
1

1 

ESPOLIO PINTO llU~RTiill 

~~ ~" ' ~H 

_c_'Q. _M_ Q _N_! _C_ !__D_ Q _ 

Janei.ro de 1950 
Preço -1 ~60 



2

q 
·-



3

COLUNICADO 

SOBRE .\ CONFEBÊNCIA DO BUli!lilU DE niFORMAÇ;Yo DOS PARTIDOS COL!UNIS•r:,-

Na. aegundn. quinzen~. de Novembro realizou-se na Hungria uma 
Conferência do Bureau de Informação composta dos representantes 
do Partido Comunist.:l. Búlgaro, os camaradas V. Tchervenoov, V. Po.:e. 
tomov; do Po.rtido Operário Romeno, os camaradas G. Gheorghiu-Dej, 
J •· Chisiri.evsohi, A. 1ioghioros; do Po.rtido dos Trabalhadores Rúng~ 
roa, os cama.ro.da.s ll. Rakosi, E . Gerl3, J. Rãva~, J. "'KadarJ do Pa.r-
tido Operó.rio Unificado do. Po16ni3., os camuradas J, :Serman, A. ZE: 
wo.dsky; do Partido Comunista. (Bolchevique) da. U.R.s.s. 1 os co.ma.r_::: 
do.s 1i. Souslov, P . Youdine ~ do Partido Comu.rústa. Francas, os c.:un_:: 
ro.do.s J. Duelos, E . Fa.jon, O, Cogniot; do Partido Comunista Tohe-
coslovaco, os ca.mo.ra.d:ls R. Slo.nsky, S. Bastovansky, L. Koprivo., 

I 
.. B. Geminde r  e do Partido Comwlisto. Ita.lio.no, os cD.marada.s P. To-
glio.tti1 E. d10nofrio, A . Cico.lini • 

• \ Conferência. ouviu os rela.t6rios do camo.ra.do. M. Souslov ao-· 
.:.. bre 11A de;fesa da Po.z e o. luto. contra. os fautores de guerro.

11
, do 

co.ma.rado. P~ Togliatti sobre 11A Unidade da classe operário. e o.s t::. 
refo.s dos Partidos Comunistas e Operários11 e do camo.ro.da Gheor--
ghiu-Dej sobre 110 Po.rtido Comunista Jugosla.vo em poder de assc.ss_i. 

nos e aspiÕes11• 
i>.p6a ter-se procedido o. \ltilO. troco. de opiniÕes sobre os rel:1.t_é. 

rios ouvidos, os po.rticipo.ntes à. Conferência. chega.ro.m o. um acordo 
completo e adoptaram por unanimidade o.s resoluções seguintesa 
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A DEFESA DA PAZ E A LUTA COi:H'.i.\.·. OS FllUTORES DB GUERRA 

Reeolucão do Bureau de Informação 

Os reJ?resento..ntes do Po.rtido Comunürto. da Bulgária., do Parti-
o.o.;·operá.l;'io Romeno, do Partido dos Tra_balhadores Húnga.:r:os do_ Po.r 
t·: do Operário Unificado da Polónia, do Partido Comullist6. ( Boiêlie= 
v·· que) da U.R.S.S. , do Partido Comunista Francês, do Partido·.Comll: 
n· sta Italtano, do Partido Comunista da. Tchecoslovd.quio, ~:P6s- ~-te: 
r ,;n discutido o problema da defesa da. paz "à da. luto.· contra. os f'o.u 
-:;.,res de guerra., chegaram a. um acordo unô.nime sobre as conclusõeS 
c guintest · · 

Os acontecimentos dos dois úl times anos confirmaram pleJ::lQ.men.,.. 
a justeza. da ~d.lise do. situaçãO internacional feito. pe~o Bu-: 

JO.U de Informaliao dos Partidos· Comunistas e Op\O!r:irios na s~a. pr_! 
q .irJ3. Conferência. em Setembro dE1 1947. :• · ' 
·N<? decurso deste per:l:odo, dua.s-linho.s se desenharam, mais nl-: 

