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ACERCA DA POSSIBlllDADE DE UMA SOlUGAO PACIFICA 
A 

DO PROBLEMA POLiTICO ~ORTUGUES 

A questao das formas de solu<;ao do problema politico nacional 
tern para 0 Pa rtido urn enorme interesse teorico e pratico 

- imediato. Dapois das importantes lutas travadas pela classe 
ope ra ri a e outra~ camedas da , populacao contra a ditadur. de Sa
lazar-as quais 86sumiram por vezes um caracler de choque aberto 
com as fon;as represslvas do regime-mu itos portugueses formu
lam a si proprios esta pergunta : oS ail!da poss{ve l arral!car 
Salazar do Po del' por melos pacificos? Outros vao rnars 
longe e respondom abertamente: «Nao! Sal azar s6 salrd pela 
[o/"l;:o! Isla mlo vai mats com papels nem com eleiroes, 
mas s6 a pancada!» 

Est.:w observClc;6es nao sao, 56 por sl, suficientes para aponta r 
urn novo rumo a luLl nacional anti·salazarlsta , mas tem, eviden
temente um grande interesse para 0 Partido. Elas Indicam que as 
massas comeQam a reagir na base duma situac;:a0,..rvivlda, isto e, 
na base da sua pr6pria experiencla de luta que e, d sernpre foi, 
o molhor cedinho para a formacao das ideias. 

Em rela,ao a estes e outros temas palpitantes deve comecar-se 
desde ja · a extrair do balanco politico das lutas travadas nos 
ultimos 4 mese~, algumas conclusaes praticas que constituam 
novos guias de orlenta~30 para as forr;as anti-salazarist3s. 

o Comite Central realizou recentemente 0 balanco politico 
da grJnd iosa movlmentacao nacional dos ultimos 10 meses e es· 
tabelscsu as dlrectrrzes que nortearao a actividade politica dn 
Partido no futu ro imediato. ..' 

A esta lez .devemo6 preclsar idelas sobre alguns pontosbasi~9s 
, de orientacao, que. toram agora submatidos it proya da vida, Etisso 
signiJica que teremos de pOr de lado um ou outro conceito ultra pas· 
sado , corr!gir alguns outros e ao mesmo tempo srtr-iquece r a 
nosoo linha polltlca com os eiementos novos nascidos r.o fragor 
da luta. 

f ft .: _. - j:~ <", ! 

SolU9aO pacifiCsoU solu~§ o vio len te ? 
Um desses ponto~.basicos que d'tvemos actarar de maneira ob· 

j ectiva e 0 da possibilidad" duma sa ide pll cifica para II siluay~o 
politica nacions!. " 

Em prime;r'" lugar: 8 SS0 posslbilidade existe alnda ou nlio~ 0 
nosso Portido r esponde pela afirmativa: slm, essa possibilidade 
.Inde exlste. A grande movimentacao nacional que se verif,cou 
durant~ e depois das eleicoes presidenciais e a propria concor· 
rencia ao acto elettoral for3m passos multo importantes no cami
nho' duma solu?ilO pacifica e criaram algumas das condicees 
fun damenta is da sua viabilidade. Por 'exemple: 

-A luta eleHoral agrupou numa unica frente tudo 0 que pratiea
mente se opur.ha a Solazar, apesar das dive rgencias ideologlcas 
que existia rT', e existem, entre as varias forcas nela r6presentada~; 
~A clilssa openiria>aflrmou·se dum'! (T1iniira im,,.fism;hel c"m~ 

Por JOAO 
a for,3 polltica dirlgente da lu ta nacional anii - salazarista ; 

-Sob a pressiio do movimento popular a ararelho governamenta! 
do salazarismo abriu profundas brechas, foram visl>/eis a desagre. 
9a,ao e 0 panico nas fileiras do regime e as suas chagas ficaram 
bem patentes aDs olhos do povo. 

Pod, conclu ir·se que estas condic;6es nao se afirmaram suiiei •. n. 
temente poderosas para obrigar 0 salazarl8mo a recuar e a c~de r 
perante a nac;ao, mas continua a ser verdadeiro que uma soluc;ao 
pacifica do problema politico nacional s6 sera po~siyel quando 
todos estes factores se manifestem no mats elevado grew. . 

. Ern ~"gun"o lugar: " ",solul'ao pacifica exelui toda e qualquer 
violenci a ~ Tambem a esf3 queitao c> nosso P~ rlido is ,e'pondeu 
c1aramenta: N ao . A solucao pacilica nao exclui os choques e as 
manifes13coes viol entas. Um regime como 0 de Salazar, que se 
obstina em responde r pelo te rror as pacificas reivindicacoes po· 
pulares, usara da arma da violencia contra a povo ate ao momento 
em qljO 0 movimento popular se mostre suficientemente forie par~

o fazer cu~var :.se ante a vontade da nac;ao. Ate que i'5to ve nha a 
verificar·se , as ~ massas populares devem esiar preparadas pzra 
enfranta r novas aetas de violencia da camarilha governante e p~ra 
Ihes responder ·-de maneira adequada. 

Sob ,Q nei nad.o r de terror do salaza rismo as massas populare :, 
IJ,ao tern ou:~ ra alternaHva senaa a de perconer 0 penoEo camjnho 
que val das accaes pu ramente pecificas e passiv3s a resistenola 
aberta oS organlzada contra a repressao fascista, 

A noesa rica experiencia nacional e a de outros povos ilustr.am 
que ,uma ou outra aCQao violenta nao e sU!lci9nte para alterar 0 

cdracte r pacifico de uma ravoluciio popula r. 
Por ""xemplo, nos nossos dlas, um caso tipico de ~oluQilO pa· 

ciflca e 0 do Irak. A nossa revo luQao de 5 de Oulubro> apesar de 
olguns tires e umas tanias mortes, e tamb em ouiro ex.mpl" de 
r6'1olu~ao pacif! ::a. 

Em resumo: na nossa situacao aotual uma solucao pacifica rr';;O 
exclul a .poss ibilidade de accoss.vioien!as e de choques serlos com 
o aparelho rep resslvo do saiazarismo. Pocemos Ir mais lange e 
aflrmar mesmo que depols da forma brutal como Salazar reprimiu 
as lutas popul~res , ials aCyoes e choqlJes eEl caracter yi o!ento sa 
produz irao inevit3ve lmente . 

Em terceiro lugsr: 8 luta por urns solu;~o paci fica signlfica 
que dave deixar·.e de consid<lra r a pos. ib ilidade de umarcil, 
voluyao vlo lente , duma luta armada mais o u menos prc longa d.? 
o nosso Partido nunca fez semelhante afirmaQao. Quando enun· 
ci3mo~ a possibilidade .historica imediata duma sa lda paciti" " 
para a compllcada situaciio politica portug uesa neo pusemos df> 
laao a posslbilidade duma solucao violenta, a possibi!ldade e_ a 
necessidade do leyantamento nacional p.or melo,s vjo~entos, no 
caso do gove rno ge Salazar se entrincheirar no poder contra a 
~Qnta d e dQ povo. ' 
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i Neste sentido, os acontecimento3 dos ultimos 4 meses forn ecem 
lO filbem uma instrutiva liQao aos 'anti .3alazarislas portugue se·s. Du 
IJnta a campanha eleiioral e depois dela lic01) claro qu a ~o sala 
zarismo se dis poe a sufoca r pel a violancia 2S aspiraQ.'oes demo 
craticas do pavo portugues , a rBprimir brutalmente 2S mais peque nas 
Iiberdades, a repelir por todos os meios 0 pacifico apelo da naoao 
para uma mudanca d0 regime . 

- A dolorosa exporiencia de lula dos portug ueses most;a que 
cnquanto 0 regime fascista se apoiar nG arma do tBrror contra 0 
pova , enquante dispuser dum forte apare!ho repressivQ e c. rmado, 
u possibiHdade da re'/olu~20 vi0lenta , da i 1s1HreiC;3o popu";r, nao 
t;ode S'3r excluUa. Nes resoluQoes saidas do nO SSQ V Congresso 
pizos e qlJe a SO!UQilO pacitlca depen.de tambem t<da posi(:tio que 
a cemarilha dominante aSSUflla no momenta dectsivo" . 
f\ alitude d9 Govern o salazarista durante as g rand iosas jarnsdas 
de luta que a nlQa o acaba de ',liver da urn relevo particular a 
Just~za d2sta asserc;ao. 

Nas resoluqa es do'V Congresso d iz·se zinda : «No coso d'a co 
illari~ha governallte se reCllsor a olwir avo£! da nardo e 
c'O ll ttrmar a su/?car pela violenc/a a voniode do povo, 
as fllr;tSsas. al~tl·-:alc:zaristas tertio de recorrer a forra, 
l'esf)onder a vlolellcta com a vio{(Jllcia. 
. Ne~te caso a responsabilldade dllma tal SOlllrli o cairo 
w{elr?mente sobre 0 gove1'l!0 de Salazar e aqueles que 
o af)otarem IlUIll tal caminho». 

f~e~ t3. momento, de POlS cia situ~Qao vivida pelo pais d'escartar 
fl possibilid.1de duma soluQao violenta se ria desarm~r a classe 
19pr:n2Iria, as massas popula res e a proprio Partido . 

De quaJquer maneir;:] , S9 um ta l dilema fosse I)osto a nac;ao,o 
l ev 3nt-3mento nacional por meios vialen tos somente po d eria tesultar 
do profunda convencirnento dos maSS3S pupulares de que as pos 
'"',!bilidad~ s de solucao paci ica estavam esgotadas e de que nao 
have ria outro recurso senao a revolu9aQ viol enta pa. ra l iquid?r a 
!on;!3 c.~de i J d~ sofri'llsntos QU0 0 s3ta7arismo tal: pesar sobr3 0 
povo port1Jques . 

Ent.3o, nestas condi ,;oes e s·:) nsl-3s, .:3 guerra G;vi I serl a, como 
oi;8' Lenine a solucao que «menos sofrimentos e sacri/icios 
callsar i a ao povo>. 
. Em su:na : lutar activa e consequentemente pele solu<;iio pacrfiea 
do problema politico nacionaf, mas eo mesmo ~empo prever e 
preparar as massas para a eventu.fidade duma sa;:le violenta, da 
ill,urrei<;ao popular- tal e a exigencia hist6rice que sa coloca 
ee/uelmante 6s for~as patriotieas do nosso pais. 

Evidentemente que depois da campan ". ele itora l e das g randes 
graves e man i festaooes de caracte r po lit ico leva do a cabo pele 
classe operaria, as forces anti - selazaristas tem d iante de sl tarefas 
novas; cuja raalizaoao pratica permit ira col he r inteiramenta a enor
me heran"a positiva destes Dltimos 4 meses de lut~ popula r. 

Quais sao eSSaS tarefas? 
Como definiu a Comissao Politica do Comite Central, e se diz 

no «Avank!" d3 1. a qu!ze.na de Agosto, a «tareta numero um,. das 
ioroas anti · salazarist"s e <alan/ aI', u lilf lcar e coordellar as 
luf(ls populares. Ulli /icar POl' industria. POl' reg/ao, par 
classe; Qoordellar no plano nac/olwl as lu.tas operarias, 
campollesas e das outras camadafi. da fJPP alarao; coor
deriar as lufas civis e militares, ti irigir Tr.ama direq:ao 
u.nica os esfon,:os e aq,oes dos que qllerem .sinceramente 
arredar Salazar do Poder>. 

Sera a realiza9ao fe liz destas lare fas fundamenta,s que possi· 
bilitara, em ultima anal ise , a soluoao pac ifica do problema politiCO 
portu~u~s ou"-~O caso do salazarismo se rec usar pela foroa a 
atender as pac ilicas relvindica<;o3s do povo~que a ssegurara a 
Yit6n a nl..'!113 accao violenta e insur reccional, d,e e'xclt, \;i iva respor, ,;. 
sabi li dade dos Qo"emantes fasciat3s . 

A soru~ao pacifica e uma via 

revoluCionaria 
A ,q.>;e,!"o ,h $olu;:,;o pacifIca' d) problema politl Do por:ugues 

"nvor ... e para 0 nosso Partido acpectos ideol6glco .. duma grande 
impor!iiOJ,a e· de [icad·'". 

Aenu n cjaQ~o da possibilidade duma s, j ja pacifica nao IS .uma 
POSiC;230 demag6gica do Partido,como celtos meios an\i·comUtl lstcs 
S3 eslo roam po r prop615r corn evidentes objectivos di 'Ji sioni st3[. 
o marx ismo - leninisml!> e 0 adlJersario mais irreduHve! de to Ja a 
demagog la. que sempre foi uma arma de mis!lllcaoao da burgu .os' a 
recccionaria. 

o Partido Cornun ista defende, e luta consaqueniernente, por uma 
soluQ2l0 paCifica da situ.acao polltica nacional porque, ~I em de 
ser p'ossi /el , ela corresponde cos mats profundos anseios dzs am 
plas' massas populates. Como partido da classe operari', 0 nos;;o 
Partido vincula toda a sua acti'lidade e orlentaQ2lo n3 iin rL3 d) 
interesses das mais amplas massas laboriosCLs da naQ2lo, 

E\ poref1'1 1 JUSta dizer·se que unla correcta en'jnc;ia<;ao ~2StJ 
perspectiva hist6ri~a a curto prazo,tern um evidante eleito mo., li za · 
dor e propaQandistico. que ajudar2i a trazer para 35 .posioces ~3 
classe operaria e do seu Partido out ra s cJ:rnadas da populaQ3o 
portuguesa interessadas numa tmediata mud2 nC3 de regime,Mes 
mo certas pessoas que ainda 6stao Ilgaoas ao sal azarismo, mas 
que estao profunda mente desconterl tes com a sua poiitica, po jer2o 
ser ganhas para a luta anti·so!aza rista . Est21s pessoas d-esajam umJ " 
rnudanQa na sitU?Q80 nacionat, mas hesit"m ern enfd~irar ao Id do 
das foryas democraticas e anti-salazaristas com receia duma luta 
vic!8r: ra mais ou ml3nos prolon~ada . f\Jeste ssntid o e inegave l que 
uma Jusia formulao20 da possibilidade de so!u9ao pacifica do 
problema polLico nacioncl aprofunda r,; as con;radiooos internas 
do "regime e apressa ra a sua decornposic;ilO . 

M3S uma formula92o errada desta QuestEll) pelo Partido pode 
dar luaar a desvios oportun istas de dlre ita, ao revisionism9 . t:: , po,.r 
exe-mplo, oportunismo do mais puro ligar a possibilidade da solu .. 
Q~JO pacifica a exclusiva decomposiQao do regime fasc ista, a con .. 
sequencia exclusiv<.l. das suas contradic;6e'3 l nternas . • 

Tada a sociedade de classes e mineda po r contradiooas profur 
des e prec isamente 0 regime fascist? , por que e 0 re gime d~ 
o!iga rquta f inanceira, onde se paralizam os interesses m~is . extre ~ 
mas, e dilace rado por contradic;6es internas Insupa ravels qu~ 
aceleram a sua decomposlcao . Entretanio asta decomposioao nao 
(sta desligada d() accao das fon;as revolucionari3s , antes e fur." ~ 
damentalmente a sua consequenci". Estas fo rcas sao sempre 0 

elemento motor das transformaooes que se operam no seio d • 
sociedada. 

