a oportunidade com
que agiu o nosso governo, procurando impedir-lhe a
realização, mediante a decretação do "estado de
guerra" e das enérgicas medidas preventivas que se
lhe seguiram.!
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Artigos como o publicado no Je Suis Partoul são
realmente benéficos ao nosso país, visando defender
o Brasil das torpes intrigas contra ele freqüentemente forjadas no esrangeiro, pelos comunistas.
A PERSEGUIÇÃO ÀS RELIGIÕES
Além da família, o bolchevismo ataca apaixonadamente a religião, sem estabelecer diferenças
entre as diversas crenças. Sobre a U. R. S. S. foi
passado um rolo compressor, que fez táboa raza,
tanto das crenças musulmanas e judaicas, como da
religião cristã, representada pela ortodoxia russa, catolicismo romano e protestantismo.
Na Rússia, propriamente dita, surgiu contra a
Igreja uma série de perseguições, que ultrapassa,
pelas maquinações frias e pérfidas, as de Nero ou
de Deocleciano contra a primitiva Igreja dos Santos.
As cifras dos martírios de bispos, padres, fieis
de qualquer idade ou sexo e de todas as condições,
são demasiado conhecidas para que haja necessidade de se repetirem as páginas trágicas da história
de um país, que se diz europeu e civilizado.
Chegam ao ponto de procurar, no seu egoísmo,
razões que possam explicar e legitimar esse "castigo
de Deus". "As classes dirigentes na Rússia, dizem
cies, têm indignamcnte explorado o povo russo; o
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próprio clero, ignorante, supersticioso e preguiçoso,
faltou à sua missão divina". Pretendem is/,o os que
não querem ver, os que querem conservar, no meio
da tormenta, o sossego e a indiferença culpável, que
nos leva a perguntar se eles ainda merecem o nome
de cristãos.
"Entretanto, vinte anos de perseguições generalizadas e cruéis não impediram que a fé continuasse
viva na Rússia, que fosse renovada sem cessar e suscitasse novos sacrificios. O Evangelho, muitas vezes
reduzidos a alguns versículos que passam secretamente de mão em mão, o Evangelho é vivido na Rússia pelos crentes mais que em outro qualquer país do
mundo, pois que eles se arriscam a tudo por ele", coníorme o testemunho de Th. Aubert.
CONDENADO EM TODA PARTE

O escritor português, Sr. A. Vieira, antigo funcionário do Komintern, é mais um dos desiludidos
fias falazes promessas de Moscou, que vem a público
para retratar-se das suas convicções extremistas.
Procurando o "paraíso" bolchevisa, teve ocasião de conhecer de perto o inferno da U. R. S. S.,
segundo conta em um folheto intitulado "O meu
depoimento sobre o comunismo".
Começou a sua desilusão logo de chegada a Moscou, quando viu o aspecto miserável do povo anuva72

