
A filoso!la na turalista mancomu- Não vemos governos soc1a.1•:..,aa.s, 
Itada com o li.berallsmo económJco I c~mo na Fran.çA. e na Ing laterra im-
não só arr.anjaram teorias bastantes ' porem-~e contra qu alquer aumento 
Pa.J'.a. acor.rentar ,o QPerário a pei•m,11,-1 de s;i lário s e contra qualquer greve, 
nente m1séna. como aind-a iimped!-· t>l~ Que antes reclamavam consta,n-
na,m. ,a intervenção d-o Estado na de-1 tPmente esses mesmos aumentos que 
fesa dos trabalhadores, corno sendo , arrruncava,m mmt.a vez à força de 
prej udlc1al Ã,queles me-smos a quem I gre·ves? · 
~ quereria socorrer. Os partidos operáMos _ eoclalls- gresslva mente. :responsabilidades 

Contra semelhante «l~ de bron- t.11_~ 011 comunistas-:,ma. ve-;; ati ngido proveito pessoal nos r~ultad.os d, 
ze11 nasceram as pnmef.r.as Or,ganiza-f o poct·er. para mant .er O prest ígio. têm 11eu tl'aba.lho. 16to é, se os to.ss(!mo 
ções operárias. que, infelizmente. u iio 

I 
cte irove1,nan· a Nação não segundo as 

I 
p,eparnndo para. assunur com utm 

!oram compreendidas por quem de- , ~11,is teorias. mas &C'1rnnrlo as exi,. dade o seu lug&?" de co-!l'erent1>1 
verta, de principio. orientá-las. A »o-: 11ênc!as da ecOlllomia nnciona .I. E p:1-1 ~ e co-prop;nctàrios dns empres11,5, a 

· lítica não acompanhou nem com- ra não falharem l)l'rante a Nação. · i Ju~a de classes desapareceria. e.uto-
preen.:leu o soctail. Forçados se v.Lram d~em aos operá1ios que metam uma ' mat1camente, perderiam elC's a men 
por iSso os sLndlclllto.s não só 6 fazer ~urdlna nas suas reclamações l\.dlan• tahdades d~ explorados PE>lo capita 
das suas or~a,n!zações armas de do-as para. qnando o partido temha lista. sentir- se-iam interossados D{l 

oombate, como a transformé,-las em feito a. conquista 'Cio necessário pres- bom andamento dos negócios, e, oo-
organirzações polft icas para a con• t!gio governamenta.1. E os operários •no conseq11êne1a, os própr•os si~dl · ' 
quista. do ,poder. O social teve de fa- Ia vão espera,nao paclentement.e. el vatos perdena,m a sua. razão d t' 
1,e.r políti~ já que a política de.spre-: h\ se vão «sacrllficando» pelo p!lrtldo. e.'CIStM". 
zua. o social. O ~ia.! 1111ssa a. segunda plana• em A l~ta de classes,_ ao contrário dt , 

Os s.:.ndicatos evolmram assim bencfic!o do económico e do ])Olitico. l que a.fi~ma .Marx, na-o é wm,a cons • 
por toda a. parte, no rumo político; Quando ~ mas , a operária . !>e der ~nte h1stór1a.. Pode desaparecer rn 
ora a.poia.ndo partidos que prome • <'ont.11. disto, aba ndon11rá di>f!nitiva.-1 dia em que _as classes se derem lea l 
tia.m reforma1 o Estado num senti- ment,. a. pdllt.ie2 t: r.antonar-se -á em mente as 'lllaos. , 
<lo ~ómi<:o -soci&l, ora contitulnd~ OJ1!'ao1iz11('ões sindlcais rom fim ex- Se, porém , a. classe mais poder< 
-se eleê mesmos em organização par- rlusivament-e sor.ial. Nesta alt ur11-, a &a não der o passo deci•sivo. oom e,.• 
t1dári.!. oom uma fl1osofia. política. su11. força ver-se-á ent/io 11n.mcada. munl•!lll'lO ou sem ele, o operarl,a,<1 
ad!l!ptada aos !Lns sociais em vista.. de ixará de h aver lut.a entre 0 perilrio~ marcha.ré lenta, mas segunamei:it, 

Não vem para. aqui lastimar os rlum partido ou doutro partido. duma para o e.n1q_:11lamento do patronato 
erros cometidos pelas classes diri - rarçã o ou doutra facção. para. nã.o A cond1çao pro letária é a.ntirnatu 
gentes do século passado e a tn- h:wcr senão u.ma única organize- ral e anti-cristã. Os operários cr!s 
CO'llliPreensão das forças mor~ pe- ~·ão. uma úmca força operária. Só en- tãos sabem que o seu dever é Jiber 
rante a. no" a 'força que se J~vantara tão o operariado terá atingido a sua. tar dela os trabaJhadores. , Não se 
no h0tizonte soc111,L São erros que ma.for idade e conquista.do plena in - recusarão, portanto, ao cumprtmen -
&e pa.g-a.ram e ai.nda se hão -de pa,ga.r d~endência de acção. to do se~ -dever, embora se recusem 
muito caro . mas que J-ã não têm re- Mas e-ntão o nem dominará essa a. oolabote..r com doutrinas e · méto-
médio. O que importa é não os repe- tm~i.sa força nac iona.l e interna.cio- dos de a,cção Que fazem do operárlú 
tír para. que se não agrave aind&i na,l? E' qu-e, sem procur:ir nem as• um joguete pol!t4(:o nas mãos de 
mals o mal. 1 ~um1r o poder . o oper.a.ri11do poderá um partido Que, por mais operário e 