Tais transformac;:6es serao tanto mais revoJucionari~s quanta mate r 
seja 0 papel dirigen te da classe ope ra ria e do seu Paliido. 

Nas grandiosas jornadas de luta pol iti ca, que a na oa o recent,: 
mente acaba de viver, a classe opera ria portuguesa e 0 seu partido; 
o Partido Comunista Partugues, viram·se incontestave lmente guin
dodos a vangua rda da luta antl·sa laza ri sta , fenomeno que send6 
uma realidada desde ha muitos anos so agora se tornou inteira 
mento visi vel para to do 0 povo. 

o lacto de a cl asse operi:ria e 0 seu partido encabecarem entre 
nos a luta pei3 soluQao paci fica e uma garantia de que esta 
orientacao nao sera nunca um caminho oportunista mas uma via 
verdadei ramente revoluclonar ia . 

Neste momento as forcas mais consequentes da revo luoao por
tUQuesa sao os t rabalh1ldores da c id ade e do campo. Por issp 
u;;a das tarefas mais premenlas do Pa rt ido e te mpera r e organl, 
zar estas tory-as, soldar a sua unidad2! eleva r 0 seu espirito com .. 
bativo e faze· las exercer 0 papal decisivo que devem ter no de
senrolar dos acontecimentos nacionais. Ol1de vincula re mos est . 
trabalho do Part ido? > 

A reaiiza<;ao desta'n lorefas e$ta indissofuvelmente ligada a" 
desenvolvimanto de luta de classes no mornen'o presente-. E 
aqui so> levanta uma outra questao: 8 luta por urna solu~iio pa
cifica Impllca 0 abandonc da futa de elassGsi 

Evide ntemente que nao. A consti tu ica o du ma larga frente de lutu 
antl·salaza,lsta que va desde a c!asse operaria II bu rgu es ia mi.. 
cionel e dos comunistas aos salazaristas descontentes rao anul" 
antes exiga, a lu ta de classes. 

Na presente fase da situeoao nacional a luta de classes e ne. 
cessaria e Inevita vel. Neces3arla porq ue 8em ela nao so pode forj ." 
6 unidade da classe opara ria e soldar Cl alian;a entre os operari:cs 
e os campona~e6-que e a base da irente anti-saiezarlsta e da 
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conquista 03 Democracia"..-jne'v'itavel porque nao e possive~ ~limiw 
nar, num3 iarga frente antl ~salazarista, as intere:sses antag6nicos 
e pe rman entes das varlas classes que a compoem ou nel~ estao 
rapresentadas. 1:'::, porem, juslo, que a luta de classes nao seja l-e
vada, no presente momento, ate ao extremo de provocar a, ruptura 
da frentc "nti-salaza,ista . Como resolver entao esta questao? 

Nao devamos parder de vista, em cada momento dado da lul'l 
qual Ii a conlradicao principal da socledade portuguesa e qual a 
direc9~0 principal do! golpes das forcas revolucion 6rias. 

No momento presente, a contradicao principal e a que opoe 0 

solazarismo a nacao portuguesa e 0 re9ime de Salazar, rep resen
tante doc, monop6lios, e 0 I,nimigo numero um do povo portugues. 

Isl a signifies, no p lano laeli co , que. lula de clesses no nosso 
pais deve .er principal men Ie dirigida conlre Salazar e os mono 
p6lios q!Je ale r epresenl •• 

Tomemos 0 caso . por examplo, da luta pelo aumento imediato 
dos sa!arios, que e uma nec€ssidad e inadialJel das classes traba~ 
Ihadoras no momento actual, ESI8. lula lem de ser conduzida e 
materia l izada p ri ncipelmenl .. , ju n !!> do patronalo e par veze. 
•• sumira forma. agud • • que poderao ir-e cerlamemte irao - a te 
6 gre ... ". As classes explora:Joras. sejam elas monopolistas ou 
nao, tenjem sempre a explorar 0 mais que podem as classes la· 
boriosas e a arrancar delas 0 luc ro maximo. Natural mente, num au 
no;;tro caso , ver·se-ao ate alguns paquenos e medias patroes agi .. 
'em como verdadeiros inimigos do povo servindo·se do aparelho 
rep ressivo do salazatismo. Os trabalhadores saberao encontrar em 
c.?ciJ caso concreto as formas justas de combater estes inimlgos. 

Mas como a contradicao r::rincipal e a que opoe 0 salazarismo 
A necao po,tuguesa, d luta pelo aumento de salarios nao dave ser, 
f4I1d8 !!le nta lmenl~ . dirigid a contra a bU'9uesla nacional nao mo
Il"polista, mas contra a politlca de congelamento dOs salarios do 
salazarismo, servidor dos monopolies. . 

A burguesia nacional dava sar levada pele lula a compre ende r 
qU) nao pode haver qual.quer orogresso actual da industria , da 
~gricul!ura e do comerci" do pais sem uma rapida e substancial 
elevacao ' do poder de compra d)s massas a, qual Implica 0 au
m~nto imediato de salarios, jornas e ordenados. Insis'imos, a bur
guesia nao monopolista somente 0 compreendera atraves da luta 
das classes trabalhadoras. " 

EO indubitavel qua a ' luta contra a oolitica de con gelamento dos 
"aLirios do govarno de Sal~zar atingira em pleno a sua politice 
economica anti-paclonal . Est) luta , jlJstamente dirigida, podera 
por de pi>, rapi damente, ouiras lutas ant i-monopolistas de orenda 
envergadu ra. Por exemplo , .?.Iuta contra as peias da organizecao 

corporative, a. luta con!ra 03 imposto'S esmagadores. a luta contra 
a ~Iscrima nacao no nosso comercio externo, etc .• etc .. 

Tod " estas accoes conjugadas alorgariam extraordina riamc nie 
a luto anti-salazarista e pesariam decisiva mente nurr.a solu ·~ilO 
pacifica ap, problema do reg imp. 

CortlO' se ve. esta quect30 e duma grande delicadeza Ideolog ica, 
pols um ' desvio, pzra a direi!a poderia levar na praliea a uma' 
politica de conci l iacao de clas;es, Incompati/el com a linin mar· 
xisll· leniniste , revolucio narie, do Partido . 

Todos estes problemas devem ser atenlamente esludados pel", 
Partido pO i s todas estas questoes te6ricas tern um grande IntaraSse 
pratico imediato para a luia dp ~osso povo. 

:to 

Ainda dua~ observac6e~, 
A I>luns car!;a radas t(lm estabelecido um pzralelo enlre a possi

bilioade de solucionar paciiicamente 0 problema po lilico nacionol 0 

a questao da possibilidade da passagem 80 socialismo por vias 
pacificaB, que, como se sabe, foi uma tese enunciada pela pri., 
meira vez no historico XX Congresso do P.C.U.S •• As teses do 
XX Con greiso ajuda ram de manelra decisiva 0 nosso Parldo e 
outros pa,tidos irMaos a determinar com justeza a correl acaQ de 
forcas nos seus respectiv9~ paises e a estabelecer uma linha mais 
conforme eo leninismo. .. .. . .. 

Entrotanto. nao d e v~ confundir·se a possibilidade da passagern 
paCifica ao socia lismo (que significa uma mudanca radic"i dum 
~;stema social por outre ) e a da solucap pacifica do problema 
politico nacional ( ~ue signi!ica ainda a subs!iluicaO dum re gime 
bu rgues, ambora fascista, por outro regime burgues, embora de
mocra tjcc). 

Tam'bem 0 facto do nosso Partido ~ 0 Partido Cpmunista de 
Ewanha terem - pub l icad o uma Declara cao Conjunta em que s .. 
chunciava a possibilidade duma soluca0 p~gifica do problem" 
politjco nos nossos dois pa ises, levou algun~ cameradas a iden1i' i · 
carem as si lua90es de Portugal e Espanha. A existencia de r~ , ' . 
mes i gua l ;nent~ fascistas nos dois paises e de um ou outro PCj.~ 
de contacto das respecllvas s!tuacoes nao devem levar· nos a um 
parale!;smo que neo exists em muitos e variados aspectos. Para 
o povo e~panhol. onde 0 fra nquismo sa instalou no poder de POlS 

duma cruen!a guerra civil de quasa :; enos, que ceifou um milh;lo 
de vi las, 0 problema da solu9ao paciiica tem um significado 
muito meis vivo e profundo. 

, 

KARL MARX NAS CEU HA 140 ANOS! 
n MARXISMO ILUMINA HOJE 0 GAMINHO OA HUMANIOADE 

O genial fundador do socialismo cientjfjco-Ka~! Marx-nasceu 
, , ha 140 anos,a 5 de Maio de 1818, na cldade ,lema de 

Treve •. K"I Marx foi 0 genic I descobridor. de lei que rege 
o pf'ocesso da hi,;t6ria humOlia e tambem do processo que dEter
mina 0 sistema capi t.:dista de produ·:;:ao e da soc iedade burgue~a 
erqe n dr~da por es~e sistem? 

l<a, 1 M arx foi urn gigante do pensamwto, .. hon .. a e orglilho dos 
,,_eus mU itos milhoes de discj.~ulos e seguidores, espslhados r::o·r 
toda a Terra . Em Marx enconirav,?,ase, estreitamente unidos, 0 

pensador re volucionario eo 83bio;foi um grande genio de humanUade 
e 0 maior re volucionari o do seu tempo . Marx foi um mes tre e urn 
ed ucs do tj p-ara os homens avan(,ados e progressiv~s 0 marxismo 
e urn gUI"a segura em todos os campos da sue activtdade . 

Karl Marx Ii 0 g uia e l iberrador d Q p·ro l eler iad o do jug a opres· 
se r do capitali sm !:>. 

Por RAMIRO 

KHI Marx foi 0 criador dl dout ri nJ 01 , (xIS t? , que e lim fuol 
pojeroso e um guia segura para se 2.lcanQa r 0 Soc la lJ smc, 
o pro~resso sem itmites e J fel j(id 3de de t o ~ a a hu man id.2d f ~ 
.0 marxislIlo Ii 0 sistema de ideias e a doutrina de 
Irfarx. J1,farx cOlltinlloll e desenvo{vea de maneira genial 
as tres p r incipais corren fes de i deias do Secalo XI X , 
per tencentes as Ires na90es rnais aoan,adas da hllf!la
II/dade: a (iloso( ia cldssica a l erna, a ecoflOrn ia polflica 
classica inglesa e 0 socialismo (rances li"ado . ds 
doutriTl as revoluciondri as (rancesas ern "eral. (Lenin,) . 
o marxismo-3 doutrina marxistaaJeninista- -ilumina tOte o.c,?rr,i

nho de Eslados que abarcam dentro das suas fro nteiras ma is de 

um terco da populBC3o do Mundo, inspira e gu!a a lu.ta r8 ';01 " · 
eionar;a pela c,onqujsta do Soc!alismo de m~ita.s .enten.as de 

(@ ' --------------------~--~----------------------------------------~------~ .. ----~ 
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'" 
o MILITAM~J 

- . ~ -.-----------
m;lh6es de pessoas em lodos as palses da Terra. 

A vi da de Karl M arx e uma magnifica liyaQ detenacldada 
revol ucionaria e de fidelldade Inquebrant,;vel aos interesses do 
proleta rlad o . 

Depols de haver conclui do 0 curso unlversitiirlo em Bonn e 
Berlim, em 1841, com a defesa duma brilhante tese sobre os fil a· 
sofos materialistas gregos Dem6crito e Epicuro, Marx passou um 
cello perio:io em Berlim e soguiu depols, em 1842, para Colonia, 
onde ocupou 0 lugar d3 chefe de redacyao do jornal -Gazeta 
Ilena!lalt, 6rg ~o da bllrguesia radic;al. Nessa mesmo ana lanc;ou-se 
nO f; studo dos soclallst3s ut6picos e assistiu a um congresso de 
si bios franceses e alemaes que disc!Jtiram as teorias do socialismo. 

A acy.3o rsvolucio naria que M_arx lmprimiu a «Gazeta Renana:. 
; tla l'J sobre GIJ as Iras da censura prussiana, forQando-o a aban
oona r a direcQao dasle Jornal. que foi pro ib ido de circular em 
1M3. Ness~ me·sma ano. ern g etefl1bro. 0 jqvem Marx contraiu 
nlJllimonio com a sua amiga de infancia ~,,-nn¥ von W€stfalen, 
com 'lJem fonnou um casa l exempl arr ~nigo ate aos tillimcs dias 
de vida de ambos, pela maior compree nsao e ps mais solid os lacos 
da profundo amor e amizade: N 3S horas tragicas do exili~, na luta 
CJm 0 inforttlnio e a mise ria, Marx encon~rou na 9ua doce com
p3 nhaira um3 cam3rod, de luta e de ideal . 

Ap6s D caS3mento M~ rx s~gljiu para Paris, oode editou, com 
Arnolde Ri..!g ~. as .. An3!S Franco·A l em~es". re'Jista de que saiu 
um DnicD numero. Lenine, 0 m3i s fitl d iscipu!o de Marx e 0 seu 
93 0i31 continu3dor revo!ucionj ro. escr8veu 0 se guir, t 3 acerca da 
90ntdbli! ;a o de fvhrx pJra os t: . .6. nais»; ~flOS art/gos de Marx, 
que a r evis tCI publicolt, e/e (lparf!(:e,nqs como um revo· 
lllcionario qU? !>e, propOe fPiP' .3 clltlca impl acavel de 

tlJdo que eX Iste» C [d e .:ji.I}8 as ma SS3S e ao proletzriadc»». 
Em Set3m bro de 18 4! 83 -38 em Pario Q pim eira encontro pes

s:)a1 entre Marx e Fred erico Endejs , qlJ8 ai fora de prop6s ito para 
o con heser, inici 3. njo- se assim a mq tua col aboraC;<3o de&tes dais 
0(;'l i3\ 8 pen83dores e slbios, unidos ate a morL3 par uma m agn ifica 
;rn ila. (j~ f03 ·l olucion3ria. Com) s 311 entOIJ LBnirl e, !( desde qu.e 0 
<les t iflO I'eanit! Ha"l Marx' e flrederico Engels, a obra 
de toda a vida dos dols anilgos torllou se a slla obra 
comarn». 

Em 1St-! Mar:.: G Engel3 !1u bli cam a 5U '3 pr imei ra abEl em cc.!.:1bo .. 
ra:;ao: .. P Sag rad?l Famili:..~. N ~ ss<? mesmo ano M arx entra em con .. 
tac to ,com os meios oparE1rios revolucioH 3rios de Paris. f\.Jo ano 
seguinte. M arx e En]els escreveram tamb em em colabora(,': ao «,A, 
Ideologia A.lem~"1 qU) s6 ve la a ser publicada mUltos snos ap6s a 
sua mal te .Ness2:s obr3s, os fundJdores do soci31ismo cientiflco j1 
l inham rom pido com a dialectica i.j."Ii;t., de Hegel e ( I,bo rado 
os fundamentos da concep~2Q rn3teri 3lista dd dialectica na natu. 
re.a e na histeria da humanidade. 

o socialismo dei xa va a sua origem utopi0a p·::;ra se tranformar 

numa ciencia. 
Ao masmo tempo que se dodicavam ao estudo prolundo da 

econom i'l politi;a. da Llosof,l e aos problemas l eo ricos do socia
l ismo . M arx 9 En]els participavam duma fo rma cad a vez rcais de
ci~lva na activljade dos grupos revoiucionarios exi3tentes em Paris . 

