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DISCIPLINA PAR"fIDARIA
(ResoluQAo do Secretariado do COlllite Central}, "
o Secrt:'tanatio do Cornite Central desta realidade eo fa<;tcqo C:L. do
CgD~tata Q..ue na ol'ganiza~ao lor-a I PMtodistrlbuir urn niIm'e ro, sensido Porto sao Il'eq1ientes amplos de- velI!'lente igual de «Avantes:' e ~M~sastrC's que lev<I'ill para a prisao a litantes»
.
malOrla (q'l'J"ndo Ilao a totalidade)
A qis<;iplin :l partidarla tern side
dos qu'adros Illilitanlc8 , A Cuu,a di- lfluitll fraca e tl~m . aconteci ,do ere red:l e Imediala desses desa:ltl"l~s q{it :llles VI Zt'S qu e rn (' rilbro~ do Partern sido a rna condula anle a pol\ - tldo, qu e ~e port·tillnJ.,aL untPj <l, p'l cia da , gcneralidBde dos !Uembros liela, c@nt)[Ju,rn a spr cons ld erllGOS
da orga nizal;li'O 10c;:1. 0 SecI'eta riado «bOlls<;arnal'adas) e agozHI' da &onpt:'lI,a, entl'l't:1ntl', 'l ue ('ssa rna cou- fialJ\:<t do s Ol'ganismos loca is . Tern
dU la e, pOl' sua VPZ , uma consrq(1(\o- lIIC'll lil ,":Ollt '·',1I1o qU I' tal~ t'1"ineHCi,l duma scr .e de PITO; e defiGI~n- tu", q:;au ,lo ~rltJ Ptl · l "~· elll L!J ~~n,l ; I
ciao tla "ctilidadl: local do P6/'l o.
de, FaO ch,qrnatl'o.; 1', ' l" a IUK",rg s. ·f1e
Ap!1sar do Porto 8er um IlIlpr·rtan- dll eccfw. E c)r:e'n'e" cO!lce)(':I'\ '1 \'
ti ~ ~i mo Ct'utrd IIIdU51l'ial , a org:n) - qll P 110m I: lrn alaJ iI, IjU"IHl o' 6-pni;'lI ,
z:'(;aO loca') do P&rto nUllea aSS ~ D-tu ll tem de « liz . r CU l:, ,, , ", I] n'lo p ,,i:fI,~
a SU;l r6r\a nas fab:'icas f' ernPle -l <lR, llt'l!ltl-fe a prt'sla r deGla l'll\:o:y', A
nUllca se lig01:1 p:ltreita mPllle as auto-c rl tic,:l e tid>! il:t i fll:g nil.;(' IJIO
massas o.per:i rias , Ate ha lJem ,.pou- loral cio Pi} to ' i\ nw uma t'~ V ecie. ,dt·
co tt'rnp" aroda, p 'edom'ina vam " s salAlo que lav<\ tMas as n6doa ~.· '
celu\i.J s de rua. Ud f(uadJ'o~ Ije dlre cL;to tern tornado ros;:lvt'is «desas~5.o d:.l 0.l'gon1r.a\:i:w local te.rn ,iuo tr,·'s em Illast'a. [j,! organiza\:ao ,10n I malOl'i a tndlvtd uos que nao per- ('al. A1nda em 19i2, de Abril ~ rn
~.encem 11 classe UperilJ'la e era ~I'e- ur;:nte,,:e vtllifleou uma nova ,) exq.iipnte fala,'\;m de que 8 toe~ Ja Vi d a tenBa ~ efle de pI'l!'oes A maiori;l
ihlerna do Pat'ti : 0 em .grupO'j de dessas pri~6 e s roi ocas ionada pelo
arnigos» p ('m «me38S de carll>,
mau porte na pvlir-ia de elementos
o Cumite [{ <l gional do Douro e, dn Partid o. QU;},; I todos fizer am deem pal'ticular, 0 Comite Local do nUIJcias e declara t,;oes prejudkjais
Porto t(\m cond uzi do um a octi vi dade ao Partido. .'