-:··d.a.meilte ainda., na politica. mundial= a do campo democrático, an-
. <-imperialista, tendo à. sua. cabeça ii uRSS o campo que dirige wpa 
/.; a perseverante e consequente pela paz entre-os povos, P!31~ - ·J?e-

'· JCracio., e a do campo imperialista, anti-democrática., ten9,.b _à S_!! 
cabeça os círculos dirigentes doa Estil.dos Unidos 'do. América, -d9 

' -i•1J20 que· tem _por fim principal estabele6er pela·. violência a domi 
1çno a.nglo..,.americana sobre O múndo, subjuge.zl. os outros pa.,íses e 
·; outros povos 9 esmagar a Democracia e desencadear uma ngva. gu.e.E_ 

~· ;~-~/~~v~~s-~~ ;f~~~io~ ~~;f~e~~~=r~~~i~~~.-t~~~;~~i~~d: -~:~ G~5~;r~ 
~'lha, di.:c'igem ab":rt,;l.wEmte w.na po.l:ftic.J. de agressão ,.e de._ P.,l;'CJ?.I.U'~= 
1.0 duma· novo. guerl"a:. , ·:· . 
Na luta contra o' co.rnpo do imperialismo e da g'.J.erro.9 as fo-rças 

' a :paz, da democracia e do socialismo têm aumentado e -~ôm-se cOn-
olidado. O dc:Jsenvolvimonto contínuo da potência da Uniio Soviéti 
.1, a consolido.çã:o politica. e económico. doa países da derJocracia-
opular e a sua entred~ no. via. do. edificação socialista., a vit6ri 
: histórica da Revoluçao Popular Chinesa sobre as f'orç~s conjuga-
,. a s do. reacção interior e do imperialismo .::une ri cano, a criação da. 
epública Democrática Alemã, o consolidação dos Partidos Comunis-
1-S e  o desenvolvimento do movimento democrático nos países C·'lPi-
:tlistas9 a amplitude imensa do movimento dos Partidários da Paz, 
udo isto marca um alargamento e ref'orça.mento sério do co.mpo an-
i -imperialista e democrático. 
Ao mesmo tempo, o campo imperialista  e anti-democrático enfr_g_ 

queoe-se. O sucesso das forças da democracia e do socialismo, o 
:acto de y_ue a crise económica. amo.durece 9 o agravamento contím-..o 
i.:~. crise gero.l do sistema-cc.pi ta.lista, o o.gro.vr.men·~o da s cnntr. -~--
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çÕes intarioras e _ ... ,_cc:s dea-l;e :o;istema ~ atestar.1 o €:n:t'raq;t~ <:~ c . 

menta c:re;-;ceni;e d.o , ··u~ Y·o.:.no""o . 

As muê,.f'.n~:?.S nt.> relo.ção das forço.s n~:;, arena internac2:_ 
anal a favor do campo da P,a!!< e d::1 democro.cia provocam a raiva dos 
fautores de guerra imperie,listas .. Os imperialistas anglo-america- · 
nos coutam~ pela g1.1erra ~ mudar o curso do dasenvolvimsn'to históri 
c o, :resolver c.s suas contra.diçÕes e a.s sues dificuldades interia=-
res 6 exttor.i.ores9 consolidar o.s posiç3't::~s do c.o.:pital <L~onopolistil. a 
o.scend.er·0m ;:-,, dominação mundial n Sentindo q_ue o tSlropo trabalha coE: 
t:ro elet~, os imperinJ.isto.s fo:cjrnn com uma preosa febril L'i.tfaren-
tes }:>locas a a.J.iançlls de forças reacoionál'ias para a realizaçéio 
dos seus planos dG agressão. 