Por pr03soes do governo prusslano, Marx fai 8xpulso de Paris 
em 1845. indo vive r r a ra Bruxel.s, ond e publicou. em 1847, a obtil 
,Miseria d, Filosofia', critica esmagad ora ao li '; ro do socialista 
pequeno -burgu~s Proudhon , intitulado "Filosolia da Miseria>,. Em 
Brux"'"s. M3fx fez parte da liJa dos Comunistas, ten do partlci
pado, 0 :11 Londr2 ~) no se g un ~o Gcn,r-s~o desta 80rigd-'de secreta. 
Poi n J~t J conJrssso que M 3rx e En Je ls forarn encc:rregados d-J 
e;;c rever 0 imo r ~a l dv1 i niresto Comuni :.ta ll , redigido pO l' 1;19i em 
(i !u:,e13s e pu:)liCado e rTI h "" ", t;;re If 0 d 6 18 :8 

QJando n3 Fran·;a es~; lou a revolu .,;;0 de Fevereiro de 1848. em 
Que 0 proletar, ado teve um imflortantJ papel, 0 governo belga , 
~temcrtndo) com a rs percussao que na Belgica teve essa revo lu
Cao. piendeu Marx e expul'ou-o. M arx voltou a Paris a convite do 
Governa ProvisorlQ, m3S pouco tempo se demorou em Fra"nr;a, 
porque em Mar~o de 18-18 tambam a A lemanha fo·; aling;da pela 
onda revoluciona tl 3 que sacudia a Europa. M arx foi com Engles 
para Co ioni, a ai fu n ~ou a «Nova Gazeta Renana', de que Marx 
foi redator·chefe. 

Apos a t riu nfo d, contra·revolucao na Alamanha, em 1849. Marx 
t oj julgado pe la sua actividade revolucionaria, dando no tri bunal 0 

pllmeiro exemplo do comportamento de um comunista perante a 
Justlca da classe dominante, Em Maryo de 1849 Karl M arx foi e ' · 
pulso d~ Alemanha, regressan do 110vamente a Paris. Com 0 tdun fa 
da reacyao francesa, em Junho de 1849. Marx foi novament" e x· 
pulso de Paris, dirlglndo-se para Lon dres. onde viveu ate morta r. 

Em Londies. de 1850 a 1860. Marx conheceu uma vida chei a de 
grandes pri vacoes e sofrimentos. 0 ~eu intimo am id o. Franz Mehrin [" 
escreveu; ,Nao deve fer haoido emigrados qae tivessem de 
sofrer mais miserias e prioayoes que Marx e a slla f a · 
milia. E mesmo mais tarde, quando os ganhos eram 
maiGres e mais regulares, a familia de Marx nao vivea 
nUllca liberta de preocllPa(:Oes, quanto ao seu susteflio. 
Durante muitos anos-e 0 pior jd tinha passado- o linicrl 
I!allho segura (:om qae contava Marx era a libra es.ter 
tina (20 marcos) que Ihe pagavam semafl(llmellte pelo/i 
sells artigos para 0 <N ew York Tribune . ". . 

Nesses ano~ so m brios, de mlser ii1 e so frimen to, Marx t rabzlh av,a 
incansave lmente na sua ob ra geni al (10 Capit al", cond enS3 r; 2l 0 g i
g"antesca dos SB U$ vastos conhecirrtentos clentif ICOS, jane la que $ :'S 

abr ia para 0 futuro ra clioso da humanidad'? l em cu j,~ prepafJ;:;z.o 
tr.?ba! hou vinte cnos e de que 0 p rim siro vo lu me iQ i pubHcado 
em 1867. Co m es tl obra Marx de rru bou cs pdnc ipios d, eco nomi a 
capitalista Cl3ssica e apE::rou uma verd ade i ra revolucao no pens ?. 
mento CiElltitrco e ~ocia! . 

o t-~mpera m e nto extraardinario d "~ fvl 2rx esta p(€sente r"est Ci 5 
linhas que sua mulher eEcrevau em 1850 a \/veyde!T,eY8r: "0 que 
me cllsta verdadeiramente ate ao mais intimo e me fas 
safUfrar 0 corayao e ter qae vel' 0 mell rnarjdo {Jassar POI' 
tantos tra nses mesquluhos, ve-Io s6 aqlli, :;em a/Ilda de 
nirzgllenl> ... e ?crescentdva em sequija : .. . «a 11litll estos col ,: 
sas custam-rne, mas ele pensa tie outra forma. Nuuca, 
n em nos momentos mais terriveis, pertie a slla conii an9a 
no l uturo, l1em sequel' 0 seu bom flumol', e para estap 
cOlltente ncio necessita owls que ver-me a mim um POIlCQ 
alcgre e os (ithos rodeando e {f1zendo carieias ao SPI! 
pobre pai1J. D €-~ ses ii!hos. que e r2 !'TI seis, mor{6r~m tres nes~~ 
periodo tra~ i co . Ma rx chegou a ter de '1en -:ler a propria cam(l pa rJ 
l:i8S dar do comEr ! 

As c3rtas em qu~ M ,~tx. informa Engels da doen..;a e fT10rte 
do seu filho Ed ga r ( )o r a le apeHdado § 2rinhos?m6nte BO t,,1usc! ) , 
tam urn acanto Uo humane que fe-rem as mais profundas f!b ras 
da 21m,: a 30 de Mar~o de 1855 escrevia al e: «minha mulfzer 
estd lid lima semalla doente como lllinca esteve, de ex
cita,ao moral. A 11I1m, estala· m,e 0 cora(,lio e arde-me 
a cabeya, embora tenha. de armar em va lellte> .. e " G de 
Abril escreV6; <0 {Jobre Musch /r! nao existe . Picou-me 
adormecido-falando literalmente-entre os brar;os esta 
madrugada, entre as cinco e as seis. Nanca esqaecerei 
o consolo que nos proporcionoll,nestes dias espantosos, 
a tua ami!5ade' , E a 12 de Abril Merx esc ravi a cO seu gra nde 
amigo; «ea, que passei na vida por talltos aptlros. nao co· 
nhecia ate agora 0 que era sofrer deveras ... S6 tlma coisa 
me mantem de pe, debaixo destes tormentos esp antosos: 
a lembra/l(;a de Ii e da tua amizade e a es.oeranYrl de 
que. jalltos, ainda havemos de fazer alguma colsa que 
valha a pena neste mUlldo'. 

Se nao fOSS9 a ajuda flnanceira de -.£: ngels, N1 e:rx, sem duvida. 
nao teria podijo lava r por diante a su a obra imortal, 0 sou legodo 
enorme ao proleteriad o revoluctonarlo de todo 0 mundo. Nunia 
c art;:l a Sigfri 'Jd MeY2r , ~' :1 n cc-r,:essa que este'Je cons tGntemen te 
«d bei ra da t umba. POl' isso ti,,!/{/. que e-71pregar tadus 
os momentos em que era cap03 de troba/!/ff!' para pod{'r 
terminal' 0 trabalho ao quai socri iiqaei a lIIinllCl salide, 
a mlnfla felicidade 1I{/ vida e a mlnha familia · . 

Marx nao pod ia vira r as costas aos S'ofrimentos da humani da de 
trabalhadora para olhar partl sl proprio. para se interassa r s6 pela 
sua tranquiliJada e ados seus. 18to, para Marx. signlficoria urea 
fraqu8za in 3dmissiveL Por i3S0 m f'S '110, ate ao alt lmo instante, nao 
viveu para 0 seu bem-es!or ~esso , i , sscriflr::ou -S 9 abnegad ::: fl1t.nte, 
oferecendo a causa d0 Sociaiismo e a libe !tacao dos trdba! hacjc"res 
o d6 tod os os op,irnidos, tudo aqui io que i~(, era rr, _ is qu e :id~. 

. (~onlinU6 n6 12 .n ~:9b) GES· 
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o MI L l T t " T E, 

TAllNl E A SUA DORA NA ENCIC[OPEDIA SOVIETICA 
o quadraf!esimo tomo da Eneiclopedia Sovietica acaba de aparecer em Moscovo. Contem, 

entre outras, uma biof!rafia compteta de StdUlle que plfsbpcamos seguid,amente na integra : t 
Obra dum trftbatho coleetivo de historiadores ~ personalidades ' fesp'bnsdveis do Partido Co

mun/stg da Un'uio Sovietica, esta biografia descreve as etapas essenciais da vida e ida obJ'a 
de Sta7ine, formutanflp sopre etas umC! apreciar:ao clentif ica. , . 

~TALl NE, Jose Vissa rionovitch Djugechvili (21 de Qezembro de 
p 1679-5 do Marya de 1955) loi urn destacado dirigente do rnOV,t 
mento operario rS'Ioluc ionario da Russia e internacional, do Par· 
tido Comunista da Uniao Sovielica e do Estado Sovietico, e um 
!e6rico notavel do Marxisrno.Leninisrno. "'," 
. Nascau ern Gori (:l 0verno de Tiflis) , na , familia dum 'sapateiro, 
e 10i, depois, opera.io duma labrica de caicado. :,' ' 

Em 18~4 acabou os seus estudos na aspola religiosa de Gori, e 
ent rou para 0 seminario ortodoxo de ,Tiflis. , 

Nos lins do seculo XIX, 0 rnOvlrnento opera ric engrandecia'se 
~a RUSSi" 0 marxismo propagava·se. " , 

o Movi mento ftevo lucionari E> 
na Tran'scaucasia 

um gronde trabalho ideol6gico e de organizac;;o;' nos seus artigos, 
DUblicados em' biochuras i(, i,9rnilis bolcheviques, delendia '"s ideias 
Isninistas sobre a h~gemonia do proletari %d o e soore a insur
r" i;;;o armada, leva~tou:se contra a ditadura oportunista dos 
mencheviques e dos anarquistas. 

Participou nos ' trabalhos da primeira Conferencla bolchevique 
da Russ ia\, em Tammen~lors 519(5), no quarto Conwesso (cha
mado Congresso ' da Unl!icacao) do 17.0, S.D. R. (Estocolmo, " 
19061 e, em 1Q07, no qUinto Con gresso deste Partido ( Londres). 

No quarto CGn'fjresso,S ta line, defendeu a linha bolcheviqua sobre e 
revolu~ao, ni'a:s" na altura dos debates sobre a questao agniria, 
0010cou ·8e ;'ilntre os ( partilhacionistas»,' os quais, contrariam'ente 
a Len lne, autor do programa de nacton'alfzacao da ' terra, delen· 
di3m a erran ea relvindicacao da , pqrtilha da grande proprledade 
agrana pelos camponeses. '" ' 

A "Ulli~9 lila Luta pel a lib erte ~ii" de Classe Opera ria " criada A partir de Junho de t9U7, encontrando·se em Baku, Stallne 
em Petersburgc, no ana da 1895, por Lenine , deu um lorte irn· t rabclh o~ com Chaumian, Djaparidze, , Ordjoni~idz~ .• Azysb€kov. 
pulso ao rnovimento social·democrata em todo 0, pais, incluindo Spandarian, Vorochilo" Fioletov e outros' na organif"cao de Baku ; 
a .Transcauca§ia. . dd Partido, colaborou activamente nos ,jornars . b'olqlieviques desta 

Sob a inlluencia dos social·democratas russ os e georgianos" cidade, rutou contra os rT\enche~iq u~s. ,Em Max¢,'p "de I§P8 loi pre. 
SWine, ainda aluno do 'sem'inario, participou no rnovirnento re- ' so e deportaco ' para Solvytchegod5k ! 90vern9, \I,e Vologoda); 
volucionario, Irequentou u'm circulo marxista, estudou as obras de Evadiu.se em Junho de 1909 e regressau :a ' Bilku. 
Karl Marx. Fried rich Engels, Lenine e Plekanov. Em Feverei ro de 1910, a imprensa , centi~'r do 'Partido publico u, 

Ern 1893 ad~riu a organizacac de Tillis do Partido Operario num suplernento qo jornal .0 Soclal.D<)rnoc, raia ~ , a~ iCarlas do 
Soc ial Democra\a da Russia e aistribuiu propaganda entre os Ca~caso , 'e'm que Staline sustentava a ' linha IEminlsta de luta 
operarios das alicinas de caminho d ~ terro desla cidede. contra 'os liquidacicnistas e conclliadore,~ . .. , 

Ern 1899, expulso do semina rio pela sua propag~nda do marxi srno, Em Marco de 1910, Staline loi preso "no~?, l11ente ' e seportada 
passou a clanqestin idade e tornou·se ravolucionario profissional. para SolvYfch~godsk. " " , 
<: 8nt20 que corne<;a ~ ' sua actividade com Ketskhoveli ,e Tsulu· 
kidse , destacados marxlstas , revolucionarios georglanos, e Kurna 
tovsky, discip lo e companhelro de armas de" Lenine, chegado e 
Ti fils no outono de 1900. e que desempenhou urn consi de ra vel 
papel na propa ganda das IdEias marxistas na Transcaucasia, Stali ne 
estava ligado a Kurnat6vsky no , plano da acoao revolucioniir ia. 

Ern Setembro de 1901 urn jornel soc ia l·democrat" da tenqsncia 
de "Iskra >, a (Brdzdla , '(A Luta) . principi~u a aparece, cpm a 
participacao de kets~hoveli e de Staline, ·, que ai publiceu varios 
artigos. 

Ern fins de 1901, 0 comite de Tiflis enviou Staline a Batum, 
onde ele diriguiu 0 trabalho r.evolucionano entre os ope ratios. 
participou na criacao da organiza<;ao social·democrata desta cidade 
e foi urn dos org anizadores duma grande manifestaryao pollti~a 
dos operarios, ern Marco de 1902. 

A l ute pela linha Bolchev ique 
Em Abril de 1902 Staline foi preso, Na prisao te ve conheci· 

mento des di 'lergencias d3 orientacao que se tin ham produzido 
ent re os bolchevlques e os rnencheviques no segundo congresso 
do P,O.S,D . R, (Partido Operario Social.Democrata da R~~sia) 
e, enlileirou ao lado dos bolcheviques. 

No outono de 1903 Staline fOi depottedo para a aldeia de No-
ve ia Uda (dlstnto d3 Balagensk, do gove rno de Irkutsk) . ' 

Tendo·se evadido ' ern Janeiro de 1804, regressou ilegalmente 
ao Cauca20 e a', com Tskhokaia, Chaumlan, Knuniantl , Ma· 
kharadze e outros, Ilntrou' para, 0 Comlte da Unliio Caucasiana 
do P,O.S.D,R., participoll na redaccao dO ,Jornal (Proletariati s 
B rdzola, ( A Luta do Prcletari,do), na luta dos bolche'vl qu% 
pela convocaC30 do terceiro congresso do Partido. 