,,
sectari a, fech a ndo a o rg' niza~1io pm
0 Cili'O de Andre Fonta.nlla
grupo; elandestiIl0 3"e parado~ das e do Comite Local do Pal'l ido (Jo"o
massas, grupo3 cuja activid ade se P._Fiao, Ara ujo , Valerio '
tern lirnitado quasi ex clusivarnente Manuel Prim) , heql ",'II.!o,,{jci
a eotiza\:ao, di Btribul!;ao de imweu- re;, polI s3"\" ... 1',do ~ COll1lte. 1.0(:'1.1 , do
sa e comr61 1:'. Um indice frisante S . V. I., Antonio Sa ft,fIenezes,

o Militan :e
r-a ,. 2
.oao
~~----------------------------------deve de forma al guma tornar de rl' l~a , e, logo qu e ('stej a ["rm i-_

a repptir- 81'. Andre, que ('ra urn nauo (I i nqueflt(1 , puhlicaru os nomes
elemento responsa vel lIa organiza- fit:' ((, fios os ludividuos ir ra diatlos.
A frequencia de casos .como este
I;ao loral, entrou em conversa!;ot-'s
CO/.Il a pollCia pstabelecendo urn na organiz~l(,;ao local do Porto tern
acthdo com ela, ~pgundo 0 qual a criado uma desconfiao(;a dag maspolicia lh'e daria a fuga r dlnhelro, sas tl'abalh adoras nos organismolJcomprometendo-sp Andre a traba- de dil'ec(;ao local, afastanuo muito'l
Iilar para a policia. Andre afirma trabal hadores anti-fascistas do llUSq;ue 0 ff'z para vol tar :1 acti vidade. 80 Partido .
Mas 0 certo e que - spm de momen ·
o Spcretariado entendc ser abso.
to ~ ncarl!-rmos muitos outros aspec- lutamente n e~cessario construir
tos desta atitude-- tal conduta ' e orga nizagao local do PCJrto em molabsolutamente inadmissivel e indi- des novos, acabando de VPZ cum
gna, durn comunista. Pela sua a\i\u- as celnlas de rua e ligando est rei.
de" Andre colocon-se a margem do tamente cada organizaQao do Parti{tal'lido e nlio pode esperar ~enlio do as massas oper:ll'ias. 0 Sec retadesconfian!;a e suspeilt3.o. Tamhem riado entellde spr ail80lutamente
os elem('ntos do CL I' Sa Menezt's nct.:ess:ll'io criar urn nov·o espirito
tll,veram urna cooduta indigna de revoluciomll'io ' dentro di.l ol·ganizai. comllnislaSj denuuciando camal'a- gao local, lutar implacavelmente
contra todos os cobardes e oscilandas do Partido,
EUlbora nilo haja ainda elemen- tes que apregoam ra imp os.li bilidade
tfls 8uficientemente lllinu c i 0 s 0 S de resistir aos IOterrogat6rios da
a:c~rca da 'a.lilurle dp todos os qu e pollcia e aos m<ius tralos · ou qne r
fOraI}l .preHos. Ileste (lltliDO .dpSilS- uma vez presos, «fa,zem tUctOD para
treD,o ::iecl'etal'iado do Comite Cen- serem postos em lrberdad c, O,Secretral tem ja informa~oes bastantes tariado entende ser absolutamente
'p'ara drcidir quP todos os ele- necessari o de sc' nvolvc r a vigiIanciil
... entos das organiza(:~s cumuui sta (~ m IMa a or~!1inizagao
locais do Porto que foram local. cria.r qnadros nOvos, de capresos de Abril de 1942 em mara'J.as hones tos estreita IDe rr\1e
.
diante fic~ suspensos de Jigados ~ ~ua cla~se .
loda a scth;idade partida0 "Secretariado lembra aos camaria em virtud" da sua ma radas do Comite Regional do Douro
conduta ante a pol f cia. a ·vantagem de divulgarem no PMto
Andre Fontainha, J060 P. as atitudes firmes e heroicas de
FiAo, Aralijo, Manuel Prim muit0~dus nossos militantes que.A
e Valerio, sAo iiJradiado:i. preferil'am sacrifical' a vida" se r r,s.'"
do Partido. Se, pelo inqueri[o pan cad os e torturados, sofrerem
que se csta it efectuar, se verlficar longas p~nas deprisao e deporta~ao•.
que, entre os ~1 presos da organi. preferiram tndo a trai re m 0 Partido
za~ao local, houve algum camarada e a class I' opera ria,
Pela edlficagao no PortQ duma
que se tivcsse mostl'ado digno do
nosso Partido, a rectifi('.a~ao sera forte organizac;ao partida ria !
fplta rio devldo momento.