Toda a. politica do bloco impe:ri.::.lista e.nglo-america.no tem por 
objactivo a preparação duma nova gu.arxa. Ele. eÃ"J?:t'"ime-se em fa.ze r 
fJ.·o.co.saer u reguJ.ar:!zo.ção p('..cífica d~s rsleçÕes com a Alemanha e 
o .rupia, pelo deso,;;rnb.t'ar.tento col.:.pl<>to da Al~ll'.anha., _palc. t.ronsfor-
m~çi!o ds.s zona3 ocidentc.is da Alemanha e do Ja:,t)ão 9 ocupado ;.elas 

!r~~~:r~;~~i~~n~~~a:m~~~~o= ~~ai~=~~i~o do~~ p~~~~:i !~ :;;:~~~s~~s 
i: e bloco. É esta a :politica que viso. o Plano Ma:::'sha.J.J. d,;~ escro.-r.i.= 
zo..çÜo e sua continuação díxecto. a União OcidfJntul e  o bloco ni.ii-
tllr do Atlilntico nor.;e, dirigido con·tra ·todos os povos desajoso s 
de pez 1 é esta. a politica g_ue visa a corrida desenfreada aos a_rm2:_ 
aentos nos E.U. da América. e nos pa.:!aes da Europa ocidentr.l9 o  au 
mente dos orçamentos C.e guerra e a extensão da. r<:<de de bc.ses mili"· 

~ to.ras :lfilericanas. Esta ~olitioa a·xp.l'Üns-se tn,mbém pela rGousa o--
posta pelo bloco anglo-americano V. proibição do. armu atómica, s e 

~ bem g_ue a lenda do monopólio at6mioo :~m~ricano se tenha deefei to, 
e na excitação e;,..'"tremu da histeria ·oe] :i.c:i.sta~ Toda u linha do blo 
c o o.nglo-americano na O:rganização de.s ITo.çÕ9r; 'Jnidas, Unha v.isn.n= 
do a rJino..l.' n. ONU e a t:ransfort.'l~~·Mla e•' inHtr-J.rnento dos monopol:i.s-
tas amei:icanos, ~ daterulinada por &E=ta :;lul"ft:i.ca • 

.:.·l politica. de desencadeamento d.UE.t~ r:O":ra. eue.n•a pülos ioperia-
J.istas é iguc.lmente eJ..::press:t. na. oonGpi:.'a.çe'. ::~ dGscobe:da no 11roces-
so da Ra,ik e  d.e B:rankov em Budapea"te ·' conspiração oxg;;,nümdc-~. p6-
los meios anglo-·o.ru.t:n:io;.;.nos oontra. os _paise!:l d.a democ:rne.i.c. :,?opular 
e a Ur.ião SovHit:Lca

1 
coo a. a.jud . .:, da cama.r:i.1llc::. nacionel:Lr;ta e fas-

cista ela Ti.to
9 
t:r.!Lnsfo:rmada numc. ofiair.o. ã.a r.ee.cçilo :.i.mpe:rto.Hsta 

internac:ional~ A pol.ftJoa. de prepara.yâo duma nmra guerra. signtfi-
.-::a p~.rn t::.s r.1assan pop1llares dos p.=J-i'.ees capi.talist? .. s u.rn &WJE-llto 
continuo de insuport~reis cu.t'go.s fisce.is, o agravamento d.a mis6.ri_ 
a das nw.ssas laboriosas paral.ela.mente ao aumento fabulpso dos su-
per-lucros .dos J.'!.onop61io8 que s e enrtquecem na corrida. aos a.:l."ma-
mentos. O fc.ctc do a..'Ttadu:eecim.ento da crise econ6mica representa 
para os trabalhadores dos pa:í.Ses capitalistas uma m:i.sér:i.a acresc-t 
d.c.~ o d.esempXOffO e a fome 9 a. 2-~1gústia de dia de amo,J:l.hâ. Ao ffif!p·,, 
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::~pn, a · politico. de preparação da guerra. está ligadu. aos atant.!_ 
:s incessantes dos circules imperialistas governantes contra. os 
direi tos vi tais elementares e à.s liberdades democráticas das mas 
sas populares, à. a.oentuo.çÕ:o da. rea.cção em todos os dominios da -
v:ida. !:!ocial, politica e ideológico., ao emprego de r.1étodos .de re-
prttsso.o fascista. contra as forças progress.i:st~a e democráticas 
doa povos • . Com estas medidas a burguesia ·imperialista procura 
prepo.ra:r a sua rectaguard.a para uma guerra de pilhagem • 

.il.ssim.~ da mesma maneira que ontem os agressores fascistas, o 
bloco a.aglo-americano prepara uma nova guerra em todos os doruini 
os 1 medidas .... r:aili taras e ostratógicas L pressão e chantagein políti 
cas, e:~..-:pr.msao económica e escmvizaçao dos povos, embrutecimento 
i.deo16gi!)o das massa e~ e acentuação da reacção. 