joso e quasi descalço. Velhos e bandos de crianças
percorriam as ruas, esmolando, apesar da vigilância
policial, sem falar nas jovens de vida fácil, que se
ofereciam com inaudito descaramento e impudor.
Quanto às casas, o aspecto não era menos desolador. Salvo meia dúzia de edifícios novos, e alguns
antigos, destinados à residência dos privilegiados
dessa república que se áh igualitária, as demais
ofereciam aparência de abandono ou mesmo de
ruina. As próprias casas novas servem para ressaltar a diferença com que são tratados os funcionários
do Komintern e outros afortunados da nova aristocracia do resto do povo, camponeses e operários;
uns em logares saudáveis e aprasíveis e os outros em
pardieiros imundo^, onde dormem cinco ou mais
pessoas num mesmo quarto.
O Sr. A. Vieira explica como são constituídas
as três classes em que se divide a população russa.
Pertencem à primeira os chefes comunistas, os funcionários superiores, os oficiais do exército vermelho, os funcionários da G. P. U., os diretores técnicos e comerciais; na segunda são incluídos os engenheiros, médicos, membros do Partido Comunista,
soldados vermelhos e operários especializados; pertencem, finalmente, à terceira, 90 % da população,
inclusive camponeses e operários, que são verdadeiros escravos.
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O Sr. Vieira dedica uma grande parte "do seu
trabalho à descrição dos métodos de propaganda do
Komintern, salientando a maneira astuta e odiosa
com que agem os adeptos do credo vermelho. Ora
se apresentam em frente única, como liberais defensores do parlamentarismo; ora, como no Oriente,
são nacionalistas, enquanto nos outros países contentam-se em marcar "zonas de influência". Mas,
cm todos os casos, o que se verifica é a manifestação
do imperialismo bolchevista. Não interessa a St-alin
o sistema de governo, contanto que a forma adotada
facilite a infiltração de seus agentes para a conquista
que tem em vista realizar.
A sinceridade, de fato, não pode ser uma qualidade do comunismo, porque os seus chefes já se
capacitaram da falência do regime que preconisam,
e apenas se aproveitam da sedução do ópio marxista
para realizarem os seus desígnios imperialistas à
custa do infeliz povo russo e das populações que se
deixarem fascinar pelas suas miragens traiçoeiras.
São estas, em síntese, as declarações que o antigo funcionário do Komintern, Sr. A. Vieira dirigiu, em opúsculo intiulado "O meu depoimeno sobre
o comunismo", dirige ao proletariado português,
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TRABALHOS FORÇADOS
(Reportagem do Sr. Hermann Greif, livre docente
na Escola Superior de Política em Belim)
A destruição dos elementos étnicos mais preciosos
Em novembro de 1917 o marxismo judaico empolgou o poder na Rússia. Cogitou-se, então, de ampliar a posição de mando assim atingida e explorar
a população conquistada. Parecia acenar-lhe o domínio irrestrito sobre uma população servilmente
submissa moral e psiquicamente degenerada.
Não tardou que os novos potentados reconhecessem que só poderiam alcançar esse objetivo se
exterminassem todos os valiosos elementos raciais,
que jamais se conformariam com uma sorte de escravos .
Auxiliados por uma organização terrorista (a
Tcheca, posteriormente G. P. U.), criada para tal
fim, cies meteram mãos a obra sangrenta.
Foi-lhes relativamente fácil extinguir quasi que
totalmente a camada superior dirigente, de elevado
valor racial — a intelectualidade e a nobresa. Parte
da intelectualidade já havia tombado na guerra mundial, e parte ainda maior tombou na guerra civil. O
que sobrara emigrou ou então foi dizimado pela
Tcheca.,

Os camponeses representavam um problema
mais sério. Há muito que Lenini havia previsto isto
scertadamente.
CAPÍTULO II
Os objetivos que o governo russo teve em niira corri
a organização dos acampamentos de trabalhos
forçados
São três os objetivos visados pelo governo SOM
viéíico com a organização dos acampamentos de trabalhos forçados:
1°, extermínio de todos os "elementos indesejáveis"; processo que não dá na vista e não se parece
com morticínio;
2°, exploração do braço dos condenados à morte;
3°, criação de um exemplo amedrontador para a
parte restante da população, ante as suas eventuais
tentativa de libertação do despotismo de uma raça
alienígena.
O primeiro objetivo é, incontestàvelmente, o mais
importante. Contudo, a energia do braço do forçado
a trabalhos não é menosprezada pelo governo soviético. Como operários florestais, os desterrados for76