.
o Secretariarlo do
o Secretariado esta firmemente
.idido a t~rminar com este estado Comite Centra l do P. C. P. ( SPIC~
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uito se tern escritOi ' 8obre . as depois, comeQDU a ai rbmrar .os ,cPlregras consplrativas. liuito ,~e tem dados, passando, com a continua~aD,
dito s6bte a necessidade ,de 10dDS ' a (reqiientar sitios pDUCO recome'n.os mllitantes as cili1lprirem., 'Mas daveis e a horas PDUCD recDmendA.nao e demais repeti-Ias, des(ie qu e vek PassadD algum tempo, a ca sa I
se verifica que alguns dDS nDSSOS Dnde vivla era aS8a!tada, DCasLOn(lllmIlitante8, a-pesar-de todas as re- dD urn seriD prejuizo para 0 PartidQ
, comendal:oes, naD as cumprem, DU alem da sua prlSaO •
.A se as cumprem, e 86 durante urn Mas naD sao somente .os camara- _
-limiladissimD espal:o de t e III p 0 , das que descllram .os: cu ida d 0 ~
quandD l~em as nDssas recDm enda- cDnspirativDs .os unicDs respDnsa~oes DU algum-facto anDrmal os vem veis. OutrDs camaradas tornam- se
tirar da apatia em que tinham ca[-" ilmalmente respons3.veis, pDrQ,l,le
do. Depois de calla casu, relaxam .os sabendD de apequenos .. deslises nao , cuidados,. pa ssa ndo a faz er' uma .os criticam , deixando que Mes convida partldaria <;Dmpletam ente ,des- tinue'm a verificar- se e s6 depDi s de
prf>Dcupada. '
, . . . . GCDnido .0 mev itavel- 0 cfmta'ro
absolutamente necessario qne tan las vezes vai a fDnte qu e urn dia
todo 0 membro dD nOSSD PartidD la fica-e que ~sses camar.adas w,,~rn ,
esteja em constante vigll imeia, que dizer: • fulanD em tal tempo 'fez isesta preocupa\;ao se IDrne um habi- to . .. rUlanD assim, " 1 fulanD assa- to de IDdos os instnntes . . QuandD dD •• »,etc.
entn!: uu ~ai de casa, quandD se diTDrna-se absDlutamente necessa..rige para os encontros, etc, etc. e riD que tDdo 0 militante do Partido
ate mesmo qUaudD fa,z uma vida nao ~() e:.:leja vigilante nD liIue a ~le
normal, nuuca deve deixar de eslal' diz respeito, mas tambem aDS deem CDnstanle Vlgil:Ulcia.
mai s camal'adas,criticando-os pelosDo relaxamentD da vlgilancia va- SPus ~rro" ou descuidDS. :Para os
rios desaslres tern res]lltado. Ain- inarlaptaveis, para os que apesar-de
~a .naD hli muilo que urn camarada lodad ;18 recomendaQt;es e criticas .
vel:ificDU que a sua l'esidQncia era . cDntmuam a proceder da mesnI'a fOI', 8\\10 da vigiJancia cia" pDlicia. Saiu rna, RO urn caminho lIlpS flea : ,.
da easa, ma s CDmo posteriorm ente afastamet.to de todo 0 . , . .';'
cnada nDtass e» vDLt bu a II' nova- ba."o partidario de caraQt
Wf'utp par;, la, ;l-pe~ a r-de todas as ter if;e gal.
"
_
r~e~!lIIeu~I~\:,Ciie" .e Drdens t'm con- Hli ou~ros aspectDs de (altas de
tr-cino. Alel!aviI , )I:lsllti cando · .s r., que cuidado s conspiratlvD~ i.J que quere- ·
o qne H ' llL/ha Vel'lH C3IlD era um mDg referir-nos e que nao menos
~~ H ';O~ que ,~ ra pXCPS , 0 de Pl'c(' ltU- : prejuizoi! tem trazido an nDSSO Par- 4iao de quem l'he t: ha l U J Va It ~tl~ n - tid·).
.
' ~j '), elc., ,' I,c. Dia ~ d"p()i~ it ea ~a
Algun s militantes ainda nao romI
era assallulia e elepl'e"Iil,
pl'Pl' nil e rarn eDmplelamt:-nte lIUP .o .