Nos an os da primeira revolu cao russa ( 1905·1907 ), Staline, nJ 
~uali dade de dirig,mte do Partido na Transcaucasi~, levou 'a efeito 

t':m Jangjro de 1!J12, numa sessa,o do, .Comite Central oleito na 
' quarto Qpnteron:Cia bolchevique da Russia (Praga), 10i admi tido 

na sua ~ysencia no Comlte Central e no Secretariado Russo do 
ComlteCgntr;;l. . ' 

Eva&idQ ern Fevereiro de 1912, continLJOU 0 trabalhg do Partido, 
colaborou no jornal bolchevique ( Izvestia. e'participou na prepare · 
9ao 'do primeiro numero da ( Pravda , . , ' 

Em Abril de ' l ~lQ 101 preso em Peiersbu rgo e ' desterrado para 
18rrlt6rlo' de , Narym. Evadiu ·se de novo em ' Seternbro de 1912 e 
regressou a Petersburgo, onde tomo~ parte, com Sverlov, Molotov, 
Olmin$ki 9 'butros, na redaccao cia .Pravoa. e 'na direccao da 
actividade, bo'ichevique quando da cam'panha da~ eleic6es para" 
quarta Duma. ;, . __ , 

Ern Dezembro de 1912, Staline 'parlicipou, nurna CO'nferencia do 
Comite Centra l com 03 militantes, do Pa rtido em Carc6via. 

, Partin'do da teoria e do prograrna . do ' Partidq Dolchevique sobre 
a questao nacional elaborados por ,. Lenin e; Sialine escreveu ( fins 
de 1912, prlnclpios 1915 ) . 0 Morxismo co , qu. stao nilcionel) , 

Esta obra , muito conhecida, foi , grand'emenJe apreciada por Le
nine; n613 Staline c(iticaYa ',asper,am&nte 'Q programa naciona l 
oportunisla 'dos social-democratas austriacos e dos seus adeptos 
n3 Rilssia ( Bund e rnencheviques Iiquidaci6'nistas I. e uefendia a 
prog rama oolchevique sob,e a queslao nacional : 

Ern Fevereiro de 1913 IOi preso em Petersburgo e deportado 
'para' te rrit6rio ' de Turukham k, 

A Revo l u~ao '; de Fevereiro de 1917 
Depois da revolucao democralica de Fevereiro, St~lir.e voi'ou 

a Petro~rado em Marco de 1917. 
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. ,P MILITANl E ' .... ...,. ~' ----,-- ~--.----.----------.. 
Tornou·sa membro c1a·-d"he6·c~0 do Secretariado do Comite 

e gntral e da redacea o da • Pravda • • 
NBste periodo adoptou uma posiCao errada sobre os problemils 

da Paz e 0 papel dos Sov ietes. sustento'J ~ palavra de ordem, Ii! 
entao ultrapassada. d, ditadura democratica revolucionaria do 
proletariado e dos camponeses, defandeu a polltica da oressao 
des Sovietes sobre 0 governo provisOric>. «Era um.e posi~3 0 
prolundemenl. errada, diz!. depols 0 proprio Staline. porque 
comparlilhava as ilusoes pacifislas , fnil 0 jogo 010 . jusqu' aubou · 
Him&» (a ' corrente dos que oBien diam a guerra ate ao lim =-N.T.} 
" enlravlva " educa~lo revoluc ion6rie des maUM. Est, posi.1>5Q 
."rad. comparlilhava-. au ent60 com oulros camaredas do 
Partido, a .6 ranunciei 8 at. inlalremenle, em meado. de Abril , 
quando aderl lIS lese. ,iJ e Lenine> 

* 
* 

,. 
Na s ~ t i ma corderencia bolchevique da Russia, .,ccnhecida por 

Conte rlinc,ia de Abril (1917), Staline sustentou a tinh'a da revolu ,ao 
social ista, a de Limine, e apresentou um informe so bre a questeo 
nacional. ~este periodo 0 Partido bolchevique, sob a direccao de 
Lenine, desenvolveu uma actividade de enorme enverga dura entre 
os operariOS, soldados e camponeses, lulou pela Iransformacao 
da revoilicao 9,1lmocratlca burguesa em revolucao soclalista. Sta
line particip9.~ '. ap tivamenle no trabalho do Partido para a orG~nl
za Cao e a edvcac;w polltica das massas. 

Em Julho e Agosto de 1917 reallze u-se em Petrogrado 0 seyto 
Congresso do Partido. Lenine, que se en contra va na clandestinl 
dade. dirigia. por In!ermedio de Sverdlov, Staline, Molotov e 
Ordjon ikldze, a preparaCao e a realizacao do Cong resso. . 

Como ele nao podia assistir, 0 Com~e Central encarregou Staline 
de apresentar 0 seu informe, assim como 0 informe sobre a situa
cao polltlca, Ai , este desenvolveu a linha leninlsta de preparacao 
e efectlvacao da revolucao soclali sta, No seu discurso de encer 
ramento, ri;Jostou as assercoes de PreobrajenE kl e oulros, que 
consideravam im poss ive l a vil6ria da revo lu~a o socialista na Russ;a 
S8m que se venlicasse 0 trlunfo da re vol ucao no Ocidente, 

«Ni o . . exelui a posslbilidede, dizia Stalin~ , que seja II R"",. a abrir 0 ceminh o para 0 soelalismo • • • pracjsamos c a 
raja ller 8 concepc;30 ultropessado, segun<lo a quel . 6 a Europe 
nOs pode ind lcar a ceminho>. 0 Congresso adoptou ~ linha Ie
nlnista da insurreicao armada, da conqu ista da ditadura da classe 
operaria , 

A prepara~ao da insurrei~ao 
No dia 10,(25 de Outubro de 1917), 0 Co mite Central do P~ rtido, 

du rante uma reuni ao histo ri ca . adoptou uma resolucao escrl!. e 
proposta por Lenine, que proc la mava a necessidade de comecar , 
nos dias mals proximos, a insurreicao armada, Foi criado um 
centro politico para a diri" ir, A Comissao Politica do Comite 
Central !inha a sua frante Lenine,No dla 16 (29) de Outubro de 
1917, 0 Comitli Central conflfmou, em reuniao ampllada, a resolu 
eao da sessao anterior sobre a insurreleilo armada e criou um 
~ entro militar revolucionario , em que parliciparam Sverd lov, Staline, 
Dje rjinski, Bubnov, Uritshi. 

A dlrec eao digri a da actividade desle centro era assegurada 
por Len ine, 

No segundo Congresso dos Sovietes da Rus.sie, em 26 de 
Outubro (8 de Novembro) de 1917, Staline foi eleito membro do 
Co mite E;xecuti vo Central da Russia a nomeado Comissa rio do 
Povo para as questoes das nacional idades . A partir de Ma rco de 
1919 passou a acumular este cargo com 0 do Comlssario do 
Povo para 0 controle do Estado , reorganizado depois como Co
rr.issariado do Povo para a inspec,ao operarla e camponesa. 

A i nterven~ao estrangeira 
Nos anos da inLflen cao armada astra nge ira e da gu~rra civil, 

Staline era membro do Con salho revolucionario da guerra Oa 
Republ ica, e deserrpenh"va missoes. importan!es do Comite Central 

do Parlldo e do Governo Soviellco em dlve rsas frentes (sector de 
TS3ritsine da frante Suest~, Sui e Sudo%tel , 

A cri~ ~ao da U,niaoSovieHi cl;) 
Durante este pe iiodo 0 Pulido levou a cabo, sob a o.rienta<;ao 

de Len ine, um grande trabalho para a cr)acao da Uniao d?s 
Republicas Soclali stas Sovleticas. ' 

LEming oonslderava Que a URSS deveria consMuir uma unL30 re .. 
volucion,rla de republi c," fed eradas. soberanas e Iguais em dire itos. ' 

Nesta questao, Staline tomou de Iniclo um, posioao errada ao 
apresentar um projecto de ' autonomlzacao) , isto e, de adesao a ' 
R.S,F,S,R, de out ras repllbl icas sovieticas a titulo de unidades 
aut6nomc.s. 

Lenlne levantou ·se resolutamente cOlltra esta proposta·, crillcotl 
os erros de Staline na politica nacioha!. 0 seu esplrito de con 
ciliacao a respeito das manlfestaeoss do chauvinlsmo da nacifa 
dom inante, 

Os prlnclpios lenln istas foram adoptados pe lo Comit'" Central e 
constitu iram a base da formacao da Uniao das Republicas 
Sociallstas Soviel icas, 

No primeiro congresso dos Sovletes da URSS (1922), 0 Informe 
do Comite Central do Partido Comunlsta (bolcheviqu e) da Russia 
foi, devi do a doenca de limine, apresentado por St,;line, 

Oepois da morte de Lenin e 
Depois de morte de Lentn e, 0 Part id o Comunista, sob a direceao 

do Comi:e Central, conduziu 0 povo sovletico, com mao firm e e 
segura, no ·caminho da re al izacao dos precei tos de Lenlne, da 
ed ificaca o do soclalismo. 

Neste periodo Staline e'screveu obras que tiveram grande im
portancia na defesa e propaganda do lenin ismo, na derrota 
ideologi ca das corrantes anti-Ieninistas, Neste aspeclo desempe
nhou um papel conside,,;vel a obra < Sobre as Fundamentos do 
Len lnlsmo » (1924). am que Stalina expunhe os problemas funda
mentals da doutrina leninlsta e mostrava a contribuicao que Le
nine tinha Irazi do ao ma rxi smo. 

Na luta contra os trotsklstas, a dafesa feila por Staline a por 
outros dtrigentes do Parti do da teo ria leninista sobre a possibili
dade de ver triunfar 0 soclalismo in icialmente num s6 pals em 
separado, de vEl - lo triunfar na URSS, nas condl?oe6 ao cerco 
capi!alista teve uma particular impoltilncia, 

A edifica~ao do socia li smo 
Pa ltindo das indicacoes de Lenine, que ti nha elabo ra do um 

programa, com fundamento cientitico, para a edificacao do so· 
clallsmo na URSS, 0 Partido voltOU-S9 para a industrializar,ao 
soclalista do pa is, Esta Iinha foi exposta no in for me politiCO do 
Comitt'l Central ao decimo quarto Congresso do Parti do (1925) , 
apresentado por Staline. 

Nesta Informe en frlzado que a industrializaCao consis tia 
essencialmente no desenvolvimento primordial da industria pesa
da e, antes de tudo, das construcoes mecanl:as. 0 informe pu
nha a claro a diferenca radical entra a industrlal izacao socialista, 
indlssoluvelmente II gada ao mel ho ramento da situacao materia l 
dos trabal ha do res, e a industri~lizaCa o capliaiis!a, r931izada pO i 

meio de conquistas e rapinas coloniai s, duma Impiedosa explora
Cao dos trabalhadores. 

Em principios de 1926 apareceram as • Quesloes dQ Leninl.· 
ma ., em que Staline cri ticava as Ideias oportunista s dos zlnovie
vistas. que !inha m deslisado pua a3 posicoes ideolo]icas do 
trotskismo. 
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.. :Na dec ima qu,inta c,.\'AAi\ilcrador>i~tid o (Novembro de 1926) 
,Sta line apresenlou 0 lnlorine (Sobr. 0 d •• vlo • . ociitJ · demecrato 
'V' ne"o~N\jde. e, na setima re un iao plena ria ' ampliada do 
Gomlte Executlvo da Inte.oacional Comunlsta (Dezembro de 
1926 ), 0 inlorme • Mais umo vez sobr. 0 desvio s.o,ciai.demoera-.: 
to no nouo Partido •• Estes do is inlormas contri bul,am grande, 

. mente pa ra cerrar as tlleiras do Partido sob a bandaira das ide
ias leninistas, para desmascarar os trotskistas, a sua ca pitulaQao 
Ertte 0 ca pi talismo e a sua aCQao desag regadora. 

Com base nos eritos da induslri'1lizayeo socialista, inspirando
se no pla no cooperativo leninista, 0 deo imo quinto Congresso do 
Partid o Comunista '( bolchevtque) da Uniao Sovietica (1927) co
locou com o tarela imediata, como a mais importa nte do Partido 
e do povo sovietico, a colecti,izaQao da economia rural. Estas 
questoes loram exposta s no inlorme po litico do Comite Central 
apresentado ao Congresso por St:! llne. 

, Neste perlodo,o grupo anti -partida rio dos oportunistas de di· 
te'ta (Buk harine, Rycov, Tomski, e outros) laneou-se ab ert.mente 
contra a IInha geral do Partido. Os info rmes de Staline «Sobre II 

i ·ncu.tri811Z8~r.O do pals e 0 desvio de direita no P.C. (bolcha
vique) >> (1928), (Sobre 0 desvlo de direita no P. C. ,( belchevi
Gue) . (1~9) e ou tros denunciaram a id'3010gia dos k 'Jlaks, 

* 
* 

No XVI Congresso do P.C. (b) (1930) e no XVII (1934) Stalina 
apreseniou os informes sobre a activ lda de do Comite Central do 
Partido. Neste periodo 0 Partido Comunista e 0 Estado Soviet ico , 
conduziam uma larga of ens iva do social ismo contra os elementos 
c"pitallstas. 

Numa situ3e30 internacional tensa, 0 pal s teve de vencer 
imensas dificu lda des pa ra, .num periodo historico 0 mais curto 
possivel, acabar com 0 at ra zo economico e tecnico. Orientando-se 
pa ra 0 desenvo fvimento prloritario e preponde rante da injustrla 
pesada, 0 Partido consegu iu triunfos decisivos na industri,liza,ao 
sociallsta do pais e na col ect ivizaeao da economia rural. 

Em 1958 Staline escreveu a obra «0 maleriollsmo diol6clico e 
o materlelismo hist6rlco', em que expunha sucrntamente os 
prlncipios da frlosolia marxista.leninista, e mostrava a sua impor
t~ncia pa ra a actividade pratica do Partido. 

Em MarQo de 1959, realizou-se 0 XVllf Congresso do P.C. (b). 
No Inform e do Comite Central J. V. Stali ne expos 0 programs , 
elaborado pelo Com ite Central, de luta do Pa rti do e do povo 
sovietico para completar a edlf icae~o da soc iedade soci"lista e 
para a passagem gradual do soclalismo ao comunismo. 

Durante a Grande Guerra Nadonal 
Em 6 de Maio de 1941 Sta lina loi nomea10 Presidente do Con

se·lho dos Comissarios do Povo da URSS. No Inlcio da Grande 
Guerra Nacional da Uniao Sovletica, ioi nomeado Preside r, te do 
Com It'" de Estado pa ra a Defesa , Comissario do Povo pa ra a 
Defesa , Comandante-em-chefe sup remo das for,as armadas da 
URSS. Ocupou es tes cargos ate a conclusao vltoriosa da guerra . 
A grande vi toria sobre a coli gacao hitleriana foi conse gui da pelo 
povo sovietico sob a direcQao do Partido Comunista e do seu 
Comite Central, com Staline a cabeea. 