Os potentados do imperialismo americano edificam os seus pla 
nos do dE:soncadeamento duma nova gu·erra mundial e da aspiraç~o X 
dominação mundial sem terer.1 ew. conta a relação real das forças . 
entre o campo d.o imperio.liBlilO e  o campo do socüalismo. Os seus 
plenos de dominação mundial tGm ainda menos fundamento e são ain 
da mais a"T-:Jntureiros que os planos bi tlerianos e dos imperial:!.s= 
tas ja:pone.c::es. Manifestamente, os imperialistas americ~nos sobre~ 
timam as sue.s forças e substimam a força e a organizaçao cresceE_ 
ta do campo e.nti-imperialiata • 

.t'l.otualmente, a situação histffixica difere radicalmente ·daque-
la em que foi preparada a ·segunda guerra mundial e, nas condiçÕes 
internacionais presentes, os fautores de guerra t~r.3:o incorJparà-· 
velciente mais dificuldade em executar os seus planos. uos horro-
rus da recente guerra estão ainda mui to vivos na memória dos po-
vos e as forças sociais q_ue são pela Paz são bastan~e fortes p:l.-
ra que os disc!pulos de Churcbill em matéria de agressão possarn 
triunfar e dirigi-los no sentido dama nova guerre.U. (J. ~:táline ) . 

Os :povos não querem a guerra, eles odeiam a guerra. 3les tàm 
ca.ds vez mais a consciência do abismo horroroso ,rara. o · qual C',.: 
iluperialista.s tentam arra.stâ-los. A luta ince.nsável dá ·união E;o-
vidtica.1 doa pa.fees de. democracia popular e d.o movimt:!ntO op.::..r6.r!_ 
o e democrático internacional pela paz, pela. lj.b!;lrdade e a inde-
pendêncit\. dos povos, contra os fautore~:> de guarra

1 
recebo ce.d:1. 

dia um apoio mais potente das mais largas camadas da. :Popule.ção 
é!. o todos os países do mundo. · 

Do.i o desenvolvimento de um~ potente rnoviruento dos partidári-
os da paz. Esta IilOVimento, que reune nas suas fileiras oe.is dfJ 
600 milhÕes de pessoa.s, alarga-se e aumenta, englobando todos os 
pa::[ses ilo rD.undo e arrastando às suas fileiras combatentes sempr e 
novos· contra. a ameaça. de guerra, O moyimento dos partidários da 
Paz d o índice evidente de que as mas·aas populares tomo..m nas su-
:-:.s pr6priss mãos a defesa da paz, efirmand9 a sua vontade ina.ba-
ll1vel de salvaguardar a paz e evita r a guerr·a.. · 
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Entretanto, seria. a:r;c6!:.eo e prejudicial à causa da pa:21 nubs 
Nt r o pe:rigo da. nova I!,""Uerra qut) E:r.ripa.rrun a.s potênc:i.a.c imperia.lL 
·tas, com os EeU. da Jl.má:rica e OrÜ .. ·BI'etanba à cabeça~ 

O imenso dasFJwrolvimento d.a.s forças do campo d!:l. der.:ocraCiíl e 
do socialismo nê:c da'".rfl suscitar nenhum. amolecimento nas filaira.s 
dos verdad.eiroa combe.tente3 da paz. Seria um erro pro.fundo -q im-
perdo~v:al a.credi ter que e. ameega de guerl."'tl. diminuiu. 1 .. exp(lri~c2 
a. da história mostra c1ua quanto mais <laaespe.tada ~ a. causa ó.a. :re-
acção) raais ela se torna. furiosa a 1&1-iO:!' é o Jlerigo de aventur..t.s 
m.i.li taxes. , 