necem madeira tão fcarata que esta pode ser lançada
no mercado mundial para provocar o "dumping", e
como operários de construções civis, eles rasgam
carfais e estradas, levantam diques e outras edificações, que dão oportunidade a que o governo soviético, uma vez que os degredados morrem tão depressa
socialista".
Mau grado a enorme massa dos banidos, esse
material humano não basta, freqüentemente, para a
realização dos planos fantásticos do governo soviético, uma vez que os degredados morrem tão depressa
quanto é fornecido material humano novo, em conseqüência das tremendas condições de existência imperantes nos acampamentos de trabalhos forçados.
Nesse afan, verifica-se a prisão e o degredo de gente
que não pode ser tida como "elemento indesejável",
nem mesmo aos olhos do governo soviético. Essas pessoas são presas, segregadas dos parentes e enviadas
para os acampamentos, onde os aguarda a morte
certa, só porque os potentados judaicos necessitam,
para o trabalho, de braços, que lhes saem mais baratos que p custeio como animais.
Tal caçada de homens foi organizada, por exemplo, no verão do ano de 1935, em numerosas religiões
da União Soviética. E' natural que a imprensa soviética, em regra, silencie em torno de tais acontecimentos. De quando em quando, porém, transpiram
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notícias sobre os mesmos. Assim, temos em mãos
uma publicação do órgão oficial "Iswcstija", que relata algo acerca dessa caçada de seres humanos. O
jornal mencionado escreve, por exemplo, que na cidade da Tscholjabinsk foram presos, no decorrer
de três semanas, 57 pessoas (afora as crianças abandonadas), contra as quais absolutamente nada de
grave podia ser articulado. No caso de outros 50
detentos, a milícia conseguiu obter, do ministério público, subseqüentemente, uma confirmação das prisões, yejamos alguns exemplos do referido jornal:,
"A mulher do operário Abdul Seifulim é operária em um "kolchos". Possue passaporte emitido
pela cidade do Tscheljabinsk e ocupa um quarto na
colônia operária- O trabalhador Seifulim habita num
"kolchos" vizinho e visita freqüentemente sua mulher. Certa noite, em que os dois estavam juntos,
verificou-se a revista dos passaportes. Seifulim exibiu o documento conferido pelas autoridades da aldeia e a carteira de trabalho de "kolchos". Aparentemente tudo estava em perfeita ordem. Entretanto,
a milícia de Tscholjabinsk teve outra opinião: prendeu Seifulim e a 4a delegacia da milícia lavrou um
auto de banimento para um dos acampamentos de
trabalhos forçados do "recidivista" Seifulim, que se
tem por elemento perigoso e pernicioso à sociedade."
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A' referida folha relata ainda um outro' caso:
"Na mesma cidade mora o operário Michalew.
Trabalha na fábrica desde a respectiva fundação.
E' portador de um passaporte. À sua mulher, com
quem é casado há 15 anos e de quem tem quatro
filhos, recusam, no entretanto, o fornecimento de
um passaporte. A bem dizer, não se recusa propriamente à emissão, pois nos papeis da mulher o chefe
da delegação da milícia exarou: Os papeis estão em
ordem; não pode, todavia, ser fornecido o passaporte, uma vez que a mulher reside há menos de três
anos em Tscheljabinsk. O passaporte deve ser emitido no local de sua residência anterior. Entretanto,
neste foi dito à mulher que lhe cabia obter o passaporte em Tscheljabinsk. Enquanto a coisa não ata
nem desata, a mulher continua a viver em companhia do marido. Isso, porém, pareceu de mais à milícia. Em fins de julho prendeu-se a senhora Mlchelow. O que se seguiu daí foi o caminho da praxe:
condenação ao degredo... elemento perigoso à sociedade. .."
Eis ainda um outro caso:
"Certa noite, no mês de julho, o quarto da operária Maria Chlistunowa foi invadido por alguns milicianos, à frente dos quais vinha o próprio chefe da
delegacia da milícia. Ouve-se um bebê que chora.
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Revista-se a casa, feito o que a mulher receüe voz
de prisão, com a observação do que seria desterzada. Na delegacia da milícia dir-se-ia a razão de
sua prisão. Arrastam mãe e criança ao posto onde
ficam detidas. No dia seguinte, confirmam-lhe estar
presa e que será desterrada como "elemento perigoso
a sociedade". O motivo foi que o marido de Maria
Chistunowa, o qual, de resto, a havia abandonado
meses antes, deixara um dia de comparecer ao trabalho na fábrica, em conseqüência do que fora dispnsado,
apreendendo se ainda
o passaporte
("Iswestija", de 22-9-1935).
Estes exemplos chocantes mostram que não st
trata, de modo algum, tão só de "generais" e de capitalistas" perseguidos na União Soviéica. O mais
modesto dos operários de fábrica, o camponês e toda
a população enfim, representam presa solta aos olhos
dos potentados judaicos.
CAPÍTULO III
r

A escravidão dos camponeses e operários russos. 'A
morte pela fome, pelo frio, doenças, trabalhos
deshumanos, etc.
Reproduzimos, a seguir, parte de uma carta escrita por um engenheiro que regressou da Rússia
Soviética, o qual julga com muita exatidão esse problema :.

