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Documentação oficial sobre a política
de amizade do Governo dos EstadosUnidos para com o povo italiano.

ATLÂNTICA EDITORA

NOTA DO EDITOR
A VITORIA DA AMÉRICA
SERÁ
A LIBERDADE DA ITÁLIA

A medida pela qual o governo dos Estados Unidos considerou
"estrangeiros não inimigos" os italianos que vivem em seu território, despertou interesse geral. Sua explicação encontra-se nos documentos que se reuniram traduzidos no presente fascículo. Antes de os oferecer ao público, achamos interessante ouvir a seu respeito a voz autorizada de algumas personalidades italianas que vivem no Brasil e cuja corajosa atitude antifacista e acatamento à
causa dos aliados são conhecidos. A opinião expressa por elas não
somente justifica de sobejo a presente publicação, como também é
um testemunho comovedor de que os bons italianos conservam intacta a herança dos Mazzini e dos Garibaldi. Julgamos conveniente reproduzi-la aqui tal qual nos foi comunicada.

A conquista do direito sagrado à liberdade custou aos italianos
cincoenta anos de lutas contra os exércitos mantidos pelos estrangeiros na península; cincoenta anos, no decorrer dos quais os nossos pais pugnaram não somente pela unidade e pela independência da Pátria, mas, também, pela liberdade e independência de todas as Pátrias.
A Revolução francesa afirmara os direitos do homem. Coube ao Ressurgimento italiano fazer com que triunfasse o direito dos
povos à independência. "Sou patriota" — disse Mazzini — "porque amo todas as Pátrias". Garibaldi, fingindo esquecer os regimentos franceses aquartelados em Roma com o fim de se oporem à
unificação da Itália, não vacilou em acorrer à terra francesa e combater pela França, cuja independência estava ameaçada. Tiveram
os nossos pais como preceito a fraternidade entre os povos e seu
mútuo respeito. Num tempo em que parte da Europa estava entregue a uma cega competição de ávidos egoismos, a sonhos e programas de hegemonia político-econômica, demonstraram eles como.
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graças ao trabalho sereno e honesto e com coração forte, pode um
povo salvaguardar sua independência, atingir um alto grau de civilização, merecer o apreço e o respeito alheios. Cultuaram os nossos pais, que edificaram a Itália, o exercício da liberdade, só limitada pela liberdade de outrem.
Deles não divergiam, em seus propósitos, os homens que pugnaram pela liberdade das Américas e as tornaram independentes.

Milhares de patriotas italianos jogados nos cárceres pelos facistas ou condenados ao degredo; dezenas de milhares de patriotas,
que preferiram o duro exílio ao viver numa Itália governada pela insânia e a tirania de Mussolini; milhões de italianos ou descendentes deles radicados nas Américas e colaborando eom as mesmas na
luta comum contra a "nova ordem" nazi-facista; todos eles demonstram como o pensamento dos unificadores da Itália e dos construtores de Pátrias, porque alicerçado em princípios eternos, não
morreu no coração dos italianos; e, ao mesmo tempo, quanto falsa, e por isso eaduca, é a doutrina f acista; quanto imorais, e por
isso perniciosos, são os meios de que a mesma se vale.

que não haja "clans", onde o acesso ao bem-estar material não esteja reservado tão somente a alguns.
Os documentos coligidos neste opúsculo sugerem a idéia de
que a decisão norte-americana não é ato político efêmero, mas terá
uma significação para a futura reconstrução do mundo. Esperam, pois, os italianos que o coração das legiões amíericanas porventura destinadas a pisar o solo da Europa será tão puro e tão
cheio de fé quanto o dos homens que ergueram a independência
da Itália e a dos Estados Unidos; que nas suas flámulas, brilharão as palavras do levítico esculpidas no bronze, o qual primeiro
anunciou ao mundo a independência da América: "e apregoareis
liberdade na terra a todos os seus moradores".

OS ITALIANOS LIVRES

A medida excepcional adotada pelos Estados Unidos, ou seja
a de considerarem-se como "estrangeiros não inimigos" os italianos
que, às centenas de milhares, naquele grande Pais vivem e labutam, reconhece, portanto, e sanciona um fato: todas as vezes que
os italianos puderam manifestar livremente seu pensamento e sua
tendência, não hesitaram em condenar o nazi-facismo. Idêntico
é o pensamento da enorme maioria dos italianos da península, mas
sua livre expressão não encontra saida, abafada como está pelos
secretas, de Mussolini. Não se poderá, pois, taxar-nos de leviandade ou de otimismo se afirmarmos que, com sua derrota militar, desaparecerá, por completo, o facismo da Itália. Nada, nem siquer
unia vírgula, ficará da sua doutrina no coração dos italianos. A
desinfeção, operada pelos próprios italianos, será rápida e radical.

Como todos os povos oprimidos da Europa, aguardam os italianos a vitória das Nações Unidas. Ainda mais, desejam eles conquistar a paz. Aspiram eles ver uma sociedade, em que cada um
respeite o seu vizinho, mas na qual também a todos os povos, a todas as pessoas caibam iguais possibilidades. Uma sociedade, em
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OBJETIVOS DE GUERRA DAS
NAÇÕES UNIDAS
Os documentos reproduzidos ou citados neste panfleto, falam por si mesmos.
Em particular, dão uma resposta clara e decisiva a inúmeras
questões que são do maior interesse para os milhões de italianos,
ou americanos descendentes de italianos, que vivem no nosso hemisfério.
Essas questões são:
a)

b)

c)

Os objetivos de paz dos Estados Unidos e das Nações Unidas visam a ruina da nação italiana, ou
prometem uma vida livre e ampla ao povo italiano,
c a destruição do gangsterismo facista?
Os dirigentes dos Estados Unidos compreendem
bem que Itália e facismo são duas còusas diversas
e opostas!
Os súditos italianos residentes nos Estados Unidos
estão sendo perseguidos — ou estão sendo tratados
como amigos, e teem liberdade de desempenhar amplamente a parte que lhes cabe no esforço para a
vitoria da América e a liberdade da Itália?

LIQUIDAÇÃO DO MILITARISMO — AS QUATRO LIBERDADES — UM MUNDO LIVRE — UMA GUERRA
E UMA PAZ DO POVO.