S6 a maior vig:i.lâ.nc.ia. doa povos, a. sua. firme resolução de J.u-
ta.r a.ctiva.men·ta, com todas as força.a e por tod.oSJ os maios pele. 
paz condurürão eo ÍJ:a.cesso os pr-ojectos c.dm:i...r..osoa doa fautores 
de u:ne. neva guerr.ra., 

Naa"t.:t si tueçê:o, em qna a ameaça duma nova guerra. aUI!lsnta. ct.:.da 
vez maia, os Pe=tidos Cannmiata.a e Opert:rios tê:n uma gra.nde :r.ea-
ponsa.bilida.de ante a his-eó:t'ia. .. l1. l uta por uma. paz a6lide. ;:~ du.rG~ 

vel, p-.:lJ.D. organização e união das forças de paz contra. as i' orças 
dGt guerra, dE."fG ~er~ na hora e.c·~ual, o co3lltro da toda a a.ctiv·icla.-
,de ã.oa Pa.rtidos Comunistas e C.a.s orgs.nizas:ões democrâtioa.s. 
\ Para. cumprir esta. gra."l.d.e e no_bre misoa.o a ae.lva..r a hum.:mida.de 
{la ameaça duma. nova gue:rra, os r epresantant:es dos Partidos Comt:-
!).ia"tas e Operários consideram como primordiais as ta.ref'~s aaguin-
iea' . 
-l-É preciso tra.balhax ainda com IO!l.io vigor pa.x.:l. v ulal.'gamento e 
donsolidação orgânica do movimanto dos partidário<> da paz, atm.in 
do a e l e sempre novas oame.d~s da. ;popula.çiio, fe.z€lndo dele um movi:: 
-menta do conjunto do povo. E p.reoiao pr€1ocu:pa.rem-·e.:J par-ticularce!! 
te Olil atrai:.•_ ao. oovj_mento dos partidários da pa-21:. os s.ind:lca.too, 
es orge.r.iza.çoea faminine.sf juvenis, as orgMizaçar•s nooparati•tns, 
ô.esportiv{.t-s, culJiiurais o edu.cat:i.va.s, .rolisios.s.s e outr.2.s1 a.ss:~.m 

como os mibios, os escritores, jo.rnalistas1 os intelGotuais, oe 
p.a.rla.meota.ras, e ou·t.ras persona.lidadec po:li"tica.::; e sociaj,s que iE_ 
tervenhe.ra na defesa da paz cont:r-a. a guerr:J.. 

ao,ie impÕe--se coo ume. :força pe..rticula.r u te..xafa da -wdr todos 
os partidários holll:estos da po.z, a era distinção de crGnça.s reliK.i.o-
f:lo?,f'l, do opinj.Õe~:~ políticas e ele filiaçê:o pa..l:t:i.dâria, sob '~ mais 
lare;a. 1Üe,tafonua de luta pela pa.z, contra a. amea.çr. dU!!la. novt~- gue.E_ 
:!:P.- que pesa sobre a humnnidad.e. 

2 ·~ Pera. c::mtinua.r a df.loentrolver o movimento dos parttdftrioc d.a 
paz 

1 
é c\tuna imj.)ortânoia decisiva que a. olu.esa operário. participe 

cada voz mais eo.r.:tivamente .neste movimento, que ela cerrot.~ as snas 
fileiras e que se una. Eis porque a primeira. tarefa dos Partidos 
Comunistas e Operários consia·to em atrair às fileiras dos combn-
ten~es do. pe.z as ma.is l ergas camadas da classe oper!!ria, pa:ra c 
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•1t unjclacie o6)J.de da classe o.-.1.rár:i.a, para o:r-ga:'l.ü. l.' a::: acç.:t__.; 
oolllUils do3 dhreraoe des~li:lC~r.tentos do proletariado so·':lre ume. 

J.SB comum da lute. pela paz e psla. independência nacicna.J. dos 
i!!ua pn:tses. 

-A un:\.da.d.e da ole.ese operária não se pode obter senão por uma 
llta res0luta. oontl'a. os eocia.liste..s de direita, divisionir;tas e 
eaorga11.i.ea.f'lores elo movimento oporário. 
Os ~1ocie.1:1.at!'.a d0 d:lrei·ta. como Bwin, átlee, Blum, Guy Mollet? 