Outro (~ ''' O:: C.'rlo milit auf.e sDub e ser militant." comuni, t;t, t-s pecl~l• a delel'lIJi.1l"da aJl ul'<I que 41 po/ icla mente 1"1<1 i:t:- g:l/rd Jlll', Jlllpi;w- nDs \o
o jl rOc.urtiV d. $aiu de C<1s<J , [omou (1ev!:'1' d,' lIl edlrruD" com 1tl'!:'cl saoas
C(' rL ls .g]( ' I:·WJ;l~ Mas, ~lgtlm ,k m,p.Q palayra"s que diz l' InD :l nao ~() .e ntre
(
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tranhos , mas tambem entre cama· de algul1 s camaradas po r intemediQ
adas. Supoem que pel a razao deda companh eira (qu e nao era do
-determinado individuo ser militan- P.) dum camarada, dlante da qual
. ~e, se Ihe pode conliar tOlla a espe- se tinha , imprudentemente falado
<~e de assuntos, ou tratal' na sua no nome deSses camarad'as.
presen!{a de assuntos ,Que Ihe nao
Outro aapecto Que nao queremos , ~,
di.l~m respeito. Pela ifalta dSstes deixar de focal' e 0 ·de alg'uns mill, ~uidados ,acontece que certoiil mili- tantes nao t~rem os cuidadoj! !1evltantessao conbecedoresde casoa de dos corn a milrcur;ao de encontros
. .que nada tinham de ter conheci- 011 ainda despedlrem-se de out;.
; imeIltp, 0 que e ainda Il)ais grave e militanles em talS circun~.t~nci;.'
<I ' desconhecimt'nto " desteR erros" Que Jevam ' e~tP,s a localizarem os
"impr.dindo, a~sim, . que ~,e tomem lorah; pa 1'<1 onde se dlrigell}.~
, lfDt'uidas Capaz6s de anulill' 013 pro- . ESlas e outraFl v-3rias faltas con;;vAvris pl'6jl!izos caus,aaospor .esses ·pirativasesta 0 S.C. disposto, a
~onheClmentos indevidos.
,
comba~ertomando as medidijs , Que
Ainda ha bem pouco tempo 0 julgar mai~.opol'lunas, inc~ ..si ...e
, ~art~do sofn'u UIll golpe ~tlvldo a as 'mais " radicais, <,xlgindo
tnconfidenciasfeita~ a urn membro ,inleil'u , respon~abilidade, nflO so aos
do P~fHdo que depoiR ti'alUo Par- cam~radas que as comelem. mas
tido 'na pOlicla. Tambem ' sucedclI tam!)emaQurle~ que, tendo COD,hpCI, fl:i pouco tempo Que a policia veio mento dela8, n~da fa!{afn no 8<:r.tido
ater conhecImento daactivid;lde de, as elirmna]"
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A~igos
~artido

Grupos de
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do

. Ao ptoleta'riado nao e inLlifeOs grupqs de A.migos aoPartdu, rente a" p<itl'ia em que Vlve , . A , "
que cdevern ser .recr:utHdos entre , patr, l ~ , isto e', 'o' '~Imbiente politico,
<todDS os de'm entos hone'stos" <:Jile ' 'c ultural 'e s0'ci ::lf', eo fact or mais ":",,
' ~.t ~ jam tlis r ostos a auxiliar finah- poJeroso ' n<l :Il\ra de class .;: do pr'o-ceiramente 0 Partido ,comprome ten- le~ariaJo . . 0 proletariado nno po - ,
do-se, a arranja.r semanal 01.1 'men- de ' tratar as condlc;5es politicas,
-salmente' a qi.Hintia x , e uma forma culturais e .oci~is da sua luta com
de actividade que os nossos cama- imjiferenc;a e, pOl' c6nseqtH!ncia nao
' I'adnsnan .devedio descurarnas pode ficar inJiferente 20 Jestino do "
<organizac;5es locais. Cabe aos ca- seu pais. Mas esta inte ress ado n<A-maradas saber arranjar form as Ie. destino -do seu pais GO ate a o .