"... vSi sé comparecer as audiências marcaüas
para todos os dias nas prisões de investigação da
G. P. U., em Leningrand, deparar-se-á com longas
fileiras de pessoas que desejam uma informação
sobre se seus parentes ainda se encontram vivos nos
calabouços. Em geral, trata-se de operárias moças
ou de mães famélicas curvadas ao peso dos anos e
do trabalho, que esperam pacientemente durante seis
a oito horas, cheias de cuidados pelos seus. As informações prestadas são lacônicas e freqüentemente
ouve-se a sentença fatal: trabalhos forçados ou desterro. Si se perguntar a essa gente, andrajosa e
aflita, qual o motivo da prisão do filho, do irmão, do
esposo, ouve-se, invariavelmente, que se trata, na
maioria dos casos, de infração da disciplina partidária, demissão de uma organização comunista qualquer, correspondência com parentes no exterior,
adhcsão a uma confraria eclesiástica ou religiosa e
atos quejandos. A detenção para investigação é
muitas vezes demorada e, caso o detento consiga produzir uma prova de sua inocência, ele sai da prisão
física e psiquicamente alquebrado. A maior parte
dos presos é enviada para o setentrião ou para as
ardentes regiões desertas, onde se submete a trabalhos forçados.
No setentrião empregam-se os desterrados nas
pedreiras ou em construções de estradas de ferro,
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estradas carroçáveis e fortificações, hotadamente na
península de Kola. Mesmo para a indústria daquelas paragens, eles representam braços bemvindos,
uma vez que, antes de mais nada, são baratos.
Ao lado dos camponeses espoliados, esses operários, castigados, muitas vezes, por delitos sem importância, representam o material humano que fornece
ao Estado comunista, sem ônus de espécie alguma,
os mais valiosos trabalhos de colonização (o que se
denomina, em outros termos, de escravidão). O consumo desse material humano é enorme, devendo ser
substituído por novas vítimas.
Dificilmente um operário iria espontaneamente
para as regiões inhospitas do setentrião e, assim,
está reservado aos juizes judeu-bolcheviques prover,
mediante sentenças condenatórias a trabalhos forçados, o fornecimento de elementos exigidos pelos
acampamentos de escravos da península de Kola e da
Karelia do Norte."
Os recursos de que se serve o governo soviético,
para matar, aos poucos, os degredados oão o frio, a
fome, doenças, trabalhos deshumanos, etc.
OUTRO OPERÁRIO DESILUDIDO
Alguns operários norte-americanos e europeus,
levados pela defeituosa observação das injustiças sociais e promessas falazes dos agentes de Moscou, tor82

naram-se, de boa fé, adeptos das teorias extremistas.
Estes trabalhadores, porém, logo que puderam observar, in loco, o que se passa na Rússia, e qual a
verdadeira situaçcão do operariado nesse país, abandonaram o credo vermelho, completamente desiludidos.
E' por isso que todos os dias lêm-se notícias de
confissões de arrependimento, que seriam cm maior
número si todos os desiludidos tivessem a coragem
de confessar os seus erros de público.
Ainda recentemente um operário americano,
Frederico E. Beal, publicou um livro intitulado:
"Viagem de um proletário: Nova Inglaterra, Gasconha c Moscou", em que narra, não só os motivos que
o tornaram comunista, como as razões que o fizeram
abandonar o credo nefasto. ,
Beal era empregado de uma fábrica de fiação e
tecidos de Lawrance, no Estado de Massachussets,
onde começou a arregimentar operários para reivindicações sociais.
Querendo conhecer de perto à organização soviética, partiu para a Rússia. Ai, a primeira cousa
que o escandalizou foi a disparidade de tratamento
entre os observadores estrangeiros, como ele, e os
operários. Enquanto os primeiros eram obsequiados
com refeições opíparas, os últimos só obtinham sopa
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de repolho estragado e peixe deteriorado, três vezes
por semana.
Entretano, pediram a Beal que falasse em público, dizendo que os operários nos Estados Unidos
morriam de fome. Mas este, que já se horrorizara
com os mendigos andrajosos e o tristíssimo aspecto
de Leningrand, durante os 13 anos de regime soviético, não pôde, apesar de suas crenças comunislas,
deixar de reconhecer que o menos afortunado dos
operários americanos pareceria um nababo quando
comparado aos infelizes colegas russos.
Desiludido, Beal escreveu para alguém na sua
pátria, dizendo que preferiria achar-se na peor das
prisões americanas a viver na União Soviética. A
censura, na Riíssia, tem cuidado especial com a correspondência para o exterior e, assim, Beal viu-se as
voltas com a justiça. Durante o processo, teve ocasião de presenciar uma enorme passeata, oficialmente organizada, pedindo o fusilamento dos acusados de traição ao regime. Beal, então, lembrou-se,
com amargura, das manifestações em que tomara
parte nos Estados Unidos, para pedir justamente o
contrário, isto é, o perdão para Sacço e Vanzetti.
Cresceu sua desilusão a respeito do regime soviético quando foi mandado trabalhar numa fábrica
de tratores em Cracovia, onde pôde observar a consideração com que eram tratados os operários que de84