Fala o PRESIDENTE ROOSEVELT:
no dia 6 de Janeiro de 1942 — na sua mensagem ao
Congresso:
"Nossos objetivos principais são claros: o objetivo de ESMAGAR O MILITARISMO IMPOSTO PELOS SENHORES DA
TERRA AOS POVOS ESCRAVIZADOS, — o objetivo de libertar as nações subjugadas, — o objetivo de estabelecer e assegurar
liberdade de palavra, de religião, de liberdade de querer e liberdade de recear, em QUALQUETÍ PARTE DO GLOBO.
no dia 12 de Outubro - na mensagem ao Congresso de Tra*
balho Italo-Americano:
"Vossa palavra de ordem: A VITORIA DA AMÉRICA Ê
A LIBERDADE DA ITÁLIA, explica honesta e claramente a causa, das democracias, porque a vitoria da América será a vitoria das
Nações Unidas, e a vitoria de todos os povos oprimidos e escravizados de TODO O MUNDO.
Os nossos antepassados chegaram, de varias nações, para este
hemisfério ocidental, procurando oportunidade para uma vida mais
ampla. Nós somos herdeiros tanto da oportunidade como da realização. E lutamos hoje, não só para reter a ambas conosco, como
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para as PROPORCIONAR AOS OUTROS. Unidos, teremos força para vencer.

Fala o VICE PRESIDENTE HENRY WALLACE:
a 8 de Maio de 1942 - - no discurso a "FREE WORLD
ASSOCIATION" ("Associação do Mundo Livre"):
"Esta luta se trava entre um mundo livre e um mundo escravizado. E num mundo livre, nem Lavais, nem Mussolinis serão tolerados. .. O século em que vamos entrar - - o século que se iniciará após esta guerra — pode e deve ser o SÉCULO DO HOMEM
DO POVO. Aqueles que ditarão a paz terão que pensar NO MUNDO INTEIRO. NÃO PODERÁ HAVER POVOS PREVILEGIADOS... A paz deverá significar um melhor nivel de vida para o
homem do povo, não apenas nos Estados Unidos e na Inglaterra,
como também na índia, na Rússia, na China e na América Latina;
— não apenas nas Nações Unidas, como também na Alemanha, na
Itália e no Japão.

Fala o SUBSECRETÁRIO DE ESTADO
SUMMER WELLES:

AMÉRICA E ITÁLIA
QUATRO GRANDES

DOCUMENTOS

DISCURSO DO SECRETARIO DE ESTADO AUXILIAR DEAN ACHESON: NA REUNIÃO ORGANIZADA PELO "ITALIAN AMERICAN LABOR COUNCIL" E "MAZZINI SOCIETY" (1), NO 60.° ANIVERSÁRIO DA MORTE DE GARIBALDI -- 2 DE JUNHO
DE 1942.

"O povo da Itália foi arrastado a esta guerra contra os seus
mais profundos instintos e interesses, pela cega ambição de um único homem, e um pequeno grupo de aventureiros e "Quislings".

a 30 de maio de 1942 — no discurso do "Memorial Day":
Esta é, em verdade, uma guerra do povo. E' uma, guerra que
não pode ser considerada vencida sinão depois que estiverem garantidos os direitos fundamentais de todos os povos da terra. De nenhuma outra maneira pode ser estabelecida uma paz real. Nossa
vitoria deve trazer consigo a libertação de todos os povos. Teem
que ser abolidas as diferenciações entre os povos, baseadas em questões de raça, credo ou cor. A era do imperialismo acabou. O direito de um povo à sua liberdade deve ser reconhecido no mundo
civilizado, do mesmo modo que o direito de cada individuo à sua
liberdade pessoal. Os principies da Carta do Atlântico devem ser
integralmente garantidos, no mundo inteiro — em todos os oceanos
e em todos os continentes.

A guerra contra a França, nação tão próxima da Itália, graças aos laços comuns de cultura e tradição, foi um crime inexprimivel. Como também o foi a guerra de Mussolini contra a Inglaterra, esmagando uma velha tradição e uma velha amizade. No
fim de 1940, Mussolini arrastou o povo italiano à guerra contra a
Grécia, — terra por cuja independência os patriotas italianos lutaram e morreram. Um ano depois, Mussolini cometeu o erro final,
— a declaração de guerra contra os Estados Unidos, país que foi
descoberto por um italiano, batisado por um italiano, e para cuja
formação nacional milhões de italianos dedicaram toda a sua vida
e seu trabalho.
Este catálogo de ultrages não pode ser imputado apenas às
aberrações e erros de cálculo do individuo Mussolini. Ele encontra
as suas raízes no evangelho da ditadura, ambição desenfreada, e desj
(1) "Conselho de Trabalho ítalo-Americano" e "Sociedade Mazzini".

prezo pela liberdade e pela democracia que, desde o inicio, se identificou com o facismo.
Porem o facismo não é produto do espírito ou da mentalidade
do povo italiano, ou da historia da Itália. E nem mesmo o berreiro dramático de Mussolini, de há vinte anos para cá, poude criar
«ssa ilusão. E", em pleno direito, uma linha nítida deve ser traçada entre o facismo e o povo italiano. Veremos então claramente que a infame "punlialada pelas costas" perpetrada por Mussolini em junho de 194.0, traspassou também o coração do povo italiano.

A Itália, atualmente, vê-se reduzida à situação de mero apêndice do império de Hitler, e tem que viver das migalhas que lhe
caem da mesa. Tem que esperar da Alemanha o seu material industrial. É despojada dos seus recursos agrícolas, e tem que se
submeter a um racionamento alimentar muitíssimo inferior ao praticado na Alemanha e mesmo ao que está em vigor em vários paises ooupados.
Seus operários qualificados são desviados das industrias italianas e centenas de milhares de agricultores são roubados ao campo para irem cuidar das ferragens dos senhores alemães. Os alemães controlam a Itália — controlam a sua vida econômica, administração e policia. O homem do povo, na Itália, há muito tempo
privado do seus direitos, vê-se desamparado e sem a menor esperança.
É para esse homem do povo da Itália que a entrada de Mussolini na guerra contra os Estados Unidos é mais clara do que para
nenhum outro; porque ele sabe muito mais a respeito da América
do que o sabem os seus régulos facistas. Ele sabe que o -povo americano não será nunca um inimigo seu, mas o amigo tradicional do
povo italiano. Nunca antes, na sua historia, os Estados Unidos e a
Itália guerrearam entre si. E ele olha, pois, através do oceano, à
procura de luz e de esperança.