~ais pelas quais estes ,a:migos do ponto em que IS50 ,decta a sua
Partido possam contribuir; Isso po- IUla de c.!asse, e nao em virtude de
de ser conseguido por varias formas: qua lqu er «patriotismolt huq:;ues.,
d in tleiro, objectos para vender, orLenl11(" Slectd \V o lk" 1. IV,
ga n iza~1io de rifl:~, fe~tivai s . etc . As p. 32G (1908)
\
qllantias ohtidas deve60 vi r sempre
. \l e,r a 'q u estao latitud e do pro acomranhall;:s dum pst;'u donimo Itta ria do pe ral)te a ' l4U errii assirn
p;. r;1 cf~ ito s , e cO l: rr6le, Na esc6lha como acerca de "patriol islllo v), n{lo
~do pseud6nimo
devnH haver a e 0 car acter ofensivo ou defensiv o
(C 0 nt in ud
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NA CAR.RIS . D E LISBUA

li:st~ m ovimenro, como muit os
OHctros, veio mais umJ ve z co mrr o··
var qne a linha do P artido e juSt8,
que as mas sa, cstao d is postas <l encetar a luta pela conquista d as suas
reivindica<rlles m ais fundamentais,
mas veio d l monstrar lambem que
M ecessArio silber lev a- ias a luta,
•
e preciso estud ar com aten<rao
a<l' cireunstancias em que deeorre
cada ac~ao reivindieativa e ao mesm'o tempo saber aproveitar nodos
os faelOres q ue possam I'1fluir no reo
suit ado final .
Nas condi<r6es aelllais e para qu e
u rn movimento seja verdadeiramell te massivo e absolutamente necessArio que t 'Jme de inieio urn caracter legal.come-rando por aCCf6es sim.
p ies de luta que VaG gradual mente
IOma ndo form as superiores, em que
a mllss:! vai eriando urn espirito cada vez mais activo e ofe nsivo. AconIeee porem que. na Iguns locais de
trabalho esse crescimenlO nao €
lio rarido como va rios camar e. d as
desejariam. Porisso torna-se necessaria certa persevera nCfa e 0 estudo Jessa e volu<rao.
Do que ficou dito nao Je ve conduir·se que tudo de va Iranseorrer
no campo ' estritamente legal, 0 que
faria eair num legalismo acomoda·
deio, muito proximo do oportunis·
6Jo. As ae<ro es leg ais e il egais de~em ,er ligadas de tal forma, tom ar
urn as r ccto tao natur al, que as massas nilo se atemorizem e participem
rielas com entusiasm o.
Depois destas conside ra<roes ger ais, entrem os directamente no ca·
so concre to.
o movimento da Carris tnI CIOUse, com o os ea ma radas devem es t~ r
record"dos, com a concentra<ra o do

p~ss o al Jas Oficinas para a ap re selltaqao dum pedido cole ctivo de au orenlo de sa larios, depois de varias
exposi<r6es entregues que niio forarn
levadas ern considera<rao pela direc<rao d a Co mpa nhia, mas que tive ram a vant.<lgem de pre parar a~ coodi~0es necessarias para 0 ulterior
dese nv o lvimento da luta.
Desta concentrac;ao, saiu uma comissao encarregada de tratar junto
das varias entidades patroo ais e governativas do que se referia as reivindicac;6es dos operarios. Esta comissao nao soube desempenha r a
missao que Ihe fora confiada, pois
(perant<.! uma re cusa h abiliJosa .la.
Companhia que, sabendo que os
operarios estavam dispersos p or varios ~tndicalO <; , os mando u t ratar
do caso pfJr vias sin Jic ?is)nao souhe reagir de forma a fazer · lhe s~n 
til' a responsabilidade de tal atltude.
Quere parecer- nos qu e a propria
co missao, IOrnada no seu conjuoto.
temia as conseqiHlncias ,lum agravamento d a situ a C;1io qu e se tornarj\
inevlta vel e m face dos subterfugios
da Companhia para nao aumentar ~
pessoal e da nece ssid ade in~"per' \osa
que o s trabadores tinh'ltn desse a'umento. A comissao fez, sem 0 pres~
senti!', 0 jogo d a Comp<mhi 1 que supunha, com a demora ocaslOnaJa.
pe la s «demarches» sinLiicai s, arrefecer 0 esp{rto reivindicarivoda c1as:se operaria .