nunciavam os companheiros às autoridades terroristas. Aí, também, Beal teve oportunidade de presenciar a morte de muitas pessoas que sucumbiam à
fome.
Tudo isto o operário norte-americano conta no
seu livro, que obteve intensa repercussão na América do Norte e na Europa, provocando, pela clareza
e lógica de suas conclusões, contrárias ao cumunismo, numerosas manifestações de aplauso por parte
de antigos praticantes e simpatizantes do credo vermelho .
A MISÉRIA NAS ALDEIAS RUSSAS
Transcrevemos, abaixo, a carta de um camponês
russo a um médico, que a fez publicar no "Izvestias",
jornal soviético: '
"Eu trabalho em uma pequena aldeia, composta
de algumas casas enegrecidas pelo tempo, que mal
se mantêm de pé, numa planície pantanosa. As estradas só são praticáveis no verão; não temos agência de correio, nem cooperativas; não temos eletricidade, nem conselhos de camponeses. O hospital
está em completo estado de ruina, sem que jamais
nele se houvessem feito reparações. Sujeira e persevejos por toda a parte; a roupa branca, esburacada,
leitos de madeira sem colchões. Os instrumentos de
cirurgia são todos cobertos de ferrugem e amou-

toados ao bordo da janela, pois nem siquer temos
armário. Meu predecessor foi licenciado por embriagues. O auxiliar do cirurgião e a enfermeira não têm
prática alguma!"
A carta dispensa comentários.O ÍDOLO DE BARRO
A revista "Lês Annales", de Paris, publicou um
extenso capítulo da obra intitulado: "A Rússia dos
Soviets; vinte anos de experiência bolchevista", da
autoria do escritor francês N. de Basiy, com os seguintes título e sub-título: "No país dos homens que
se dizem livres — Stalin deifiçado".
O comentário mais importante em torno do qual
gira o artigo, ressalta o servilismo, não propriamente do povo russo, mas do grupo que rodeia o
ditador soviético.
Procura-se criar, ao redor de Stalin, uma auréola de força, de sabedoria, de genialidade artificial, que mal encobre a baixeza e a subserviência dos
que a tecem e desejam fazer crer que tudo o que
existe em todos os departamentos de atividade do
poyo russo é devido, exclusivamene, à ação pessoal
do ditador Stalin.
O que mais caracteriza essa bajulação rastejante
é o fato de ser a imprensa oficial soviética a primeira
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a servir de escoadouro às louvaminhas intermináveis
e às oferendas dos incensadores. Eles se prosternam
diante dessa figura que, por cálculo político, pretende ser a maior do século, quiçá desta era tormentosa de incertezas humanas.,
O interessante — salienta o autor do trabalho —
é ser o órgão oficial de Stalin, a "Pravda", o que bate
todos os records elogiosos, tocando às raias do ridículo e do inconcebível, querendo fazer crer que a
personalidade do ditador condensa toda a grandeza
do mundo e que somente a Rússia será capaz de
gerar, hoje em dia, gênios e talentos nos vários domínios da cultura e das artes.