O Presidente dos Estados Unidos explicou claramente que a libertação do povo italiano e outros povos das garras das quadrilhas
militaristas que os dominam é uma das finalidades da guerra das
Nações Unidas. O facismo tem que ser destruido. Mussolini e os outros gangsters seus associados teem que ser extirpados. Porem ao
povo italiano a .Carta do Atlântico oferece a garantia essencial à
""** "
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restauração de uma vida ampla e livre, — o direito que terão todos
os estados, grandes ou pequenos, vitoriosos ou vencidos, de desfrutar em .termos iguais o comercio e as matérias primas do mundo.
Sem essa concessão, a Itália não poderá viver.

Curvemo-nos todos ante o esforço necessário para realizar a tarefa suprema que nos defronta: — vencer a guerra. A vitoria tornará a liberdade garantida aqui na América, e romperá as cadeias
de todos os oprimidos. Tornará o povo italiano mais uma vez o
árbitro do seu próprio destino. A vitoria para a América, significa
liberdade para a Itália.
2.

DISCURSO DO ADJUNTO AO SECRETARIO DE ESTADO ADOLPH A. BERLE — NA COMEMORAÇÃO
DO "DIA DE COLOMBO", A 12 DE OUTUBRO DE
1942.

Tenho a satisfação de vos saudar, como a um grupo de americanos devotados ao ideal da América. Sois descendentes de italianos. E trazeis, no vosso ideal, o melhor da« tradições italianas.
Não deveis corar de vossas tradições italianas, a despeito de*9
hoje em dia a Itália ter sido traída pelos seus pretensos legisladores da quadrilha facista. Mussolini não é grande bastante para
obscurecer a auréola de Dante. A lembrança de heróis, como Matteotti, viverá ainda quando os Cianos e Grazianis forem deshonrosamente riscados da historia.
Durante séculos, o povo italiano lutou rijamente contra a brutal tirania que lhe chegava de trás dos Alpes. A Alemanha e a
Áustria organizavam exércitos mercenários que iam devastar as ricas províncias italianas. Mandavam "gauleiters" para oprimir o
povo. Mantinham a Itália dividida.
Graças a um grande esforço, a Itália conseguiu, no século passado, a expulsão dos invasores germânicos e dos governos fantoches,
os "Quisling" daqueles tempos. E fez da Itália uma nação livre.
Ê esta a tradição que os americanos de ascendência italiana trazem no coração e no espírito.
Vinte anos atrás, uma quadrilha de aventureiros assaltou o poder na Itália. Procuraram incansavelmente extinguir a chama da
liberdade que arde nos corações de todos os legítimos italianos. Tentaram fazer com que a Itália esquecesse tanto a grande herança de

Leonardo da Vincci como as grandes realizações de Mazzini. Levados
pela covardia, os da pandilha facista estenderam as mãos para os
criminosos nazistas, e lhes deram as boas-vindas, como a aliados.
Levados pela traição, trouxeram a Gestapo para cada aldeia italiana,
transformando a Itália toda num campo de caça dos espiões nazistas. Levados pelo medo, chamaram mais uma vez os germânicos, através dos Alpes; atiraram fora as liberdades conquistadas por Cavour e Garibaldi. Há dois anos atrás, Mussolini e seus desprezíveis asseclas puseram por sobre do governo da Itália a policia nazista e as tropas nazistas, e transformaram-se a si próprios num
governo de fantoches, nas mãos dos Quislings alemães. E isso constituiu um crime contra a Itália e contra a historia.
Estou convencido de que o povo italiano, hoje como sempre,
não pode suportar essa traição que o transformou em um povo de
escravos. Espera apenas a oportunidade para ajustar contas com
as traidores que o venderam à servidão estrangeira.
Os cidadãos das Américas, descendentes de italianos, sabem bem
qual a condenação merecida pelos traidores facistas que se pavoneam no seu papel de Quislings em Roma. — Polichinelos nazistas, cujos cordéis #ão puxados por Hitler. Os cidadãos das Américas, de tradição italiana, saberão como saudar um povo italiano
jfvjue tenha reconquistado a sua liberdade.
Operários americanos de ascendência italiana, homens e mulheres, trabalham rijamente nas fábricas onde se forjam as armas das
Nações Unidas. Americanos de ascendência italiana envergaram
a farda aos milhares, e estão nos campos de treinamento, nos navios
que protegem as águas territoriais, ou nas frentes de luta, combatendo em aviões de guerra. Esses homens trabalham e lutam para
libertar o mundo da força e da brutalidade do Eixo que já submergiu a Itália, como submergiu e escravizou muitos outros países. No
mais lídimo sentido da expressão, esses homens estão lutando ao
lado dos seus camaradas para tornar possível de novo a existência
de uma Itália livre.
Falando sem ambages, o plano nazista visa a morte de uma
grande parte de italianos, e virtualmente, com efeito, de todos os
soldados italianos. É um segredo que todo o mundo conhece o fato
de que, quando a campanha de Hitler na Rússia fracassou, no ano
passado, o Fuhrer pediu a Mussolini que mandasse um milhão de
soldados italianos para a frente soviética. Até agora só obteve uma
parte do milhão; porem as tropas italianas são usadas de preferencia nos setores onde o perigo é maior, abrindo o caminho para o
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avanço das divisões alemãs. Teem sido feitas combinações destinadas a manter intactas as divisões alemãs organizadas em Guarda de
Hitler, afim de ocuparem e governarem a Europa, e para Hitler
não ha inconveniente nenhum em que tropas italianas ou húngaras
não regressem jamais do campo de batalha, Não faz parte do plano nazista conservar intacta a juventude de qualquer país, afora
a sua própria. Até mesmo na luta na Líbia, as tropas alemãs eram
cuidadosamente abastecidas, enquanto os soldados italianos, em caso de escassez, tinham que se abastecer como pudessem, por conta
própria.
Recentemente anunciaram as autoridades nazistas que haviam
por tal modo organizado a Europa que os alemães tinham nutrição
garantida, enquanto todos os outros povos morressem à mingua, e,
pelo menos dessa vez, se exprimiram com franqueza. A Itália foi
incluída no programa dos que morrerão à fome; seus gêneros alimentícios e recursos foram todos pilhados e remetidos para a Alemanha — e muitíssimo pouco lhes vêem em troca, através dos Alpes.
Todos vós, americanos, que aprendestes a amar os esplendores
da poesia italiana, da musica italiana, da arte italiana, deveis reconhecer que só a vitoria das Nações Unidas poderá salvar os lares
italianos, a terra italiana, a ciência italiana, a arte italiana e a alma italiana. Esta tem sido a atitude dos americanos de ascendência italiana e italianos residentes na América, que desde o inicio,
procuraram ser americanos.
Lembrai-vos dos esforços empreendidos por um punhado de
agentes mandado para cá pelo Eixo, com o fito de despertar antagonismos raciais nos Estados Unidos e na América do Sul. E recordo com satisfação que os americanos de ascendência italiana imediatamente rejeitaram as perversas sugestões que os teriam transformado em traidores para com a pátria de adoção. O profundo
bom-senso da comunidade ítalo-americana repele esses indivíduos,
tratando-os como espiões de um regime estrangeiro. Alguns poucos,
talvez, foram iludidos ou foram vítimas desses propagandistas do
Eixo. Felizmente a opinião pública no setor de americanos de origem italiana tratou e trata ainda esses poucos como eles o merecem.
Tenho absoluta confiança em que os americanos de origem italiana
serão os primeiros a proceder drasticamente contra qualquer agente nazista, incluindo aqueles que tem nomes italianos e traem os
seus compatriotas e as suas tradições.
Estamos lutando numa guerra de povos. Estamos organizando um exército de povos. Estamos reunindo, em prol da causa
da liberdade humana, os esforços dos povos de todo o mundo. E
é como a camaradas de trabalho que eu vos saudo".
jg
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DISCURSO DO PROCURADOR GERAL FRANCIS
BIDDLE - - FEITO NO "DIA DE COLOMBO", A 12
DE OUTUBRO DE 1942.