Nos anos de guerra, Staline como Chefe do Gove.oo sovie'ico, 
tomou parte nas conferencias dos dirigentes da URSS, Estados 
Unidos e Gra-Bretanha em Te herao (l945). em Yalta e Be rl im 
(lM5) . Durante este pel'iodo trocou com os presldentes dos Esta
dos Unidos e os prlmeiros mlnistros da Gra-Bretanhn uma cor
respondenc ia diaria. em qu e lutou com tenacidade pelo reforeo 
de coligaeao anti - hitleri ana , e defendeu de maneira consequente 
os interesses nacionais dos povos viti mas da agressao nazi. 

No periodo do aPOs-gue.r,a, Stall ne publicou cO morxismo • 
o. problemas do linguistic. , (1950) e «Os problemu economi
cos do socieli.mo na URSS. (1952), em que trat ava de Impor
tantes questoes da teoria ma rxista -Ieni nlsta .• Os problemas eco· 
nomlco. do !ocialismo nl URSS . exerceram . uma grande inll u
enc la na £laboraQ30 de celtas tese s de eco.nomia po lilica do 
socialismo. Staline salientava 0 coracle r objectivo das leis eco
nomices no regime socialist;;; fundameotando se ras conslda'a· . 

coe s dos clas cos do marxlsmo-Ienlnismo, formulou a lei eoono.
mica fundamental do socialismo, a lei do desenvolvimento metQ" 
dico e proporc lonal da economia nac ional; notava 0 papel do 
desenvolvimento primordial da produ cao dos meios de produ,ao 
na raproduQ.3 o social\¥ta ampliada . 

Por outro lado, ha nest a obra um ce rl o numero de tese .. erra , 
das e disculivels, como por exemplo I 
• - A afirmaoao de que a circulacao mercantil comeea a trave , 

o desenvolv imento das forQas produ ti vas do pals e que e nace , 
sario passar gradua lmente a troca dos produtosj 

- A substimaQao do efeito da le i do 'le for na esfe re da prod" 
Cae, particularmente no que dlz respelto aos melos de produQacj 

- A tese da inevitabilidade duma dlminulQilO do volume de 
produQao capitalista depois da segu nda guerra mundial. e da ine
vitabi l idade , nos condiQoes contemporaneas, de guerras entre os 
paises capitalistas. 

Em Outu bro de 1952, realizou -se 0 XIX Congresso do Partido 
Comunista da Uniao Sovietica . Na sess30 de encerramento do 
Con gresso Stalina "ronunciou um discurso. Numa sessa,9 plen:!. 
ria do Comit!> Central, realizada a seguir ao Cong rasso, "it,ijine 
fo i elello membro do • Presidium . e Secreta rio do Comite C,n , 
tral do Partido. 

A actividade eminente de Stalina foi largamenta ap rec lada pelo 
gove rno sovieti co , que 0 distlnguiu com os tltulos de Heroi do 
Trabalho Socia i:sta (1956) e Heroi da Uniao Sovietica (194iji, e 
com 0 posto de general issimo da Uniao Sovletica (1945 1. F"i 
condecorado com tres ord ens de L enine e as ordens da Vlt6ri;;, 
da Bandeira Vermelha e Suvorov pri me lra classe e medal ha. 

Depois duma terr lvel doenQa , J. V.S.!aline morreu em 5 de Mar,0 de 195)) . 

Os Grandes meritos de Stidine 

No decorrer de lon90s onos, Staline io i um dl rl.ente do Part" 
do e do Eslad o. Revoluclonario erninente da classe operarla, de 
sempen hou um importante papel na org2nizaea o da luta do pro
leta rlado da Ru~sia contra 0 czatisrno. 0$ grandes latifundiari (ls 
e a burguesia , na prepa ra,ao e realizaQ30 da re voluea o soclalista 
da. Russ ia, na luta, contra os guardas brancos e os intervenci onis
tas durante a Que rra c ivil , na realizaeao do plano lenioista de 
industrializaeao da URSS e de colect ivizaoao da economla rUral, 
na luta pela ediiicacao do socialismo, pel a Independenc ia do pais 
dus sovietes e pe la manuteneao da Paz. 

Um dos seus grarr des meritos toi alcanyado na luta Ideologic a 
contra os inimi gos do leninismo: trotsk istas, oportunistas de dire,
ta, nacionalistas burgueses e revisionistas de todas as cores. Nas 
suas obras de teo ria , Staline, defendendo 0 leninismo, dese nvc l
'leu a teoria marxista lenlnista, adaptando-a a ediflcaeao do socia. 
l ismo na URSS, 0 que teve gran de importancia pra todo 0 
movimento oDerario e comunista In ternacional . 

Pela sua dedicaeao a cl ass3 operaria, pela sua abnegayao nJ 
luta pe lo soc ialismo , pelo marxismo-Ienlnismo, Stal i.ne to.oou·so· 
conhecido em todo 0 mundo e adquir iu uma autori dade imens:. 
no Pa rtido e entre 0 povo . 

o cullO da personalidade 
Foi n6stas condi;6es que nasceu e se des,=nvolveu pouee a 

pouco 0 culto da personalidade de Staline. 
Para compreender como pode isso acontecer, precisamos de 

ter em conta as condicoes historlcas concretas e objecti ',as em 
que era' construido 0 soclalismo na URSS, e tambem alguns tra
QO s, passoais e negativos, do caracter do proprio Staline. 

o pais dos SoviBtes foi, durante muito tempo. uma fortal eza 
sit!ada. A arneaQa da agressiio imperiallsta pendia sobre ele. Es
t a ameaca acentuou-se depois do apa re cimento do. lasb smo na 
AI emanha (1935). 

A edifica,ao do socia~Jsmo rea lizo u-se nas cond icoes de uma 
leroz lu ta de c l~sses. Era necessario. ;;uperar a resisiencia da'3 
classes e'xp loradoras.E}. desencadear uma \uta sam treguds c01trd 
0 3 inimlqos do leni n·ismo. U ;na . situa,ao Internacional e ir,terio r 
complexa 'pedia ulTra discipl ina de lerro, .uma· ri gorosa central iza-
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~-d-i r-a-5~-3-0-, -to-r-n-3~~:-~-e-C-e-s-s-a-ria-o-.-C-e-r-ta~, .",."0,, :, d~.'o"T :~"~ .. "",S ",;;~";~~~;;-<i'-;;;:::; 
c.racia sovieti ca e interior do Partido. no periodo em que se qecidia a qU9_~t20 .~uem ven~it\\ II )ill,em¥'." 
. SWine comeCou a transformor em regra da vida do Partido e no momenta mais rijo da batalha pera allcerear 0 socl31lsmo. 

do Estado estas restricoee, inevitaveis nas condi<;ces duma aspe- Mas, uma vez Ilquidadas as cl,asses exploradoras, e tendo a so· 
ra luta contra 0 inlmiao de classe e os seus agentes. e duma ciedade sovietica atingldo uma sonda unidade moral e politica, 
guerra contra os invasores fascistas ~Iemaes. Ele transgrediu as a tese segundo a quel a luta de classes con!inu~ria inevitavelmen· 
normas da vIda do ParHdo, elaboradas por Lenine, e 0 principia te a acentuar-se, era errada. 
da direcc;<5o colecti 'I?, mos trando-se intOle.rr:: nle a respeito de tud_o Staline 5erviu·se desta lese para moti vJ r uma r epressao massi-
0 , que contradiss::sse a sua opiniao pesspaL . " " va sabre as advtrsarios jjeol6gicos, politicamante ~errotados, e 

EnquMto a acti vidade das organizaco~s lo'08ls do Partido se- que; nas novas condi<;oes, se tornara desnecEOssario. 
gu ia 0 seu curso normel, em coniorm.i(j,ad.9 .com os Estatutos do Nesta situa,aO'; os inimlg03 figadais do Parl ldo e do povo (Ya, 
P" rtido, as r" unioes plenarias do Com it,; Central e os ,Congr~s· Qoda, Yejov. Beria), que tin ha m . captado a coniian,a de Staline, 
50S do Partldo real!zz varr .. 3e · Ir re~u!arm e nte! 8te que dej~aram de c'aluniaram e extermlnaram muitas pessoas honestas e dedlcadas 
se r convo cados durante ancs. Sl;: line echou se, na realidade, ao Par\ldo. Verificaram·sa iaualmenfe casos de viola,;;o d05 
f or~ do alca nce da critica. principios leninislas de poli tlca das naclonalldades. 0 desmasca, 

* 
* 

" ~-

Por volia de Dezembro de 1922 - Jdnairo de 1925 .. Lenine es
e revera uma «eartH eo Congresso *., Achara necessario faze·la · 
chegar ao con hecimento do XII Congresso do Part;do. Ne la in· 
d[cava que St21ine havia conce(ltrado nes 5uas maos um. irnen~o 
pod er . Ele punh" em duvUa se Staline sab,e" ia sempr.e exerce,lo 
com a suflcient3 prud encia. L enine not3va que Staline S9 mos
trava bruLI , ca prichoso, d e sl~al, insuflc ientemfnte at~nt9 para 
com os Qutros camaradas, 

ramento e 0 esma gamento , em 1963" do bando criminoso de Be· 
ria 'perm'ltiram descobrir e por cob ra a ~ viola,oes de legalidade 
soeialista perpetradas por ele . 

Erros de aprec:iac;:ap 
Steline eontribuiu de maneira notavel para a oefesa do pais na 

luta contra, a fascismc. To davla, na al tura da Grande Guerra Na· 
cional, apreciou "erradamente a situacao inter.1acional. Exag€mn 
do a imporlancia do tratJ do germano. sovietico de nao agre ssao, 
ele nao 8ereditava nas Infodna c o ~ s sabre o~ preparativQS d ireetos 
de iovasao do terr:torio sQvietico pelas trop2S fascistas 2"Jema8 ~ 1 
Rejeitou to das as propostas so bre a necessldade de ale rla r 2S 

tropas sovietic2.s das zonas fronteiricas. 
Foi esta uma das causas do aspeclo fulminante que tomou a 

Propunha que fosse encarada a subs.litui.,ao de Stalipe Po ('. pr
!; O d~ secretario·geral par outro camara da, eaJcuje:nd g gq e I!~ 
ddeitos de St21 'ne pu dessem, por cons~guinte, ter graves €l0fl.se ~ 
cjUene i2 s p2ra a Parti do e p2ra a p-ais. Dep"ois da morte"" ~ >? l::¢ 
nin e, fo i feita a leilura dasua carta nas reunloes d8s delega,o? 
ao Xiii Congresso do Partido (Maio de 19:2.1). 

No Inter va lo entra 0 XII e 0 XIII Congressos, sobretudo de pais 
ga morte de V .I.Len ine, os grupos anti-len (ni.tasintensiflcarani a 
.ua actividade. A oposl,ao tendo acab.e~a l .. TrotE~i, lan;:ou·s~ 
abertamente contra a Unha geral.do Partido. 

As d, 18ga<;oes eo XIII CongreSw, e. seguidamente a sess~O 
plena ria do Comit,; Centr21, exam in9. ndo a carta . de Lenine nas 
con dl,oes dJma ac"'rrima luta in terior rio Part idQ, levaram } rn ' 
cons idera,ao 0 grande trabalho tsorico e d~ grga~lZp,ilO efectua · 
do por Stal ine na luta contra os trot'kista~ e as ou\ro. grupos da 
opoHcao e, pensando que Staline cumpdria con~ci~flcicsamenfe 
a promessa de superar os seus ddeltos, oQ quais ticham insPi.ra, 
do seria inquieta ';ao a limine, pronunciaram,sp pela continua,ao 
de Staline no cargo de secretario·geral do CQmite Central. 

, agressao hltleri2na para as tropas sovletlcas do Oeste. t;--.s for,a3 
que defendiam a irontcira opuseram uma heroica resistenci a <.0$ 

invil~ores mas, insuf icientclmente aptas a repellr 0 ataque e ob .. , 
ga.das a aGeitar b combate em sltuacao muite desvantajos? so · 
fre.ram graves perdas em homens e a em material de guerra, a 
qiJe .modificou nitidamente a rela,Bo de for,as em proveite 'do 
adver~<.hio. 

Nos prime iros tempos que sa seguir~m a morte de L enine 
Sta l ine levou em conta as suas otr,ervar,op~ crlticas. Porem mais':' 
tarde, sobretudo apos 0 XVII Conglesso do Partido (la(\4) au· 
mentando desmesuradarnente es . seus pr6prios meritos, julgou·.se 
infalivel. Os exitos conseguldos p.elo Partido e pelo oais dos 
Sovietes, assim como as louvor.es que Ihe @ram Pfodigalizados, 
subiram.lhe a cabe,a. 

Teses erradas 

N~' direc,ao de certas operacoes militares importantes, Stali ne 
~f)mava por. ,yezes decis6es" sem contar com as opinioes dos mem ~ 

bros do Comite Central que ee ocupavam do t rabal ho m '.i ihr, . 
$em esclarecer 'asltuacao real, o· q~e se repercutiu desfavoravel· 
mente . na marcha des opera,oes mi!itares no primeiro perioeo 
~a guerra. . . 