Q "CÉSAR VERMELHO"

Comentando os efeitos da recente farça eleitoral
representada na U. R. S. S., Pierre Fervacque publicou, na Revue Politique a Parlementaire", de
Paris, um interessante artigo, sob o título "O César
vermelho".
Para o autor, aquelas eleições significaram, principalmente, a vitória de mais uma etapa no sentido
de transformar o Partido Comunista em um simples
instrumento da ditadura de Stalin.
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Argumenta Pierre Férvacque que, pelo menos
metade dos deputados eleitos para o Conselho Supremo e para o Conselho das Nacionalidades, está
classificada entre os "bolchevistas sem partido".
Quer dizer: toda essa gente não pertence ao Partido Comunista; são criaturas exclusivamente ligadas
à política pessoal de Stalin; são elementos que não
obedecem senão a esse chefe e que não podem ter
nenhuma aspiração quanto à idéia de representarem
o partido que se supõe dominante na Rússia.
Verifica-se, assim, que Stalin já acha pouco o
título de Secretário Geral do Partido Comunista.
Ele quer transformar esse partido num simples instrumento, nunca mais permitindo que ele seja o verdadeiro órgão diretor da U. R. S. S., embora naturalmente dominado pelo seu eventual Secretário Geral, que, aliás, é ele próprio.
Se isso acontece com referência à política interior ua Rússia, também no setor internacional verificou-se uma verdadeira sujeição da Terceira Internacional às diretrizes pessoaes de Lenine.
Isto foi consagrado muna recente circular de
Dimitrov, Secretário Geral do Komintern; e, de acordo
com os stus dizeres, ficou estabelecido que não deve
existir apoio internacional dirigido especialmente ao
Partido Comunista, como antigamene ocorria, e sim
à ditadura de Stalin.
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A Constituição de 12 de dezembro não fez senão
reforçar essa situação especial e ultra-personalista,
criada por Stalin em seu proveito. Como preparativo, o ditador não se descuidou em suprimir do
Partido Comunista os mais representativos elementos
da burocracia por ele criada; os chefes foram abatidos e os doutrinadores massacrados; e, assim, da
antiga estrutura do Partido Comunista, só resta o seu
Secretário Geral, que, entretanto, é o primeiro a enfraquecê-lo, desde que fique fortalecido o seu potrativos do Estado, possam filiar-se à Federação Internacional Sindical Vermelha, feita para que os sindicatos russos, que são simples organismos administrativos do Estado, possam filiar-se à Federação Internacional. Separando-se dos laços que os prendiam ao Partido Comunista da U. R. S. S., esses
sindicatos representarão, nesse outro organismo internacional, apenas a política de Stalin, sem qualquer possibilidade de uma participação própria na
ação comunista universal.
Com todos esses sólidos argumentos, fica caracterizada a criação, na Rússia, de um novo sistema,
que já não é o domínio do Partido Comunista, mas
sim de um só homem, desse "César Vermelho" que,
baseado exclusivamene na arbitrariedade e no sangue, vem construindo seu poderio.
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0 OPERÁRIO NA RÚSSIA E Q OPERÁRIO NO
BRASIL
Em seu último livro, "Retouches à mon retonr
de l'U. R. S. S.", André Gide, cujas simpatias pelo
marxismo são bem conhecidas, acusa os comunistas
franceses de terem concientemente mentido aos operários, apresentando como invejável a situação dos
trabalhadores russos. E Gide esclarece, com a autoridade de uma testemunha ocular e observador, que
viu e analisou imparcialmente e, até certo ponto, cora
disposição simpática:
O operário russo -- diz ele — está ligado à sua
usina, como o trabalhador rural ao seu "Kolkhose".,
Si, por qualquer motivo, ou esperança de uma vida
melhor (ou menos má), deseja mudar de cidade ou
pretenda mudar de usina, vê-se imediatamente privado de domicílio (pago, aliás) a que p trabalho lhe
dava direito.
Se é operário, a sua reirada importa na perda
de grande parte do salário ganho; se trabalhador
rural, perde toda a quota do trabalho colectivo.
Entretanto, nem um nem outro se pode negar
às transferências que lhe forem determinadas. Não
têm liberdade de partir ou ficar, sejam quais forem
os motivos apresentados.
Lucien Laurat, em artigo publicado no Uhomme
réel, é ainda mais explícito:
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— Do mesmo modo que o Estado dispõe soberanamente dos elementos materiais, dispõe ditatorialmente do elemento humano. Os trabalhadores não
são livres de vender o seu trabalho onde queiram ou
como entendem. Não têm siquer o direito de circular
livremente no território da República dos Soviets.
O direito de greve foi suprimido e qualquer veleidade de resistência os expõe aos mais severos castigos .
Se o operário não é membro do Partido jamais
irá adiante. Os outros lhe passarão à frente. A primeira condição — e condição essencial —- de êxito é
inscrever-se, é ser aceito no partido. Mas isso não é
fácil; depende de ter boas relações, de uma perfeita
ortodoxia e de claras disposições a abrir mão de
todos os escrúpulos.
Uma vez no partido, não poderá mais sair dele,
sob pena de perder, não somente o emprego, como
todas as vantagens adquiridas pelo trabalho anterior. Expõe-se, ainda, às represálias e às suspeitas.
Não é raro, contudo, ver-se excluído sem saber
o motivo. E essa exclusão é, geralmente, o primeiro
passo para a Sibéria e a morte.
Torna-se desnecessário, por tudo isso, chamar
a atenção do operário brasileiro para um paralelo
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com o que ocorre ao homem 'de trabalho na união
soviética, tão expressivas são as palavras de Gide e
de Lucien Laurat.
Que dirão, entretanto, a isto os pregoeiros da
ideologia vermelha, que provocaram os sangrentos
acontecimentos de novembro de 35?
COVARDIA