"Povo nenhum pode compreender tão bem a significação das
palavras "terra livre," nenhum a deseja com tão terrível intensidade quanto a nação que já foi livre e deixou de sê-lo. Há entre vós
muitos homens e mulheres que amaram o que outrora foi a Itália.
Há entre vós os que chamam a essa antiga Itália a sua Itália. Dentro deles, arde o orgulho de um povo que, outrora como ontem, sempre se ergueu para receber de mão armada o invasor do seu solo, —
exército da Espanha, da França ou da Áustria. Durante gerações
seguidas, esses defensores lutaram e perderam. Sim, eram vencidos
e esmagados, porem o incansável amor por uma terra que era deles,
não silenciava nunca, não lhes permitia nunca encostarem as armas
e resignarem-se, segundo uma vez o exprimiu Dante, "a saborear o
sal do pão alheio, e a conhecer quão dura estrada 'é subir e descer as
escadarias estranhas". Lutaram até que um dia não foram mais
vencidos, e realizaram o seu sonho. No fim do século passado a
Itália conquistou sua idependencia. A terra estava livre.
Livre e unida; porem agora o sonho esvaneceu-se, e nos pateos
de Roma uiva um chacal. Mas a semente da liberdade está mui
profundamente enterrada no solo italiano, e a raiz é muito forte
para ser arrancada. Há muitas recordações. Há muitos grandes
nomes, no glorioso passado, que retornam para estimular as recordações do presente.
Vós que pertenceis àquela outra heróica Itália, vós, seis milhões de americanos nascidos de filhos da Itália, e vós, outros milhões de homens que nos escutareis alem do mar, não precisais sinão
recordar esses nomes, e o sonho não poderá morrer: recordai Dante,
destruidor do feitiço da antigüidade; Galileu, a vagar entre as
estrelas, e a quem foi imposta a ordem de silencio, emanada da
reação, e não lhe obedeceu; Leonardo da Vincci, Miguel Ângelo,
Tasso, Ariosto. — todos os grandes homens que procuraram e encontraram novos caminhos de liberdade para o espírito do homem.

através de toda a Europa conquistada, são novamente as guerrilhas
que se opõem ao invasor. Não precisamos sinâo recordar Mazzini,
exilado, vivendo mesquinhamente numa agua-furtada, em Londres,
e travando lá, sozinho, a sua batalha em prol da libertação da
pátria, e Cavour invetivando os Moderados na revolução de 1848,
repetindo o refrão de toda a stfa vida de lutas: "Porque continuar
a pedir pouco ou nada? Proponho que se peça uma Constituição l"
Por tais espíritos é que foi moldada a nacionalidade italiana.
Tal como a nossa nação, a Itália guarda a lembrança de nomes
que a marcaram como uma "terra de liberdade".
Os italianos nos deram sempre, ininterruptamente, esses exemplos de libertação da -terra, de derrubada de opressores. Da sua
pintura, da sua literatura, de toda a sua magnífica expressão que
foi a Renascença — o "Resorgimento", emana uma fonte luminosa
— a, dádiva do seu gênio ao mundo inteiro. Enquanto os nossos
revolucionários americanos erguiam-se, tomando conciencia do seu
destino, Alfieri declamava, para o seu povo de Roma
"As sementes da liberdade podem ser suprimidas pelo
"derramamento de sangue dos homens; — mas não po"dem ser extintas.
"E freqüentemente elas nascem do próprio sangue com
"renovado vigor."
Quando a América estava construindo uma nação, sobre as
bases de sua recem-conquistada independência, Leopardi exprimiu
os ardentes anelos da Itália, por estes versos:
"Infeliz daquele que morre na guerra — sem ser pela
"pátria querida; em vez de lutar pela mulher e os filhos,
"luta por amor do estrangeiro, e morrendo, não lhe é
"dado exclamar:
"Minha terra, a vida que tu me deste, eu t'a devolvo!"

Olhemos agora para menos de um século atrás. Lá, à margem
do Tibre, Garibaldi, em desesperada inferioridade numérica em
relação aos Freney, a camisa manchada com o sangue dos seus
próprios legionarios, vira-se para os seus conselheiros que sugerem
negociações de paz, e grita: "Quem ainda tiver fé na Itália, siga-me! E continuou a guerra, a guerrilha das colinas. E, hoje