Nos anos de guerra, 0 Partido e 0 govemo organizaram a pro· 
ducao de material de guerra em larga escola no Leste do pais . 
Grac;as a grande superiorldade do sistema socialista, a. pr\~en ,,, 
duma._ industria ~Itamente ,evoluida, a abnegaCBo dos povos da 
Uniao Sovietica, pode·se alean,ar rapidamente a superio rid ade 
sabre 0 Inimi.9 o no que respeitJ a quantldade e a ' qualidade do 
armamento, f" ien dc gorar as pianos j ascislas de . guerra relam· 
pago., assegurar uma viragem na guerra e preparar as ccn aiC6,s 

. para 0 esmagal'r)en to cos invasores hitlerianos. 

o . Partido Comunista e a seu Comit" Central foram a fo rca 
organizadora e d lri gente da luta heroica de todo 0 povo contra 
as ' inv?sores fascistas alemaes. 0 Partido eomunista unifieava e 

Nos ullimos anos ·dd act ivldade ,Jie ·.S.t:Hn.e .houve uma ruptura orientava a actividad e de todas as organiza,oes do Parti do e do's 
nltidamente ma rcada en tre as pzlavr2s e os. aetas, entre a teoria SOV!ste:::, das organiza<;::oes eeonomicas e soc ia is, dos org2n/9m cs 
e a pratiea. As suas obras continham teses JUSt2S, .profundamente · militares. 
marxlstae, sobre 0 povo como artifice, da historia,. sobre 'o papal Os membros do Com it,; Central do Partido, ominentes ch afes 
do Partioo e do seu Comite Central . como dirigente colectivo. miUfares s'ovieticos, as organizacoes locais do Partido e dos 
Todavia, na prali ea, durante 0 ultimo periodo de sua vida, Stali· So'vtetes' dese'nvolvEram uma imensa actlvldada de organ iza cao. 
oe sep2lrou-se destas t-eses marxist2s lr;nini sl8s e contribuiu para pomie~ t eeonomica e militar. Gracas a firmesa e ao heroi3mo 
a extensao do cu lco da sua propri 3 personelidad e, cuja expresseo dos combatentes sovieticos e a aclivi dade dos destacadcs ch efes 
se encontra no «Compendio de hist6r1a do P. C. (b). (1938) e do exercito, ope ra,oes rr.ilitares de uma envergad ura, duma 
na sagunda, edi9ao d" btografi" de Staline (1946), radigidos pelo maestrla e duma audacia de 'concep,Bo sem precedentes foram 
pr6pr io SWine. preparadas e efectuadas com exlto. Foram elas que conduziram 

Statin e acen l ua v~, com rezao, a. necessidade de refor,ar 0 a uma comp'leta vltoria sabre a inlmigo. 
Estado SO/ietrc0,. de se mostrer' intransigente par.a os inlmigos No apas-guerra, Staline tomou multas vezes, po, sua conta e 
de cl asse, vigi lante para os contra·revo!ucionarios. Mag, .ein 19{;7, ' "'riSCO, decisoes erradas em questoes econamicas, e re jeito" 
ele c,oncebeu a tese errada de Que, com a progressao do ' Estado , solu,oes no'vas manifestamente " oroortunas, pro pastas ema naQzs 
SOi'ietieo na edi i lca,ao do soci811,mo, a luta de cl3Sses no pais dos membros do Comite Central. 
devia acentuar-se ca da vez mais. 15S0 prejudicou a des's'n':blvimento econamico do pa iS, sobretude 

. ,~ 
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r,a ogricultura . Graves erros foram tam"em co met: dos po r Sliillne 
em certos problemas da polidca externa do Estado Sovietico (por 
exemplo a rup 'ura com a Jugoslavia ) . 

o Comite Centra,l faz as correcC;: ifles 
Depois da morte de S,faline , os Intmig6s do socialismo em todo 

o mundo esperavam q U3 , sem ale, se estabe!ecelia a con'usao nas 
tileiras do Partido Comunlsta da Ljn!ao Soviettca. 03 inlmigos pen· 
sevam que 0 Estado Sovietico " ficarl) enrraquecido, espe ravam 
poder tlfar algum proveifo e,' desvia r 0 povo Eovietico da vida 
socialisla, 

Todos os calculos dos inim igos po socialismo S9 mclograram, 
po is 0 Partido e 0 Estado Sov ietico tinham e t~m a sua frente 0 

Comite Cenlral , infinitamente dedicarJo eo leninismo, com um, 
jot.fa compreencao das neces~idades praSe,ntes do pa is em poli· 
ilea interna e externa, conduzindo 0 POVO com mao f !rme n~ vi.) 
,,~ci2Iista • 

o P<.rtido condenou com rectidao e firmeza leninistas as f211as 
cometicias por Staline no ultimo perlodo da slla actividade" aiim 
de impedir que €lIas 2e repitam no futuro . 0 Partido crit!cou s:we
r2mcnte as vio!ayoes das normas le ninistas de dnec(:do colecii'la 
e de democracia interna do Partido e as infracc6es a leg~lidade 
socialista. Pondo termo a Ef.tcS violaq6es . reto r90u - se 0 P2.r
tldo Comunista da Uniao Sovietlca, elavou-se 2inda n1 2is C SEU 

prest!(lio entre as rnassas laborios3s e crL:iam-se to das as cond! 
~63S ~para a consol ida·:;ao e 0 desen'Jol'/imento da democracia 
:;oc lclistJ na URSS. 

Os Ide6!ogas do imperiali.smo e todos os inimigQs do sosialis
mo, procuranJo des'iiar do soc.ialisrnc os tr3balhadores des seus 
p;;iS~~J tent.?m demonstrC!r que 0 culto da persona llda de, com to
~~ S as SiJas conse qu.§nc:Es, fazem parte da propria natlireza d(J 
s!·stema social e polit ico ~ocia! i st 3 . A ve rd 3de e que 0 cu!lo da 
persona!id2.ds esta 6m profunda · contradi~ao com 0 sistema socia~ 
l ista sovleticC' , com a teoria marxista·!eninista. e. 0 qua expllca 
qua a Partido Comyr;ista S6 t9nha , par sua propria !niciati ·Jd em .. 
pennado nwrna 1',la d"cidida pela IrquiiaQ30 do cullo da per;;c
n:;li,jc::de e das QUoS conseq uenc las . 

c incontes!"ve l que 0 culto da personalidado de St~I'ne e os 
erros ~or ele cometidos no ultimo periodo da sua vida frearam de 

sonnE o AnTIGO 

O V Cong resso definiu uma linha pol'lti ca cuja Qy:nprimento e, 
obrigat6rto para todos os organ ismos do Partido, de~de Q Co
mite Central ate a mais pequ€na celula de ~mpresa ou Ccmite 

LOcal, para todos os mem bros do Partido, 
Urna vez que 0 C0n8nssO do POltido trayou uma linha polltica 

~apendera agora, como e sabido, do Irabalh o de orga nizacao 0 
sueesso ou insuce~so tia Iloha politica jusla t racade. 

Neste art igo trataremos preci~amente de 2 problemas de cuja 
compr8cnsao conlribuira para 0 exilo aa linha polltica do nOESO 
Pa!\ido. 

E necessari o que os membros 
do Par ti do actuem 

o 8rliqo 2' dos IOSTATUTOS do nos~o Partido estabeleee que: 
-Pode ser Ill ; Illbro ('0 Pert/d.) COfllllnida Portllglles 

t odo 0 ilO!1lem au mll/iuJr, se/il qual ( or il 'lla ru,a au 
ie r eliE?iosa , desde que aceite a Program a e as Estatu · 
tos do Partido, milite activornellte llllma das suas orga· 
frizo,oes e pO!!lle regularmente a cotfs09t5.o estobeleci· 
da p el o Partido.> 

Aceitar 0 Programa e os Estatutos do Partido, militM activ2' 
mente ni.jm i) das [.uas organizac6es, e paga r regularmente d coti M 

zar;50 e:t :'lb6 Iecida p .? lo Pa rtido, nao sao cpenas devaes dos 
IT",embros do Paft'do, sao rn a- is do que issc1 sao zs condi90f·S 
p3ra t:e e·ntr2. r no Palti¢o . 6 .para s_e perlTicnece r _no. Pa rti10. 

To da a gEnie compeende c(m fec ilidade qu~, quem nco ace i-

certo modo 

(i~~~a ,:, lia r~f 
sovle tl co . 

vnvolvi mento da sociegade sovietica, mas nao p 
rjem, com mais raz;;o , 'muaar a naTu reza'do sistema 
n,j ' . '! .. ' 

o povo da u,f\~S e os Partidos Com unis\a 3 de todos os pais"", 
aprova ram e apo laram as decisoes do XX Congresso do Pa rt ldQ 1 
que traya m 0 prsg rama da ediflcayao do comunismo e para ~ 
elevayao contlnu) 'db n'ivel de vi .ia dos trabalhad ores, que rr.arcam 
uma Iinha dJ ~u\aoconsequente para ma nler e cons'olidar a Pai, 
pa ra I~loryar a: ~nidade dos paises socia l istas, pa ra 0 estreit" ~ 
mento oas relayoes Inlemaclonals frate mas entre' os Pa rtldos Co· 
monislas e Ope rarios de todos os paise" 

As 'decisoes do XX Congresso reve laram igua lmente 0 prejuizo 
que 0 cullo da personalidade de Staline trouxe ao Pa r,tido e' ao 
Eslado e apontararn os meios de eliminar as suas consequencia~ , 

o nome de ~taline e inseparavel 
do 'T1fH?<l~mo-l~ ni nism o 

St211lna ocupo u durante llluito 1~.il1po urna posiQ2Io dlr ige nte f1{) 

!J ~io do Comite C~nJrral do Pa r fi9'~ Comunist,.~ Toda a SU.1 actt~'j 
dade esla ligada a gran 1e realiza;;ao das grandes ,re nsforma~6es 
socialist;;!:) no pais dos ' Sovietes. 0 Partido Cornuni&ta, e 0 pavo 
sQvielico recordar·se ·ao de SLili"e e prestar·l he.a o hoinenagem. 
o sau nome e inseparavf l do marxi smo -:-I eninismo, e seria desf!
gurar g rosseiramante a verdade his i 6rica que rer estendci" os errQ..'3 
cometidos par Steline no ultim? p onodo da sua vida a todos os 
lon ~ os zoos da sua actl'lidade ,cgmo drrigE nl0 do Pal~ido e he
morn de Estado . 

A campc:nha empreenc!ldCl p~los mel<o·s reaccionarios irnperiali~ .. 
t,:)s cantm 0 «3talini3mc» , que €I ~ s pr6pri:cs in ventarao\ e, n·a 
ra 2lIid3.de, uma cam p2nha contra 0 movimento opera ri o revo
i-Jcion;jrio. 

As investidas dos revi sion istas contra 0 ~daLnismo, sao igu3t:
mente , no fundo, urn.) forma de lu tJ contra as tes es fund3men· 
tais do marxismo Jenini.smo. 

( Tr?duzido da "France NouvElle', n9 , 64p, 20·26'3·1958) 

( ERRATA ; no 6 . fl pog 2.' ee lu. Ii"ho 17 o nee se I" 
revo lu c.io neria dGve I (r·~e vo lun!adl! ) 

ESTATUTOS 
Por MANUEL 

te 0 Progrc:ma e Os Estdutos do Partido, nada tem a fazEr nsh:., 
A sua aCE: itayao por parte de todos os membro3 do ParUjo ga~ 
rante a unUcde ds psns8menlo que tem de eXlsti r no Partide. 

Ta mbem S0 compreen je com relativa facilidade a necessi dade 
do pagamE nto dl coliza,20, ate porque a propria vida ensina dia. 
riament e que ssm dinheiro nada se faz, 0, sendo 0 Partido um.a 
orga ni zay@.o com funcionarios, com imprensa propria 6tC., etc,,·e 
visivel que precisa ds dinheiro para chegar a toda a parte e mi
Jhor servir 0 nosso Pove. 

Mas j:i e mals dificil compreender a necessidade de se militElY 
2ctivament" numa das or8an izar;6es de Partido para se ser mem
bro do Partido. 

As condiyo es eilades formam um todo; queremos, no entante, 
insi sti r na n eces~ j:j3de de se mifit.;r actlvar.-:ente nurna d.:o. s org;
nizac;6es do Partid ~·.., pO r,lUcinto no ncs~o irab 2; f"~o nern s::: mpre I ~. ~ 
dames 3 d :.'.\id·: S !i.:nc ia. 

As 5 conj~ .:o !:; s r st::\b ! ;i.j; s 1:0::: E~tctutos do nOS20 Parra) 
S30 CiS cor.hecid'3s 3 con ~ i y6es : 8 n:ni~t38 pcra se po:'er pe !Lncer 
ao Partido, e ch.sn an -fe (ondic,:c,es leninist3E pcrquG so t ·re e l~ s 
au mais especialrT1€:nte sab re a nccessidade de sa prrtEnce r (} 
uma org(',ni zaC2o e de nC\J se militzr regularment e, insi '3tiu L€nir,~ 
com fi rm€ za . 

L enine na sua magistr~:l ob ra «Urn paESO em freritB d{ is passo§ 
2 "'Jtaqua rd2»--(l 904 ) an2lis3 orofund ::; mente as divergenci2 s Entre 
r olchev iqUts e o'e r.-he VlquEs, qcer 'n~ placo idEol6oico ouer c: 
g8 ni·:o , I a·/id ·~ S no ! I Ccn~ resso.. do seu r3 r~,do) e~ 19~3 . 

hl'3sta dirercnc;a de concep ·;6es tev e oliJem 0 r;Clsc.iLnen io dQ 
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estito que devena caractenzar a aceao de um partido bo lchuvlque. nletoeo do persuasao, ~om paclan ts esclareclmanto POl! tl~O do o 
concepeao que a Hlst6rla. com toda a magnifica reelidade que. camaradas , esclarecendo sempra a imperi9sa~ecessidade de to j os 
\"; oje e· a Uniao Sovietica, provo l1 ser a j~jsta. os mer:nbros do Partido trabalharem no& seus _organls.mos e nunca 

A obrigal oriedade de um membra do Part ido pertencer a um 'b esquae'end o que v i v~mos sob a bruh l rep teSsao fascl ~ ta pelo que 
organiz3c;ao e ae nela militar regularmente nao e nova pa ra 0 nos- 03 rn ais insl gn ificantGs Esfort;os au auxillos mat~ r!aif , .mesmo Jrre 
so Pmtido, nem foi enunciada agora pela prlmeira vez. Encontra·, [JlI!a re s. que vem ajuda r a nossa luta contra 0 sa lazansmo , aevem 
· 38 por exemplo posta com grande vi gor nas RESOLUG.OES DO ser tomadas na david a conta , isla e, acarinhados e estimulados. 
I CONGRESSO ILEGA L DO PARTIDO COMUNISTA FORTUGUC:S Temos de aludar os omarado s a aperceberem,s3 do momento 
- 1 91~ ; , na al inea 7 do pon to 5 diz·se: <Deve t ermill ar ·se de ~'olilko aue se 'live. e os mO'limen'os de mass3S mais ,.I nda h2C -
uez, com a cOllcepr,:do de cOllsiderar membr o do P ., ·de ase l e, race·los . . 
de dar O .• til'Jlo. de membros do P ., a t odo aqllele que U!· M C' s a verdade e que no nosso Partido nao pode, de acordo 
,/ im{Jrensa do P., ou allxitiq financeiramente 0 P., ou cem 03 Estatu to s, haver cam3Yadas qua nao tenham ta re fa s. 
j1:esta lim Oil oll t ro semi r,:o isolado ao P . . 0 membr o do Cabf·oo3 POl' isso, faiar co m lodos os cam arada s ver em qua 
P., cOflforl1le as condir,:6es l eninistas. deve: l-Estar de medids pod em actuar e dar·l hes para faze r 0 que podem 9 dese - . 
(!cordo com u /inha politica do P .; 2-Fazer p ar te act iva jam fazer; cabe·nos criar com esses camarad as e d e acordo com 
dllma organizar,:cZo do P.; 3:-Pagar a slla co t i zar,:do. . ... as suas possib ilidades as orga nismos partida rios convenientes. 
-(,RESO LUyOES, pag , 4) Sam levCl rmos a priili ca aquilo qu~ nos mesmos vemos que' vai 

lambem 0 nosso s3udoso e grande diri gent-2: cama rada Bento contribuir pcra que a noss) tu ~ a sa desenvolv.;l n30 e passivel 
Gon t; alvEs dizia rn uit33 vezes que nao podia comp reend er como avan-yarmcs. Se nao flzermos aq uil o que est ] zo nosso alcance 
um membro de urn Partido. que IUla contra tudo que e VeL1 0 e .fazer. que m beneficia e 0 inimi :lo . 
Inj usto, poderia cump rir 0 se u de'/er sem desenvo lver uma granje t: n) compraensao d isto que se baseia a disciplin?l do nOSSQ 
actlv id3da. P2rt ido, uma disciplina conscle nte e livremente con senti da , neces· 

De facto , como s.::rj possivel 13va r a pratic3 a lin ha do Partido,. s.:3 ria para a rea lizaQ30 do OO$SO Pro ·Jra ma e das tHefas concret:.;s , 
cOI',tribuir para a l iber tae<3o do cosso povo, sa se neo trabolhar Gue nos cabem. Elisci pl ina fundada n3 compreensao des condi ~6 fs 
L~g u larmenta e energicarnente para iSso , 59 S~ assentarem apenas tjJ l uta qu a travamos e dos objectlvos que nos pro pomos,e , par 
GoiS3S q ue de pois n30 s:} rao realizadas? 6~ta razao , discipl ina li gorosC'! . 