O jornal "Lê Messin", de Metz, noticiou, escandalizado, a agressão sofrida por um operário da fábrica de automóveis Renault, de nome Henri Neuvüle, pelo único "crime" de haver abandonado uma
célula comunista e alistar-se fio sindicato da fábrica
onde trabalha. •'/
O pobre operário foi agredido covardemente por
um grupo de cerca de trinta comunistas, que o deixou quasi morto.
A mulher do infeliz trabalhador receia que o
mesmo seja vítima de novo atentado, desta vez fatal, porque, entre os comunistas, existem alguns vindos da Espanha e para os quais matar o próximo
nada significa.
O pai de Henri Neuville lamenta que só agora
conheça o que é realmente o comunismo, não um defensor dos oprimidos, mas algos do operariado, a
que vai reduzindo ao mais duro cativeiro.
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PASTORAL SOBRE O COMUNISMO ATFJJ

Por ocasião da quaresma, os bispos da Liguria
dirigiram aos sacerdotes e fieis de suas dioceses
uma carta pastoral, analisando as causas e os efeitos
do comunismo ateu e de onde se destaca o seguinte
trecho: r
"Quem poderá avaliar a responsabilidade doa
escritores, professores, conferencistas e, dizemos
mesmo, padres, que ficam mudos diante da propagação do mal; dos governos que têm convivência com
ele ou que, peor ainda, animam a difusão do erro
e do vício?"
A carta pastoral concita a todos os católicos á
reagirem com energia contra a propaganda do comunismo, sob todas as formas.
A EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

Deve-se considerar à luz dos fatos a afirmação
'dos ideólogos comunistas, quando declaram que a
revolução de Lenine "emancipou" definitivamente as
massas femininas. O comunismo integral, aplicado
depois de outubro, tinha por finalidade liberíar a
mulher do jugo familiar e matrimonial, que pesava
sobre ela, segundo as teorias de Engels "Origem da
Família, da propriedade privada e do Estado". Ele
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encorajava a união livre è o divorcio, para obtenção
do qual nem mesmo a presença do segundo cônjuge
era necessária; autorizava o aborto legal; a educação de todas as crianças devia ser confiada ao Estado e, por isso mesmo, subtraída à família. Cozinhas e lavandarias coletivas deviam libertar a mulher
dos cuidados domésticos.
E' verdade que não se chegou a "nacionalizar"
as mulheres, como quizeram fazer crer alguns, no
começo da revolução. Todavia, fanáticos como a
Sra. Pollontai, literata, atualmente diplomata e delegada da U. R. S. S. na Sociedade das Nações,
puderam pensar em propor, para encorajar a união
livre e depreciar o casamento, uma teoria "biológica"
do amor, segundo a qual a união do homem e da
mulher não seria submetida a moral alguma, nem
mesmo a nenhum sentimento afetivo. E' a idéia da
colmeia soviética e das abelhas do trabalho, que gozou
de uma grande voga no começo da revolução.
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