Tal herança não desaparece graças a um simples auto-de-fé
'de livros. Destruí as lembranças, exilai os mestres, persegui os
adeptos; não podereis entretanto desviar o destino de um povo.
Um povo que produziu e prestou homenagem a homens como Cardueci, Verdi, Marconi, Puccini, Toscanini, - - um povo com tal
sangue nas veias não pode renegar para sempre o seu passado e
curvar-se perante os hqmúnculos da Europa.
Nem o renegará para sempre, nem mesmo, como o ensina a
historia, o renegará por muito tempo.
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Hoje ha soturnos e silenciosos espias enchendo/as ruas de Nápoles
e de Eoma, e percorrendo as estradas do campo, para abrirem caminho a um exército estrangeiro, enquanto ele prossegue em suas
marchas, ou se detém, para emitir suas ordens arrogantes. E', como
sempre, um outro invasor! — pois não passa de invasor, o inimigo,
cujas embrutecidas hordas, sob o signo da cruz gamada, se apresentaram como amigas e aliadas da Itália. A máscara é muito
transparente. Não engana ninguém — nem mesmo o homem que
se intitula a si próprio "H Duce". Hoje, a nação que outrora foi a
Itália está prostrada. Seu povo sabe que foi traido, e vê as sombras de uma nova escravidão se estendendo sobre a pátria, ainda
mais terrível do que as conhecidas pelos seus antepassados.
Dentro de poucos dias decorrerá o vigésimo aniversário da
marcha de Mussolini sobre Roma. Para o povo da Itália, foram
vinte anos de revelação, sempre trágicos, — cada dia mais trágicos.
A peste do facismo invadiu a Itália num momento de convulsão
interna, confusão de após guerra, depressão econômica, da qual
a nação ia emergindo, gradual mas seguramente. Invadiu a Itália,
escondendo os seus tenebrosos propósitos, sob o lema: "Trabalho,
ordem e disciplina". Muitos cairam por esse lema fictício, caíram,
verificando o "contrabbando" criminoso de guerra e a tirania que
sob ele se escondia.
Bem depressa o povo da Itália começou a ver o produto do
seu trabalho, a riqueza e a mocidade do país dizimados por guerras
inúteis. Assistiu as ruidosas palhaçadas do seu ditador-histrião;
escutou-lhe os discursos bombásticos, enquanto os impostos subiam
vertiginosamente e o país era sangrado afim de satisfazer ,a ambição de um único homem.
Sob a simulação transparente de uma nova ordem industrial,
a fraude do facismo começou a se desmascarar. O povo da Itália
não apreciava o facismo. Havia distúrbios. Era de má vontade
que os italianos viam o direito de primogenitura da nação ser trocado por aquele péssimo prato de lentilhas. Sua paz e sua liberdade eram preço muito elevado para receber em paga algumas
casas de apartamentos, ou a reorganização dos horários das estradas
de ferro. Viam, à medida que se passavam os anos, com riscos
sempre crescentes, o país ser manobrado insidiosamente para o abismo de uma guerra de agressão. Então era aquela a energia, a
força, a dignidade da grande nação prometida pelo facista Mussolini? O povo, altivo, mantinha-se em silencio; porem o seu "Duee"
choramingava a esperar as migalhas da mesa do Führer.
Hoje em dia o povo da Itália está enojado, farto do facismo,
enojado de Mussolini, e particularmente enojado de Adolf Hitler,
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Ecoam-lhe no coraçEo aqueles tristes e proféticos versos que Byron
amava, avisando a Itália que não permitisse a aproximação...
"... de nenhuma espada estrangeira,
"a pretexto de acolher um defensor.
"Porque, vencedora será escrava do amigo, vencida do
"adversário."
Estamos vivendo uma era em que as populações civis, desarmadas, não se podem medir, armadas com a simples coragem, com
as metralhadoras de um exército de conquista. Mas aguilhoadas,
torturadas, levantam a cabeça, e fazem o que podem. E' que a
humilhação é por demais amarga para que a suporte um coração
altivo de patriota. Um gangster da Gestapo, coberto de ouropeis,
foi baleado em Paris. Um assassino ilustre tomou uma dose do seu
próprio remédio, na Checo-Eslovaquia. Mas esses atentados provocam apenas mais repressão: os reféns que estão em mãos dos
nazistas, são fuzilados numa proporção de cem por um, em represália. E' uma resposta de criminosos, mas respostas de criminosos
são as prediletas dos nazistas. O crime é entre eles sistemático,
industrializado. E, temporariamente, isso adia um ajuste de contas.
Porem, por mais perversa e mortalmente que procedam os homens-máquinas, permanece intacta ainda uma área — a do espírito
— que eles não conseguem atingir.
Num mundo que já provou o gosto da liberdade existe uma
comunhão que ilude a vigilância do censor, irradia dos campos de
concentração, e paira no ar, por sobre os pelotões de fuzilamento.
Nas nações e entre os homens que já conheceram um dia a liberdade, existe um poder de vontade que vai sempre avante, mesmo
sem dispor de balas. E esse poder de vontade se afirma, se ajusta,
e por fim, quando a Hora chegar, disporá de uma máquina própria,
obediente às suas ordens.
Aqui na América, cerca de 600.000 italianos, tecnicamente
considerados "estrangeiros inimigos", reuniram-se a milhões de americanos de ascendência italiana, para a construção dessa máquina.
Trabalham lado a ladi com outros milhões de americanos que trazem nas veias o sangue de franceses, noruegueses, belgas, holandeses, poloneses, gregos, e outros povos conquistados da Europa.
A preparação dessa nova máquina, nas suas proporções imensas, exige tempo. E carregar todo o seu peso sobre o inimigo exigirá mais tempo ainda — sim, e exigirá do nosso povo saerificios
ainda maiores, muitas das vidas dos nossos homens. Porem, por
mais alto que seja o preço da vitoria, nada nos deterá.

demonstrar o valor dessa confiança, fazendo com que jamais posfía
ser dito, doravante, que há grupos desleais entre os italianos da
América. Si amais vossa liberdade, ajudai com tudo que estiver
a vosso alcance, a nação que luta para a defender.
Finalmente, àqueles cidadãos da Itália de além-mar, dentro
dos quais não morreu o amor à liberdade, mando uma breve mensagem da América, neste Dia de Colombo. As palavras não são
minhas; elas pertencem ao patrimônio da Itália — são palavras
de Giuseppe Mazzini, proferidas a 25 de julho de 1848, num discurso à mocidade do seu país, durante uma cerimonia de homenagem à memória dos mártires de Cosenza:
"Alem dos Alpes, alem do mar, há outros povos que neste
momento lutam, ou preparam as sagradas lutas em prol da independência, da nacionalidade, da liberdade; outros povos, que por
diferentes caminhos, dirigem-se à mesma meta, — progresso, a associação, fundação de uma autoridade que ponha termo à anarquia
moral, uma autoridade a que a raça dos homens possa obedecer e
amar, sem remorsos nem vergonha. Uni-vos com eles; eles se unirão
convosco".