10 sa bido que 0 que faz a forca do nO,80 P21ti do e a actua cco A n ,~ c ( ssidade de criarmos mai s e mals orga niunos e de um 
con)unt] de to do 0 PJrt ido. esforQando·s·, todo no mesmo !ra balho ac tila dos membros a das organ ilaeoes G sentida em 
senti do . G3r:::: ntB-se isto nos ESt8tutos tornando·se obri ~!d6ri o pa Ll tod a a aCQ~e do Partido. Lancemo-nos portanto ao t iab21hc com 
!.oJOS as membros do Partido a aplicac;ao da lInha polltica t raC3- nova energia para forjar a Partido a imagom dos EEta tutoe, crlsr. 
da n os Congresses do Partijo e, entte 03 Cong ressos , pelo do aS5i m condi eoes para novos progressos do Pa,ti Jo quer no 
ComrIe Central . plano poli tic0 quer org;;n lco. certes de que se m se c ri 2r um Paltido 

E: sabido que no Partido dave ex is tir nzo s6 2l unidade de psn· baseado nt..s princip los estabelecidos nos nossos EstatJtos nza 
sa:n2nto mas tambem unidade de acetio. Tod avia, na prat ic8 , en· serd passivel leva r por diante as t·H.3fas que cond uzi ' El o a vito ria 
con tram os ainda muitas o r9a n izar~oes constituidas por dezen as ? a l !nha ~ o ! itica do Pc:rtid o . 
cie z8n as de cam3r2das , onde as Clu e d3 facto actuam J os ~ue sa 
cs;or '~am v€rdadei ramente, sao em nl lmero paque no. 

f\J.jo sera verd·; da qu ·.~ , ss temos o bt ido exitos m8iores ou meno res 
em todes as esferas do aclividacle do Partid~ , alcancariamos re 
f.)ul t ajos mu!to a muito maiors:. S8 todos as cama radas qu~ con
sideramos m-ambr03 do Pdftido actu 3ssem na med td) ··das SU 3S 
re2!i3 po~sibilidade3 7 ~ • 

Nao seri! tambem urn beta cxistlrem organizacoes ·-desd a cei 'J
f~s de en~presa com dezena~ d 3 cama radas 8te. orqanizacoes da 
~::le ctores com centenas de camarad as em .q·U9 03 organismos colec
~ iV03 S·.! contam pa los dedos, em que a 6ls truturaca o do 1rabalho 
f!ca rnu itJ aquam daquilo que S8 pocelia espera r? 

r,] 30 B0 dcverao 6stas nossas· deft 2iencias a 0030 · $9 estar a 
compreende r precis()mentl') toja a importancia d3 necese idad e dos 
me ·llbros do Parlido lazerem parte dos crg a~ismo GQ Par:i Jo a 
(~e tEram da I :;va r a prati c3 com afinco e co.m ·-loda· a" re aularida· 
d\1 a odenta<;ao cJo Parti ::io e d que os se~ls organismos r; so! vam? 
Con tudo, islo it obri~atario para tod Q ~ os memb ros do Partido e 
\"n de ser cJmpreendido para que se ' ve ri fiqlle no' pr3t ica 0 cen. 
lrallsmo democratico e haja vida pol :lica e trabal ho colecli'lo no 
Pal t'do, como todos quaremod que aconleea e os nnsos Estatuios 
t2 mb9m £st:=.:belecc m. 

As R".olu~o •• sobrs as ques toc~ d e o r9 a nizjl ~a o do V Con · 
nresso do nosso Pariido - para tojo nos obriga t6rias, repetirnos
dizem no ~e>t ponto 8 que : 

" . .. A p artir deste lLOSSO V Congresso os Estatuios srio 
a l ei intertla do Partido. f : -agora necessari o for/ar 0 
Partido Ii i magem dos Estatutos para a realiz:o,tlo do 
F.Jrogra l1la. 

o V Congresso recomenda. par isso, que toda a orga
n izar,:t1o partidaria se/a rapidam ent e integrada lLOS 
{Jr illcipios estabelecidos nos Hstatutos , a que 1mplica a 
discusscio imediata destes em toda a ol:!?allfz.artio do 
P artido, a ligar,:do pratica d<JS Estatltl os Ii situafxio e a 
actu::!(xio COllcretas de cada uma das silas organiz ar6es 
e uma luta conseqaente em toclo 0 Partido contra as 
v iolaroes das 1I0rmas estatuarias.-

(:ste l or jar 0 Par tido II imagem dos Estatutos deve ser iei to pelo 

E necessar io recrutar pa ra 0 Pa r ti de 

o ~ osso Partido consoli da r· se·j na med id a em que se atsnda a 
numerosos aspectos da sua vida que vao desde a delesa da ro· 
I"essao l ascista e da prOVOC3eaO ale a el evaeao do nivel ideo!a: 
gico d9 todos os membros do P.art ido e <i li ga~ao do Partido as 
massas. No entanto, agora, concretame nte, queremos trz tar d·a 
necessidade de se forla!acer num erica menl9 0 Pa rlido, islo e, da 
sa re c rutar constantemente p:·ra 0 P.1 rtido, d_~ se lella r a organi· 
zaeao do Par tido sempre mais ad iante. 

Ourant1 muitos ano; , particu1 3 rm8nt~ de ,)o :s d3 Re organ!zaC2o 
da 1910· 4·1, a espll:ito de desenvolva r co n5tanlemenle 0 Part id~ 
anima'/B todos as mili tan tGS e simpati zante, do Pa!tijo. Sabia me
·nos pouco ~ , dai a consc iencia de que precisavamos de se r ma ! ~ . 
E 0 Par ido cresceu. 

Cepois , no periodo de descenso revoluc 1onario, (nos anos qU 9 

Sa seguiram a 1919, com 0 ascenso da reaccao internacional; pr i· 
S30 de ceotenas de camarat1as do nosso Parti·dGl, entre eles va rie s 
da Dir2Ceao do' Pa rtido , prc vocacao, rotuia da unidade das forQ:8s ~ 
democnjlicos, etc. , eic:), tornou.s e mais diflcil la:er progredlr nc
m.?r icamente 0 nosso Partido , a que nao ·adm ira sabido como e ... 
que as e fec ti :iOS 0, per isso , 0 €sta do da orga-ni 7aQao, SflO influ(: r, · .. 
ciado·s pel. s;tu3 eaO pol itic, gera!. • 

Todavia j~ hi\ alguns anos, num constan:e aum~ n to de conch;o€ s ~ 
que no 3 S30 fCl vora'le is , ·e que const i tuem a presente corrsla Q20 
de fo r,;a s a escala in tarnac ion., 1 G nacl on al , es condic oes o bi~cjl - • 
V;-. S G subj ectiJas tornaram·se favoravel s ao recrutamento J ao ~ro 
gress o numerico do Partido em tad, a p)lte, 

Estam os a cbter exitos, t=mos re crutado aqut au a:i~ m~s n~ui·· 
tzs or£ar,izacoes 0 cama radas nao SO! estao a preocu~ar suficL n 
temento com este prob le ma. 

Preci samos recrut ar pa ra 0 P?rtido c··en!en as, m ilha res ·de pesso2, S 
t: prec iso qU:3 a nosso Pa rtid o chegue a todas as g r2, nd~s em pre sa2; 
as t2rns prln ci pais, as maSS2S operari as do campo, ~ tod a a patta 
onde os trJbalhadc res e a s·~o u tras cama·jas da popula9ao so.irUl) 
e tem problemas vitais a rasolvEr. 

Precisamos de 0 fazer porque a mi~~ao d.o n.\l~all Partill o e ser. 
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_ ____ --'-...c....;~~~~ _n .. n IT A' " 

vi, 0 110S80 pove , E, nao conhec·crri,oC) cs·Sos. quase inacred i taveis. de homens e 
Preci samos de 0 bzer porque se nao fortalecermos nurner ica- mulileres q ue sabemos, serem honraoos, que ajudalll 0 F'e rtido efn 

,,' ente 0 Partido nae poderemos levar por d lante a J m ~nsa tarefa todos as aspectos. mas a quem se esconde 0 nome do Parii ·jo, 
qce te.nos diante de n6s . a libertayao da nossa Patri,. a que m na o e posta a qUesta o dil adesao a'o Partido, ql:ando tu-

N6~~, co munistas portugueses , p reci~amos em ptime iro lugar da do indica que sera acelte com alegria? 
2(;· tu~r tod os, e no mesmo sentido , ·mas precis3mos tambem, e Quem nao tera posta as olh os se tiarnen'te sabre a luventuGe 
rm i:o. de levar 0 Partido muito meis para diante. QUt) nenh un, opera ri a. campcnesa e esll,d2ntf! que nao teriha 'notado a seu de· 
c:ma rada tenha a ideia qu~ ja estamos onde convi l i" chegar. Nao sejo imenso de vi r as lilcires do Partido? 
festam duvidas de que onde 0 nosso Partido nao chegn rJ propa · Porqu8 esperamo~? . .~ I •. 

sanda e a demagog ia do saiazari,mo tern ma is cOlldi,oes de 0 nosso Pa rtido e om Pa,iido de tipo novo . e 0 Pa'rlido de f'c:-
( obrevivencia. t~ro? ~o Progresso , da Felic i dad\?~, da Honra, da Dc·mocraci a, do 

f\Jo Informe ~Sobre os problemas de organizac;ao e as r:statut'Os Socla!rsmo , da Paz, por isso hOj8 as cctldh~o e s sao"nos inte:rc ... 
de Partidoll- , apresentado ao V Congresso pelD camarada Joao , mente favo rav~is, d desperto de toda a r6pressao, p?ra trazermos 
::liz -se a p 19. 17 «e necess6rio l ev el r a o r gan iz a~ao d o partid o a ao Partido murtos e bons carnarad as . 

• regi oes importantes e ate mesmo a 6igu ns gra. ndes c«-ntr os in- 0 nosso povo e um pOlIO hcnrado e co:r.:joso que tn.ssmo 2pe-
ct1striais do Pa l:; onde na o temas q'Js lqiJer tra balho o 'fo ani zado .» S3r de 52 anos de t E: sclsrno lut) m2is esfcrQadamen to do q u~, 

No Prog r~ma do nosso Pa !tidJ du: -se que cA unida d e da class e nunca . U nosso povo preclsa e pede a zjoJda do nOSSQ Parti.j e; ... 
cperaria que urge ala r gar e fv rtuL~cer nilS mais va ria das formas Acabemos com 0 sectatis,"TIo . Vamos corn audac' ia ao en~ontt() 
de lu ta p or reivindi,Ga~O eS er: onomicas, po liticos e socisis1 e in · das m2ssa~ ; olhemos com Citeny<'Jo a noss.] volto, 
dis pe nsa ve l para qua a cl asse o p eraTia }lasso desempenhar 0 s -: u Veja -se lim C2,SO rnuir0 rece nt:~ Um oper :3tio 3g!fCof3'} que fe z 
papel diri gente na luta .do pavo por tugues pa la conquis ta de pute?8 um corrdte locs l, resolv s u passar [1 numerOS03 seus CO il'\ ~ 
democra cia.»-pag. 10. panheiros de trabelho os cupoes do APELO DO PARTiDO PARt., 

Por ISSO 0 V Conqresso na sua 8,a Resoluyao «Sabre as q u ssto es OS l\filL CONTOS . F'~esuftadc : passou err1 pouco tempo 10 CUPOE: S 

de ·organ'Lacao» determinou que de lO~ OO , 17 de 5'11 00, e wn de 20$00 e ainda ,eeebeu rn"is de 
<A terata central do Pa ri ido no momento presente e a rec li- 80S00 de outros tr3b~lh?dores que a~o rdou e qU .9 se dispuserarn 

za c;50 da un idade' da c lssse operari a 0 do e lj~n~a 0pGrfnia.ca m- a <.~ j udar 0 r.osso Partido mas que dlS-S6ram ri3cear Hea r com c's 
pone!€) c omo f":H 9 3S decish"'as d a un ida de anti s;)lezeri!i~o e do cup6e3, Este nosso c2:marad a que comc(:ou a pa!:szr as cupoes i;nt re 
re: "'1 liza~a o do Prcg ramo do 'Par jj d o. Dei que uma: atenc;a o lund a - os seus hOrlrados c0 m pan ilG ItOs de trabalho corn a lo'urn:l heDi'ta
me nta l d ave s e r da da 8 0 fo rta !cci mento des nos.sBS o r g s niza~5es r;ao encont ra ·se agora cheio d~ entusIZ6mo e r:ao d~ per esg ct2-
d e op e rerios indu str ia is G agrico las e enfr e os 'p s 5cadores . .• ) da a sua capacidade de p3ssar cup6es. , ~ 

Ora, sEindo a uf')idade d3 cl2sse operaria de importi'lnci J funda - Este €xE-f)1plo ; que tantos ~nsinameiltos tras\.'. n80 IT'.Ostraia tam-
mental pa~a a .de:fesa, des seus IntereSS6S vita is imed!3to8\ para a bem que 2ssim s(:;! po de ?brt r cai1' inho pc:ra qu e venham 20 Pen. 
unlflC3c.30 jjeci'lo'gica e polltlca do pro16tarlad'o , pa ra que S0 pessa tido noves trabal h2'd0res? Entr8 8;;,tas 3 d ez en as· d8 trabalhad ore s 
c gnstruir urn V-3sto mOlJlme-nto de unldade, dos anti·sa laz~ristaf\ f2 - n30, hZV6(B quem que- Ira vi r ao Partido logo que s8 i ba 0 que 0 
ell e ' vermes que sem a p resenca do Panido nas p!inClpat8 err. - Partido e? Ce rtamen te ha . 
f'.H8S3S do Pais e em todas as ci ja des mais irr.portantes, a desejada 0 nesso Pa rt ido prec is:;! cheg8r 8 toda a parte. 0 caminho nao 
tnida de da class~ operaria nao sera optida, porque s6 pod 8ra e no\,(.: e i rmos para as massaE, e procurarrn03 novas l'iga90as e 
~Q<r o bti dd 2trav8S da aCQao organizada das mas~3s, p? ra 0 que dE:senvo lvermos 3S que ternes . 
~ precise 0 trabalho, a aCQ[w, a vitalidade politics', a pre£.Ent;a do S,.9 comprer. nder:fH)S bem po rqu€ e i sto pr8c iso .• nac hav~ fa 
nosso Partido no seio das m~ssas traba lhad oras. rna is te rras', o rga n iz21Qoes e camcradas desiigados, n ~ o haver:'i 

A necessidade de iJ rtal e:e r e alargar 0 Partido sera sempre ma is cama radas S ~ i ios das suas terras sem cr ~~de n cjais ) tr2;tare-
u'r, problema actuz!. mos com a tod a ctenca o os nroblemas de organizacao do Partido , 

Se compreende rmos profundamente que . ~ e tc .. etc,; p rocur2,rentOS tojos que 0 Pa rtido S8 desenvolva, fura~ 
cO pr ogresso e desenvo lvimento do Parlido e e melhor ga· tem es novas empresas, cI2ss~'s e citjade8; olh2lremos ;'com maior 

ri:rntia do tr iunfo da c~usa anti -fa$cista.», cO,m a aflrmo u 0 II Con- ate n<;:2Io pa ra as peSS02S que 'nos rodsiJm , pao'a os nossos com
gresso Ilegal do nosso Partrdo. em 1946, ce rtamente nos pre ocu · pa nh. iros de trab31ho e procu raremos que venh " m ,.0 P8,t ido 
paremos muito mais com 0 engrandecime nto 00 F'c:.rt i do. porqu e os futuros memb ros do Pa rtido nao cai r20 do ceu) antes 
Entao, as nOS30$ ol hos abrir·se-ao , o! h2. rem os a nossa volta e terao que ser procu rad os ent re as pe-ssoas que ja conhecemos, 
'/eremos numerosas possoas honro d ~; s dispostas a vi r 30 nos sO Os !lOSSOS am igos. as pessoas de nossas familias 8 , em primeiro 
Part ido'. E po rQue 0 nosso Pcrtido precisa de la s n3S suas f,k iras, IU Jar entre as flosses honrados companhei ros de trabelilo e de 
recruta- Ias-emos. ' . luta . To dos nos pedem as e devemos re Ctu td r pa ra 0 Pa rtido . 