Lançados na política, os . siruilca• txe-rcer uma completa. ditadw·a ec~ anti -patronal que se diga. apenas , 
t.os causaram por toda a pa.rite, enor- nómir-a.. or ienta,ndo ele mesmo toda • consegu.lrá escravizar ainda mais o 
mes :perturbações não só pela sue. ,\. v1d:1 naci'on:1l. • .op_erário à tJrarna do patrão: 0 pa,-! 
1111J)reparação para a. direcção do.s Fá-lo -ti no lnt ere;;se comum? Não tra~Estado, mais forte e mrns severo 
problema.~ naclon.a.is, como também 1105 parere que o faça. enquanto ti- do Que todos os patrões juntos. 
pelo seu esphito inovador e revolu- 1 Yer a 1.m,pressáo d~ que está sendo Porque assim pensamos, é' que pe-
clonário pouco conforme com as con- e.xnlorado pelo p:itrão e t1,at.ado como dlmos e.os Patrões que revejam a sua 
<lições económ1ca,s da vide. d o,<; po- máqn-ina.. E11q11ant-0 assim fôr, orien- • atitude, é.rejam a sua mentalld,a,cie 
vos. Ao mesmo tempo, a. tentação 'R-rà toda a sua 11ct,:.vldade no senti.• e com;prfi)ndrun, de vn que · a co-ge· 
da política forçou-os a um program ,a do d11 Jut.a de elas.ses e, porta,nto. rêncla e co-proprtedade sert\ a ún\ , 
de vida e à aceitação de pnncip1os d:is re.!vindicações, sem se preocupar c~ manetra. de se atingir a paz so-
que não oorrespondiam ao sentlmen - com as consequências económicas ou cH1,l. 
to gera:! do }}Ovo. Houve , por . isso, ne- nacionais aa s s11:is exigências. Mas, para tatito, é preciso pre pa-
cessidade de organizar slndlcatos que O fu,tur<1 não é portanto de mol- ra.r os operártt)s a . a.ssumir as suas 
saoJvaguarda.ssem, na. conquista das de a trazer-nos urna esperanç a de . respon sab ii1dia.des. Recusar-lhes os 
regalias do trabalho, aqueles pnnci - paz_ Nem a fõrça, nem a politléa, ,• · meios para isso é liquldar -se a. si 
p'.os .eternos por que a humanidade nem a habilidade imped~rão a ev~ mesmo, a fogo lento. 
se deve dirlg-ir, se não quiser pere - lação .stndical mais ou menos lenta 
cer. A força s1ndical dlvidm -se, por no S!'nti(lO da ditadura proletária . ABEL VARZIM: 
isso , . 1POlitica. e rel:.g'iosa-mente em mesmo qui> o comunismo venha a. 
duas forças ao mésmo tempo clife- Si>,r defintt!vrumente venr~o 
rentes e conve!'gentes. . Só haver á um cam,inho de salva,. · 

O perigo deste estad'o de coisas ' <:ão. Mas· esse quer~rão tomá-lo as 
não ··esca;pou a mrnguém. E surgir:im outras cla1SSes? ' 
então ·' diversas t.en,t,ativa.s, em países I St: procurássemos elevar o nív el -, 
d!!ferentes, par.a. dirig ir no sentido cHltura l dos operários: se· lhes dés- ,. 
nacional .a grande corrente sindical, · ~emos uma • prepa1·açã-0 adequada 
lnstJ.tuindo-se -0s · sindfica.tos únicos . , sob o ponte de v!.sta técnico e econó· · 
Estes, , porém, _parque eram di.r1g1dos , mico; '!e lhes ore1;1a.rássemos um lsr / 
PQr' uma força polit1ca, submeteram .i dtgniof!cador de forma •a criar- ne -_ 
o ,social 1½l polit.fuo .. M86 çomo O pres - ~ 1~ o brio da sua d11\'11!dade social. j 
t.í~ pPii111~vt -IC> tntglf~ ~o,. .,i., -pessoal e fa.m1liar: se os tornásse-1 
nomico, foi a.o económico , que ct"'lio- ..t, n,0 $ aot,0s a assumir com utilidade e 
eia\ . a.cabou por · ser nervosa.mente m rompe~nc 1<1 a ~ua q11ota- .pa,rte na, 
submetidó. ,.. 'r · , t, tl.irecçãc da.s Pmpresa.s e nos resul- j 

~aqueles ·pafses em que permane- tados dela.s; ;;e lhes dés.sernos. pr~. 
ceu .a. pluralidade smdlca.l, aconte c<' 
cOilsa, semel!hante . Logo que a. força. 
política. ct-os sirniica.tos r,onsegue con-
quista •r os comandos do poder. os di-
rigentes sentem o PE!ISO das res-p0n-
s::1bilidades nacionais e começ am a 
segudr uma orientação mul tas vezes 
oposta. àquela que antes precortiza.-
va,m. Não ass~timos nós a este fe· 
nómeno cul'IOSQ de vel'llllos os gover-
nantes comunistas ~mpõrem uma. d is 
c;plina. de ferro aos sindicatos e aos 
operá11ios, contra os próp tios wte-
resses sindicai._~ e sociais, escravizan-

~ ·- __ ,...._,..Jh"'Nn-ro rt"r 
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