4.

DISCURSO DO ADJUNTO AO SECRETARIO DE ESTADO A. A. BERLE JÚNIOR — NA REUNIÃO DA
ASSEMBLÉA DA SOCIEDADE MAZZINI E DO CONSELHO DE TRABALHO ITALO-AMERICANO, REALIZADA NO HOTEL COMMODORE, NEW YORK, A
14 DE NOVEMBRO DE 1942.
A POSIÇÃO DA ITÁLIA

"Estamos separados hoje das massas da Itália por uma linha
de combate. Porem si, por um momento, pudéssemos atravessar
essa linha de batalha, e falar com eles face a face, dir-lhes-iamos
o seguinte:
— Vós sois italianos, escravizados a senhores facistas, que garantem o seu poder empregando o método e a ética dos gangsters.
Esses senhores facistas, por sua vez, traíram o seu país, vendendo-o aos tiranos nazistas de ai em- Alpes, e venderam-vos também, para que lutasseis por Hitler.
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Procurais vos libertar, e indagais como podereís obter a liberdade.
A liberdade não é uma dádiva: é uma conquista. Tendes que
a obter por vós próprios. Porem quando a liberdade for conquistada, certas garantias vos devem ser dadas, e ao mundo.
O primeiro direito que decorre da conquista da liberdade é o
direito de mantê-la e preservá-la, em amigáveis e legais relações
com as outras nações do mundo.

Como todas as concepções do mal, o domínio dos facistas na
Itália vai se destruindo a si próprio. Foram forçados a chamar
em seu auxilio os tiranos nazistas de alem-Alpes. E pagaram por
esse auxilio um preço bem alto: a liberdade da Itália. Os nazistas
atualmente os tratam como um país conquistado de servos. Sua
policia secreta sedia em cada aldeia, e os funcionários nazistas dominam em todos os Ministérios do Estado Facista. Cinicamente,
Hitler utiliza a mocidade italiana como mercenários seus na Rússia
e no Egito. Quando os seus comandantes foram derrotados no
Egito, ha duas semanas atrás, lançaram mão de todos os abastecimentos utilizáveis, e abandonaram os soldados italianos, deixando-os
parecer miseravelmente nos desertos egipicios, enquanto os contingentes alemães escapavam.
Hoje. a Itália carece de alimentos, e as crianças italianas precisam de leite. E, contudo, as suas provisões ainda lhes são arrebatadas pelos alemães, que entretanto dispõem de muito mais recursos. O Marechal Goêring declarou cinicamente que toda a Europa, inclusive a Itália, morreria à mingua antes que os alemães passassem
fome. Devemos recordar que na última Grande Guerra os americanos abasteceram a Itália, e os jovens que hoje formam o vosso
exército, então crianças, beberam o leite que lhes mandava a
América.
E como a marcha das ditaduras se iniciou no Mediterrâneo,
assim também a marcha da liberdade tem que começar igualmente
pelo Mediterrâneo.
Em dez curtos e dramáticos dias as forças britânicas, apoiadas
por tropas americanas, puseram em fuga o Marechal Rommel no
Egito, despedaçaram-lhe o exército, e agora estão lhe liquidando
os fragmentos através da vastidão da Libia. Quasi imediatamente
após essa vitoria, deu-se o desembarque da expedição americana,
que em quatro rápidos dias realizou a libertação de toda a África
do Norte, desde as costas Atlânticas de Marrocos até ao litoral de
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Tunis. As Nações Unidas teem agora as praias da Itália ao alcance'
dos seus canhões.
No seu sentido mais legitimo, os exércitos que lutam sob a
bandeira das Nações Unidas são exércitos libertadores da Itália,
exatamente como são amigos e aliados do povo da França e dos
vossos vizinhos, os iugoslavos e gregos.
E nesta nova situação militar, a Itália mais uma vez se vê na
necessidade de uma decisão.
Francamente, não se pode estabelecer nenhum compromisso
com os responsáveis pela escravidão facista, com os homens que a
realizam e a manteem. Um tratado eom facistas representa uma
armadilha em que só loucos cairiam. Não pode haver paz com
aqueles que negam o direito à paz. Não se pode prestar fé naqueles
que insistem para que a boa fé seja varrida do mundo. Não pode
haver compromissos entre homens livres e senhores de escravos.
Enquanto o domínio facista não terminar, e enquanto os italianos,
ainda cegos, seguirem a liderança facista, não poderemos estabelecer nenhum entendimento válido senão por intermédio da força.
Entretanto, nós, aqui na América, teimamos em esperar o dia
em que mais uma vez possamos receber na fraternidade dos povos
civilizados uma nação italiana amiga e livre que mais uma vez
concederá ao mundo os frutos de sua brilhante cultura e suas esplendidas tradições.
Os Estados Unidos assumiram um compromisso para com a Itália e para com o mundo inteiro: Foi escrito em pleno Atlântico,
a bordo de um navio de guerra, pelo presidente Roosevelt em consulta com o Primeiro Ministro Churchill, e proclamado a 14 de
agosto de 1941. No dia de Ano Novo, ern 1942, todas as Nações
Unidas aceitaram esse compromisso como base de esperança para
um futuro melhor do mundo:
"Nossas nações não procuram nenhum engrandecimento territorial ou cousa semelhante.
"Não desejam nenhuma modificação territorial que não esteja de acordo com o desejo livremente expresso dos povos a que elas
interessem.
"Respeitarão os direitos de todos os povos a escolherem a forma
de governo sob a qual queiram viver, e farão questão de que sejam
restituidos todos os direitos de soberania aos povos que deles foram
privados.
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"Procurarão garantir, com o devido respeito, às suas obrigações
já existentes, o direito a todos os povos da terra, grandes ou pequenos, vencedores ou vencidos, de acesso em termos iguais ao comercio
e matérias primas necessários à sua prosperidade econômica.
"Desejam realizar a mais ampla colaboração entre todas as naçoes no campo econômico, melhorando as condições de trabalho, progresso econômico e segurança social.
"Depois da destruição definitiva da tirania nazista, esperam
ver estabelecida a paz, que proporcionará a todas as nações os meios
de atingirem pacificamente os seus designios, e que dará garantias a
todos os homens de todos os países para que possam viver suas vidas, livres do medo e das necessidades."
Esse compromisso, pois, não foi assumido apenas para com os
vencedores mas também para com os vencidos.
Nenhum americano visa destruir ou enfraquecer a nação
italiana. Quando a Itália, liberta dos seus gangsters facistas, estiver mais uma vez capaz de se dirigir livremente ao mundo, quando
os exércitos das Nações Unidas obtiverem a vitoria que não pode falhar, o compromisso das Nações Unidas será executado. Esse compromisso não tem em mira uma paz punitiva: seu fito é a justiça
e não a vingança.