•pask, Schu.ms.oh~:r.~ Renn~r, Se.ra~.t, a o e chefes sindicais :ree.cc2:, 
lná.rios C.o g:;ne.ro de Cí:t~(,Jt~l1 9 2arr~.:~l, de Deakin, que fe.zem uma po-
.itica e:1t.J.-popular itQ: cl:tvi~.a.o, ea.o os principais irüm:i.gos da u-
lida.d.o da ol:?.nse op€l.r4:r1a, oe cúmplioes do~ fautores dEI ~erra. e 
)8 aerv·iô.Vl.'o;:s do iru}H:.· .. •inl.is::!o~ ~las e.I'J.~ob.~·e:n a sua tra.j.ga.o com~ 
na fr.<HH:::>lon:i.e. cosrr:o:çnli ~;c~ ::;rJcud.o-soolalif,tao 

Os Ps..L"tidos C:cuun.J.uta.rJ .:;. OpEJ:r.ários devem, lutand.o sar.11 trégu-
~s pele>. p:L?., dermnoin..t' Q.uo·~·J.diana.mantE~ o~ c:hefl'3s socialistas de 
ii:-:ei-ba t:;omo os pJ.o:1: .~ ::J :i.nir'.liftOS da. pc.z. E preoiso des.:>mrolv~r e 
consolid.?.l" por todo~:~ çr;; J;J.'9j.os u ool.::L'boraçiio e unida.d9 de acç;;to 
com ao or<.IJ-.n.izaçõea o os f.l.derer~teo da base õ.os partidos sociali~ 
tas, apo.i.ar todos os ,-ll~rr,eni:os :cea.lmente hone-stas nas :filei~. s 

destea p::..rt.id.oa, e::c,J::icand.o-3.hes quanto e. politica dos reaocion.~ 

r Jcs de di.t'f.d ta ó ~a:crticiof.l~\. 

4 - C~l :t)u.rtid.oa COi.lU.l"J.iata.o a Cpexá:rios dtwGrn. opo.r-se à propagan-
da od.:Lo.s0. d..')i'! ç.gr~::-.Gc.>l.'f:ltl, que o a eai'orça::~. por t:ro...Ylsforr:~o-<~.r os pe:!_ -
;:;e: d.!!. t:u-;:-opa e d:-! !CI'li~ t-Jr.t oalilpos de batfl.lhs. sa.ngrantoe, com :.>. 
ma s lo.:t'l3"1!. :p.ropé!.f!and:a. oro fr..y•;r da Util8 paz o6lido. e dtU·3.veJ. entre _ 
o povot~~ <Ü.:Js d0':r~:n denun~1.h~.-r inoen~i~...,-.. ümeni:e oG bJ.ocoH 0 a.s a.-

t. ·~::~l~~:~~:~~~~:~~~~i ::~ú~~,;~~:;t~-~~~";!~~~:~~:.~~ ~:~!~t:Eo 
ft· rn.mtto~: terrivaia, C.~str .. ü-;.C&EJ oc]csn.:.ü:l e 11U€ e. }n::a con'tr~ a 
g-.rr"-b {}. defsua. da paz ó 1.1.-ne. ta.:l'e:fa. do ·i;od.o:-: os. pov·o:-1 à.~ rJUJLdo. 
É _l'l'eoiao i'c.ze:r uom qo.a a p.cope..ga:.'l.da. bel1cü:i;a.1 que a p'!'oyeg"l.i.1Õ..•~ 

d;;-. êdio ra.o:.nl e de ho(itilid.a.de ent:ce oa .?twos, fei-t-:.1 _:wloB .:.!.ff~.l.l 

tull do i.mpari2.1ismo cnglo~co.:r.sricl:!...'1o, IJC cho;tl.l<:1 com ut:ta. co:n.dena.~

'i ~ · imp:L:::dosa de tode>. a opill:~io p·.:iblica. Cl.umocl.--á·~i-::~. i:ll::l ca.d11 r;i:.!.iG~ 
L: n·so:Lso f.a.zer rJo:n que na:1hurJ.P~ e:npl'üf;"a do p:ropo.gamli si,;~;-:, th"l üt!W. 
J'1·· a gua:r:t.'n :tiquo s~l"' raapoete c).a ptt:l.'te dos :p<.>~::r.t:idárj_ n~~ honeetcs 