Nao conheceremos toaas ca sos de pessoas que proc urara m Todos nos podemos e devemos 8juda r a compreen de r 2S pessoas 
ans[osamente 0 Partido? que nos ro deia m a justeza do ar! t:J o 2 0 dos nossos Est"tutos . 

ASSISTENCIA As VlllMAS DA REPRESSAO FASCISTA 

N' a epoc" qua atravessamos; em .qu e a eleVdda consciencia 
pol iti ca do. nosso povo '" impeliu .a 11:"a luta inte ns,a con tra 
o fasclsme; e~, t e, s'::rltin (jo abatar os seus ai;cerces, re cru

desceu de 6dlO e violane! ), int~nsil i cou a repress'io e enche u de 
pJesos po li ticos 0 forte de Caxia. , 0 Aljube; a' Pen ltenc iar! J) as 
pris6es dd PIDE no Po rto e varias outras code las. 

Salalar e os rn ono polistes reaccionari os que 0 sustentam no Po
de r, contra a ventade e as interesses do povo , sabem que s6 a 
repressao mais viol enia Ihes pod~ prolongar' a sob rovi ven c ia . Par 
isso as «ve rba s especi ais. do M iniste rio do In te ti or destinadas a 
F'iDE,G. N.R.e Leg J;l o Portugues3, a umen ta m em mil hares decontos. 

A r e p re ss~ o e a tac tic a do fascismo para abater a vonta de de 
lu ta das massa;;, amo rdacar nO mMo ' os descon ten tamento,s 
e a revolta crescentes do nosso povo. E tamos que ser rea li stae. 
esse o bjec t iv~ G em g [~nde pa rte consegu ido. Nao conseg ue fazer 
para~ 0 nosso povo , rna :: po d ~ red uz lr- l he as possl bil idad'es de re
sistencia. Urn campones 0'1 u rn OpS r3r10 ou qualquer outro traba-

,~ 

1'01' LEONOR 
Ihador que este]a presO , sN, tira a preoc upayao muito premente e 
hu mana de s.be r os seus fl lhos e a fa milia a tratos cern a fome ; 
pri vad os do braco qu, hes angariava 0 susten lo. , . 

Ora todes os POltugu;;:ses que'qucre m ver mud2do esl:l re G im~ ) 
sa bem que esse s homens e rnulhe res fOTa:m prssos pe l:'! sua ac 
cae z nti -sa: lazarista. Todos aque!ss que pus eram umJ gr3\;'ata pret8 
OU f o ra m a pe pa·rd, os SIJUS e m pre;os , qu" d ~ ixuam de compr&r 
o j ornal ou part ic ipa ram de qua lquer fo rma nas 101l13d2S· de boi ' 
cote\' s entem em si , f oko~ para uma acca o mais decidlda contra 6 

.governo. Todo\>. esses milhai·es. de p8ss~aD qu e pa rticiparam nas 
l omadas de Un lda de do n(j ;;So pove, estao dlspostcs 2 dar a sUa 
pequena contribu iQao a favo r daQ ue les que rna Is se tern sac rifi cad6 
pHa derruba r 0 s ~l a z aris rrrd . Hi! um vivo protesta contra as ~me~ 
didas de seguranQa . Quo·r!te m em pr isao perpetua patr iotas como 
Al varo Cun hal. Fra nc isco M i gu ~I, M acua l RCJ ri2UeS da SIlve , 
Manu~1 Guedes, GeerJctte F"e rreiY3 e Lntcs outros. 

Nao podemos esq lJ €c er que uma das reivir.c lca,oes ma is sen -

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 

;2 ________ ~ ________ ~ o 
t ideS por to do 0 povo, durante a ;·e c~ 'n !l! " c cmpan h·a eleitora' , l oi 
a de u rn2 ampla amnist ia aos presos. POlit iCOS . { ~ fi 

A criaca o de numerosas com iss6es cia ass istenc ia con.t ribu i ra 
poderosamente para a luta pel , conquisia idest' relvin :l ica ea o; e 
p ode conta r com 0 apoio de to dos 0 '.3 polluJueses d esc o~te ntes 
com 0 ectua l reg ime e ainda daque les que, embora ~ r tide r io s 
do regi me , naD esleJa m dE\ ,acordo com os seus metodos de terror: 

Orga niZ!H recolhas de l undos e ass inaluras pela amn isl la enl re 
toda essa ge nte e fazermos com qu e sa 5:ntam solidar ios com os 
!lresos poli ti co s, e promover uma acea o concreta de unid ade con 
t~a 0 fascismo. as nO$50:; m il itantes tem qU9 cr i ar a con vicyao de 
que hoj~ , a a"islencla aos presos polit icos Iranscende muito a 
simples sol ld ariedadc, para sa tornar uma forma activa de luta 
contra 0 fascismo. 

Na carta de 18 ·6, do General Humberlo Delgado ao Min islro do 
loterior, o general an:Jnci a que <0 MNI orga ll i s ar d 0 apoio 
f lnanceiro e '1lOr al as v it i mas eta r epr esstio, bem ass i m 
como se continuaI'd a rec/amar i:z llbertavdo d os pt'esos 
politicos.» 

Devemos trabalhar para que saia leva cia a prallca esta resolu 
(:;; 0 humana e jusla do general . t: urgente (olmar com iss6es de 
2 s~L3t8ncia que englobem pe.::.soas dos fTI3is vari3 dos s8ctores e 
opinioes, catolicos, donas de casa , trabalhadores , comerc iantas e 
j ndustri~is, sanl es~uecer as familias dos presos. As mul heres po .. 
dern e dovern te r urna grande ac·; ,3 0 neslas com i,soes de 
2l s2istencia. 

Ofsrece·se um v8s10 campo d9 actlvidada a estas com:ss6es . 
flas deverno saber ap rovei ta r todas as oportun ida des, para pro ~ 
t e~t:r conlra a i logaliuade e arbilrariedade das prisoes. 0 dia 10 
d~ Dezembro que foi escolhl do peld Organizaeao Mun di31 Pro · 
·Nar;6es Un idas p~ra comemorar os direitos do homem poderiJ 
56r aproveitado, po , exemp lo para uma grande jornada de protesto 
c,on!ra a njo efeciiva,ao em Portuga l dos Di reltos dO Ho rnem, 
para uma jornada (Ie luta pela amnistia. 

Comissoes do assis~encia devem ser form a d 3 ~ , sobretudo, nJS 

tiHios on de a repressao fol mais dur(l.Ai sente · se mais fo rtemen -

'( co n i inoa~ao do 4 . ' p6g ina ") 

Em prine i P'OS , de 1860 comeeou a reanimar -se 0 movimento 
ope r2rio na Europa, ,estabeiEcendo-se das derrotas soi,idas ·'em 
1848. Marx e Enge ls, ~empre li ga dos it "ceao revo luc ionar ia,o fun· 
da ,am em 1864 a ,r"s~ocia,ao Internacional dos Trabelhedors2{ a 

Fllmaira Inttrnacion al. Foi Marx, .eu insp irador e dirigente ideo
'.i:jg ico, quem fez 0 d iscurso inaugu ral n(l sua pr imeira' assembleia. 
A Primei,a In ternacional desernpenhou urn impo rta nt issi mo pape l 
11 3 historia do rnovimento opera rlo , ajudando diversos agrupamentos 
i'evo!ucion 2rios de tendencia nao · marx ista e de vari®s paises a 
eveluir pa ra 0 socialismo cien tiiico. A Por tuga l, e com est~ objec 
ii /O, 101 en viado um delegado da Prim ei ra In ternac ion al. que em 
LiEbo" confe renc iou com os socialistas Jose Fontan a e Antero 
do Quental. Ma rx lulou in transi~enteme n t e contra todas as tenden
c;a s oportunistas, anarquistas e peque n e -b urgu ~ sa s , em geral , fo r· 
jan;o assi m a tacUca revolucionar la do proletari ado, 

Em 1871. tendo em conta a experienc ia hislori ca da Comuna 
de Paris , onde pela primeira vez a c lasse opera ria tinha tomado 
conla de Po der, Marx escrevs u a sua ob,a ./\ Guerra Civil em 
Franca'. Apos a derrola de Comun" , a Conselh o Geral da Inte r
nacional teve do Sa tra nsferir de Lon dre s pa ra Nova lorque , Em 

te a n ec e ss 'id~de de agl r cont'ra a re pressa o, de soi ida riedade com 
os prosos. Ha ragi6e3 ond e, durante as rec entes greves, fo ram 
presa s deze nas de pessoas, He terras pequenas, como 0 Coueo, 
que conla m 60 ,p resos, Aq u;, 0 povo todo avaneou cont ra a sede 
da GNR, lech ando a rua de ambos os lados, a como estavam 
cortado3 os f os telel6ni cos, a GNR senlin do-se completamen te 
isolad,, ; lo i obriga da a libel tar os presos, So a ida de 40 ca rros 
da PiDE, com metralh"doras e al to · fala ntes, no maio r apa rato be
li co , consegu iu leva r 60 presos, ?Igu ns feridos por ra jadas de 
metralhadora. Os cam poneses de Arce na, un idos , impedi ram a 
prisao dum cont.-anoo, 

Por tod, a parie 0 povo est3 a responde r com aceoes de mas
sas a repressao do inim igo, Nao foram os pescadores de Mato·. 
~inhos arranca r as pris6es da PIDE do Porlo os ,evs companhei · 
ros preso s? ., 

TOJ2S est3s accoes de ma~sas er.sinam ·nos que nova s formas 
de I i..JL) contra a re prossao esta o a surJir dEl parte do pavo. t\s sim 
como esbo tambem a su rgi r fo rm as expontaneas de solldarieda de 
e assisl~ncia. Por exemp\o. durante a greve dos pescadors3 de 
Mato2in nos, uma padaria fez fornadas de pao para os grevi stas,e 
os ope radios· duma fabrica do Porlo enviaram-Ihes 1.500$00 e ge · 
",eruS ai iment\cios, Em lodo 0 baixo Ribatejo reco lheu -s9 din hei ro , 
roUpeS e medicame nlos pa,a os presos e suas familias, e em nu
merosas empresas tem -se formado com iss6es de solrdarie dade que 
tem reoolhido di nhe iro para as··~yitimas da rep ress3 0. 
SB ~ nos sabzm os qua ent ra as :::3m3das descont -:: ntes dos por · 

t U]U~ S S S s ·~ encontram pequ enos e med!os comerc iantas, indu~ . 

iri"is e proprietarlos a] ricolas , pcdemos ter a ce rteza de en,ccn
trar ne@5 3i S pessoas um Clpoio ef2ctivo pam acr;oes de assi ~ten · 
ci~ e amnistia. 

to U[(lente come¢armos 'a trabalhar para c riar um fOlte movimento 
de 3ssi~.t c n8ia as viti ma s da repress30 fascisia. 

Nao devem os esqu'~c,; r que atraves da -assist encL~ 8 fa v.orecer:· 
do um contac to n1 ais i.ntimo entre as farn i :i as dos prssos , n6s e"!;· 
t -3 mos (l refon;a r a unida de de operarios e camponeses, a unlda· 
d3 dos an ~ i salazarls tas . 

1876 era esta ·orge nizaeao dissolvida, 
M 2s 0 ma rxismo, como uma torr-an le ' lnipetuosa invadindo um~ 

planfcie, foi-se espalhzndo entre 0 pro~etariado mun Jial. [\J03 oaises 
in 'justriaHz2Idos, comS;;2r41rn a form ar-se, sob inlluencia do marxis 
rno , p2lr t ijos operEHlos de rnassas. Marx era 0 centro d3 atraccao 
de lodos eles. A sua casa vinham peJlr conse li',os os di ri gente, 
fr2ncesos, fUSSOS. americanos , alemaes e de lTluitos outros pa lse:- . 

M2rx, apeser de tocos os seus esfor,os, nso cOllsegu iu dar por 
termlnada a sua obm iundamenta l , .0 Capi tal . , pedra angula, do 
m at 2ri a lismo histor ico. As duas condicoes ria sua vi:ia de revo!:.: · 
cionario e 0 excess ivo trabalho a que S3 entregou , minaram as 
su as foreas e' a 14 ds ' Ma r, o de 1883 , irs duas ho ras e quaren la 
e cinco minutos ' da tarde, 'sentad'o a 'Sua masa de traba lho e 03 

sua ca deira p'redilecfa, cessou a vi dJ d'e Mclrx, ce rebro e coracao 
do prcleta riado, A 17 de Mar~ b', e enterrado no cemiterio lond ,; 
no de Hi qh ·Gale aquele de que m ·o seu grande ami.go e compa· 
nheir.o de armas",' Fred"rico Enge ls, disse c,om · to d", a propri edada 
que <er a a cabera ma i s g r andiosa do nosso tempo' e qU i 
«mor r eu adm irado, querido , ' cflOrado POl' mllhoes de 
compan heiros d e armas, r evo illcio ll drio s·· de t oda a Eu
ropa e Amer ica, d esde as minas da S iberia a te Ii Cali
forn ia>, 

fN DICE CRONOl6GICO DA.S PR INCIPAlS O BRAS DE MARX 
. Oll .. ren\!a cia n at~ reza no filosofia de Democr ilo e Epicuro. 

( U se) . ' , • 
« In tro d u ~ii o a Cr i tica da Filoso fi a do Dirailo de Hegel . 
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