No seu mais amplo sentido, é oferecida à nação italiana uma liberdade que ultrapassa de muito os mais ousados sonhos facistas:
liberdade de religião, de pensamento, abolição do medo e abolição
da miséria, liberdade para as searas e as vindimas; paz para as
plantações de oliveiras; trabalho plácido nas fábricas e no comercio;
liberdade, enfim, de trabalhar, de esperar e viver. E só lhe pedimos que aceite em troca as obrigações que tornam possíveis liberdades idênticas para os seus vizinhos.
Para a Itália, a significação da vitoria das Nações Unidas é a
seguinte:
Destruição final do facismo e da tirania nazista.
Oportunidade que se oferece ao seu povo de apresentar provas
convincentes de que abandonou a filosofia de uma raça superior e
das conquistas pela força, e que abraçou lealmente os princípios básicos dos processos pacíficos;
O direito de gozar, em termos de igualdade com todos os outros
estados, do comercio e das matérias primas do mundo necessários l
sua prosperidade econômica;

Oportunidade de colaborar com segurança em prol da melhoria
das condições de trabalho, progresso econômico e segurança social;
Oportunidade de trabalhar em prol dos objetivos por cuja realização se comprometem as nações livres do mundo.
O destino do povo italiano repousa, pois, em suas próprias mãos.
Nesta hora de decisão, os patriotas italianos de hoje serão os
contiuuadores dos feitos dos seus grandes antepassados, expulsando
a tirania, restabelecendo um governo firme e leal, tornando o seu
povo livre, e devolvendo a Itália à familia das nações civilizadas.
A todos esses veros patriotas, que empreendem a liberação da
Itália, nós afirmamos que não combatem sós. Os exércitos da América e das Nações Unidas estão bem próximos, e por trás deles, está
toda a energia das mais poderosas nações do mundo.
A voz da Itália livre esteve muda durante duas décadas.
Quando a voz da verdadeira Itália se fizer escutar novamente,
ouviremos Garibaldi, Mazzini, Matteotti, De Bosis e Eoselli falarem
dos seus túmulos, dizendo:
"Cá está de novo a nossa nação; e este é o nosso povo."

CONCLUSÕES
1 — Os Estados Unidos e as Nações Unidas estão lutando numa guerra de povos, e sua vitoria libertará a Itália da opressão facista e do dominio nazista.
2 — Os Estados Unidos e as Nações Unidas estão lutando
contra o facismo e não contra o povo italiano.
3 — Dos esforços da propaganda facista para envenenar e confundir os espíritos dos ítalo-americanos fracassaram lamentavelmente; — quasi 6 milhões de ítalo-americanos e italianos estão empenhados em auxiliar por todos os modos o esforço de guerra em
prol da destruição do facismo.
4 — Longe de serem perseguidos, os italianos que vivem nos
Estados Unidos foram libertos de todas restrições e foram recebidos como amigos e aliados nesta guerra de libertação; fato que
desapontou profundamente o governo facista, que anelava por
ver os milhões de italianos da América por trás dos arames farpados dos campos de concentração.
5 — A vitoria para América, significa libertação para a Itália.

COMENTÁRIOS DA IMPRENSA AMERICANA
ACERCA DO DISCURSO DO PROCURADOR
BIDDLE, FEITO NO "DIA DE COLOMBO" —
12 de Outubro de 1942
Do "THE TIMES" — Washington, 13 de Outubro de 1942:

No seu discurso do Dia de Colombo, na noite de ontem, o Procurador Geral Biddle declarou, que entre mais de 600.000 italianos, residentes neste país e classificados há dez meses atrás como
"estrangeiros inimigos", apenas 226 se tinham tornado merecedores desse labéu, e que, em conseqüência disso, e de acordo com o
presidente, ele preparara um dispositivo, que será efetivado segunda feira próxima, segundo o qual os italianos serão eliminados
da lista de "estrangeiros inimigos".
Diante da evidencia, não se poderia agir de outra maneira.
Os 600.000 italianos de nascimento estrangeiro, e os 6.000.000 de
americanos de ascendência italiana provaram amplamente sua lealdade aos princípios da América. O facismo pode ter hipnotizado
alguns deles, por certo tempo. Também hipnotizou alguns americanos de puro sangue. Mas quando chegou, a hora da prova, o facismo morreu para eles. Tornaram a olhar para Mussolini, e verificaram que mesquinho indivíduo é o Duce: um pigmeu impertigado, indigno de calcar o mesmo solo honrado com os passos de
Mazzini. Lembraram-se de Garibaldi, clamando à face dos apaziguadores: "Quem ainda tiver fé na Itália, siga-me!" Viram a vergonha e a miséria a que foi arrastada a pátria querida: a Itália
foi tão completamente traída, tão completamente conquistada quanto'o foi a França.
Mais, que a Itália e os italianos estão envolvidos nessa mão
aberta, estendida para as nações amigas, e na proposta de lei, apoiada por Mr Biddle, segundo a qual é dispensado o "test intelectual"
à velha geração de estrangeiros candidatos à naturalização, e que

preencham todos os demais requisitos para tal fim exigidos. O
que essa política traduz, é que procuramos encontrar os nossos amigos, onde quer que eles estejam; e que sabemos que eles existem
não só entre os estrangeiros aqui residentes, mas na Itália, na França, e em toda a conquistada Europa."

Do "WASHINGTON POST" — 14 de Outubro de 1942
ESTRANGEIROS, NÃO INIMIGOS
No Dia de Colombo, o Procurador Geral, Biddle, anunciou que a
partir do próximo dia 19 de outubro os súditos italianos residentes neste país não mais serão considerados "estrangeiros inimigos"
e não mais estarão sujeitos aos constrangimentos e restrições que,
desde o irromper da guerra, haviam sido impostos a esses grupos.
Essa decisão será universalmente aplaudida. O nosso país está
em guerra com a Itália, porem não esta em guerra com o povo italiano, que é hoje uma população conquistada, exatamente como o
são todos os povos da Europa governados pelos Quislings e tiranizadas pelos nazistas. Demais, os italianos que vivem entre nós
demonstraram por sua conduta que nada temos a receai*' deles.
Longe de alimentarem qualquer desejo de interferir ou sabotar o
nosso esforço, teem se mostrado ansiosos por prestar auxilio, afim
de que também a Itália se veja livre da praga do totalitarismo.
É certo entretanto que a vigilância não será abolida. Isso seria
loucura. Como o acentuou o Procurador Geral, "as novas disposições não significam que os individuos perigosos ou desleais não
estejam sujeitos a apreensão ou internamento. Não podemos correr
riscos." Isso estava subentendido."