Os esforcos da Companhia n1io
fora m de t od o nu hs p()is cons ~ gui
ram sU . te r 0 m o dm enlO I ~ teo t e
duran t e mflis de 4 meses. O s operarios da Carris, que foram os primeiro" das grandes eml'''''czas de
Lisbo ;' , a lanc;?rem·se n'l. luta pelo
aumento de sa lario' . viram- se ul-

~

_____________________O~M
~I~
' l~it~
a~
n t~e________________~p~ '
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" passados pelos de ::Jutras C'ornpallhi as qu e nao , pe rderam de masiad p tempo com a burocracia sin dic al, utilizn ndo - a na med id a em
que era necessa ria ao' movimcnto e
pon do- a de I ado assim qu e se tornav ~ urn empecilho.
Urn do s factores que pode r ia ter
tide ce fta import a nc ia na luta e que
nao foi suficientementc ex pl orado,
foram as demnrches junto d a Em, baixada inglesa. S e a comissao, ao
mesmo tempo que expunh a a direc~ao da Companhia as reivi ndica ~oes , dos ' operarios, f65se expor a
situ~'(;ao em que fic 2ria a Inglaterra
em face do proletariado portugues
como ulterior' desenvolvimento do
movimento, a Embaixada teri a si,lo
()brigada a' ter ' mais em conta a
ac~iio perfliciosa de 'V8rlOS d os seu ,
s tibdi'tos de parceria com ·outros
portuguC;5es, no que ali as nao e
caso tinico 0 da Carris de Lisboa .
Omovimerlto, retido tempor aria m e nt e pelas razoes a pont adas, tomou 0 seu curso - 0 apontado pelos
va lorosos traba lhadores da Covilhii e das Construcoes Na vais. Pa~,
sando po r cima d2 burocra ci,a sinclical e doutra's peias legai s, Jan<;aramose decididamente n8 greve d os
.br a~6s caidos . A 'Companhi'i e 0
Es t<ldo, tbmand o pOI' coba rdia as
hesit <l c;6es e de m o r as anterio r e~,
MAR X ISMO E PA.TRIA
( Continu a<Ja o da pag . 4)
da guerr<l, mas osime resses dn luta
de classe do pJ'oletariado, o u melhor
os IOteresses do movim ento internacion al do proletari ado que repre.
senta 0 tin ico ponto de vis ta donde
deve ~er con~iderada, e resolvida , a
questao da atitude do proletari ado
revoluc ionarip pe ranle urn dado
fenomc no nels r ebc;oes interna cioo a :s .>

ensaiaram 0 proces so de a temo,r izament0, prendc ndo todo " pe"so al
que se tinha negado ao tr "b alh o e '
que era constituido por' 2.000 openirios aproximadaniente. Em face '
da atitude decidida dos operarios e
prevendo 0 _alast rllmento oa !(reve
as o urras sec~oes q ue ate ali nao '
rinham larga do 0 trabalho', vira"
se for<;:ados a p6 r em libel'dade . .
opera'rios deridos horas anlt's e
anunciaram a constitui<;:ao peIo Est ado duma comissao encarregada
de estud ar as condi<J6es duma meIhoria dos sal~rios dos trabalhadores da C<lrris.
Que devemosconctuir dellta erapa do movimento'i' Que, senda 'en-:ccrada com uma decidida vontade
de vencer, fo i no entanto demasiado
expo n taneR, nao permitindo ' aos
operarios das' ofici nas assegurar-se'
do apoio abso luto ou pelo l1lerios
mais activo dos operarios das 6utras
sec<;:6es, esp eci a1me nte do , movimento, pais 0 decor rer das acontecimentos' pro vo u que p ode~ia espe~
rar- se mnis do qu e urn simples
apo io como solid<lried<lde, pois rodo s t inham a consciencia nitida de
que ess a lut<l era a sua propria luta.
Os operarios 8<1 Carri s, nas lutes'
qu e ,e <lvizinham, deveriio tel' bern
Ji resc nt es as txper'enci<ls c c'nsinamen ! O~ adquiridos na luta ' anteriol'e

GRUPOS D E AM IGOS DO p,
(Continuac;ao da pag 4)
preocupac:.:ao de nao dar com ele
qual quer indica~ao sa bre 0 local
011 0 nome dos ami gos.
It pre ciso n50 confundir os donativ os de auxilio ao P ~r tido com 0
produto da vend <I de. imprensa e a
receita das c o t isa~ o e s.
Len ine, Selene! Wor k ~, t , IV,
p . 33 l ( 190~ )