Do "WASHINGTON EVENING ST AR" — 16 de Outubro de 1942
A DEBILITAÇÃO DA ITÁLIA
A despeito da rigorosíssima censura, tem-se acumulado um volume sempre crescente de provas segundo as quais as condições internas da Itália, tanto materiais, como psicológicas estão indo de
mal a peor. Cada radio-escuta neutro da Europa conta a mesma
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historia — e as informações fornecidas por esta fonte suissa são
as mais precisas.
Tudo isto é simplesmente a intensificação de uma tendência já
muito antiga. O povo italiano jamais apoiou de coração esta guerra. Durante a fase inicial todo ele, unanimemente se mostrava satisfeitíssimo ante a sua proveitosa neutralidade. E' verdade que
quando Mussolini lançou o seu país no conflito, no momento
do colapso da França, em junho de 1940, houve uma onda de entusiasmo popular. Mas isso aconteceu porque a Alemanha parecia um vencedor seguro e o Duce esperava conseguir fartos botins,
depois da vitoria. A serie de desastres que em breve se sucederam
na África do Norte, na Grécia, na Etiopa, no Mediterrâneo, somada ao arrocho das restrições econômicas dentro da própria Itália, rapidamente desiludiram o grosso da população. Narrativas
minuciosas e de primeira mão feitas por diplomatas, jornalistas e
americanos há longo tempo residentes na Itália que foram repatriados na primavera passada, não deixam dúvidas a respeito de
que a maioria de italianos está farta da guerra, asperamente queixosa contra, o regime facista e profundamente ressentida ante a
garra de ferro que o seu aliado do Eixo, a Alemanha, lançou sobre a sua desgraçada terra.
Numerosos fatores tem se combinado ultimamente para acentuar ainda mais o descontentamento popular. As perdas pesadíssimas que sofrem as tropas italianas em luta na Rússia, por uma
causa que não lhes interessa de perto, combinada com a sangria
do Norte da África e dos rebeldes Balcans, constituem um imposto
de sangue que o povo italiano amargamente condena. E a aproximação do que, para a Itália, já é o terceiro inverno da guerra, encontra o país em aguda penúria de gêneros alimenticios, devido
principalmente à exigência alemã de produtos italianos, cujas remessas de combustivel, que os deviam pagar, não teem sido feitas
sob a alegação de dificuldades de transportes.
A inquietação reina tanto nas cidades como nos campos, e soube-se em Londres, por fonte idônea, que houve um serio motim
camponês no sul do país, por ocasião, de uma arrecadação de cereais, intentada pelas autoridades.
A ação do nosso governo, libertando os residentes italianos não
naturalizados da lista de "estrangeiros inimigos" foi muito bem
pensada. O discurso do Dia de Colombo, feito pelo Procurador
Geral Biddle, anunciando essa medida e as razões que a determinaram, já foi traduzido para a língua italiana e alem de emitido pelo radio já está sendo atirado em boletins, sobre a Itália, pelos
„
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aviões aliados. Mr Biddle prediz que esse golpe psicológico terá um "tremendo efeito". Chega imediatamente após a aflita
visita que fez à Itália Heinrich Himmler, chefe da Gestapo germânica, afim de fazer um estudo pessoal do moral italiano e fazer
um relatório a Hitler, antes que se realize o costumado encontro
do Führer com Mussolini no seu habitual ponto de rendez-vous —
o Passo de Brenner. Lá, sem duvida, o Führer fará novas exigências ao seu parceiro do Eixo, que não está em condições de
lhe resistir. Porem quanto mais a Alemanha oprimir a Itália,
maior será a onda de ressentimento e irritação italianos.
Provavelmente será otimismo excessivo esperar um imediato
colapso italiano e sua retirada da guerra. A oligarquia facista,
que conhece o que deve esperar do seu povo em caso de derrota,
está fortemente entrincheirada e vigorosamente apoiada pelos alemães. Mas, de qualquer modo, a Itália é o elo mais débil da cadeia do Eixo. E já se podem prever as circunstancias sob as
quais esse elo será facilmente rompido em conseqüência de um
golpe bem dirigido, partido de fora.

("É minha firme convicção, baseada sobre abundantes provas,
que os italianos estão sendo mantidos prisioneiros. E a sua prisão é o seu próprio país. E a sua involuntária servidão representa a nossa preocupação. O seu desejo de libertação faz deles, neste momento de silencio, os nossos aliados. A recusa do exército
italiano em executar as ordens do seu ditador representa a mais
alta forma de coragem. Isso prova que o coração do soldado é a
parte mais importante do seu equipamento: e o coração da Itália não
está com Mussolini. O exército americano na África é que é o
aliado das sofredoras massas da Itália. E enviamos esta mensagem aos legítimos patriotas italianos: "A ajuda está próxima.
Continuai a luta"

NOTA ADICIONAL
Telegrama recebido do Procurador Geral Biddle, durante o banquete organizado pela "Sociedade Mazzini" e pelo "Conselho
de Trabalho ítalo-Americano", a 14 de Novembro de 1942.

"E mia f erma convinzione, basata su abbondanti prove che
gli italiani sono tenuti quali prigioneri. II loro stesso paese e' Ia
loro priggione. La loro involontaria servitu' rappresenta Ia nostra preocupazione. II loro desiderio di liberazione fã di loro in
quesfora de silenzio, i nostro alleatti. II rigiuto deli' esercito
italiano di portare a compimento gli ordinari dei suo ditatore e'
Ia piu alta forma de coraggio. Esso prova che il cuore dei soldato e' Ia parte piu necessária dei suo equipaggiamento: ed il
cuore d'Itália non é con Mussolini. L'esereito americano in África e' 1'alleato delle addolorate masse d'Itália. Ai veri patrioti
italiano n oi inviamo questo messaggio: "L'aiuto é vieino. Continuate Ia lotta."
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