5 · Recorrer lo.rgament& às no\•c.s fo.nnc.s, eficazes e p.ro!;;:.1s.s, rl.e 
l 1 i'.a d~ me..eao. ;QE.!lu. p:l~, tai~::: cerno o;;; cor..ités c\e d.efes.e da paz n.a 
c l.ade e .no campo, a. org&...1'lJ.zação d5 petiçÕes G de :prote~t:oa, de 
c• lSul te.s :populares-qua f~raro. já a.plico.de.,s em am11la esce.la e;n 
,... -...nço. e na Itália. A &dlçao e difusa.o d9 li to::::atura d.•mUl1C:iando 
. prepara.t:ivos de g-.;."lrra~ a colhei ta de f~.dos pa:ca apo:L?.r a ~-~ 

/~ 
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'~a .Pela. p!lz, a o.rganiza.çio da boicob.gs:7: d a filo.es"· jo:r._'!·'i!>, li~· 
JXos, rev-:i.stas, compe.nhias radiof6nicas, in~tituiyceo e p..:~l·e onal ~· 

dades que fazem pxopaga.nda a fa;;.ro:r de uw..a nove. g..:arrar tudo iate 
constitui tuna das tarefas mais importantes p.::>.ra. 4JS ?a.rhdos Comu-
nistas e Ope:t'ários. 

6 -~ .\os Partidos Comunistas a OpGráxios dos pe:Cses capi te.liatas 
compete coordenar a. luta pela. independ8ncia. nac:l.onal com a luta' 
pela pa.zs· denunciar implacàvelmente o ca.rác't.ar anti-nacional, o 
caráctar <is traição da. politica dos governos burgu.;,aes, "tornados 
lacaios confessados do impe.rialismo agressivo da AmérioaJ unil' ~ 
mobilizar todas as forças democrSticas patri6tic9.s do pafs &m ·vol· 
ta dr.a palavras d a ordem ã.a abolição da. ignomioae. servidão aoa ruo-
nop6lios americanos e de retoxno, tru1to no interior como no ext-
rior, a uma politica independant& respondendo aos intaret~ses n{l.cio 
müs~dos povos.. ·--

E preciso mobilizar. as mais la:::-eas ma.sses popularee. cl .. oa pa.:(s(;lf> 
capitalistas para defender o a 'direi toa a aa l:i. barda.deo clemoaráti·· 
cas2 explica.nd.o-lhes sem descanso) que a daf<>sa de, paz está ind:Ls--
soltivelmente ligada à. defesa elos interesso"' vi tt.~ois d.a classe ope-
rárj.a. e das ma.ssae 1.-!tbcri"sas, à defesa dos seus direitos eoonómi-
cos e políticos. 
Tarefas importantes incUlilbem aos Pa.rtido.a C.:omUnista.s de Fran-

ça, Itália, Grã-Breta.l'lha, Ale'!Janh::.. .. JI.:idantal tJ õ.os outro~ paif:les 
que oa americanos querem utilizar como ca.rna Õ.€1 cCl.Ilhão pa:ra :csali 
-zar os saus planos de agressão. O seu dEJv·er â deaanvolva:t C'Ji!l ut1a · 
força acresciô.a a lute Pela paz~ a lll'~e. par~ ~~ z.e:r fl·a.casea.:r os 
_projectos criminosos dos fautores é!.o :§.-u.crr-?. ;o,ng·lo···a.merior'l.nos, 

7 -Oa Partidos Comunistas e Opar:!.!'ioe:: C."s ~:'l!So3s d.a democracia 
popular e de. Uniãc Soviética têr.1 por t.-:.·,:-,A.~.:.~ a., mesmo tco.po CJ.u:; d_ 
nw1cie...m os fautores de gue:t':t·a i!!!pe.r:i aha~::lH ;,;.. ~:;eu~ cúmplices, con-
tj.nuar a consolidar o ce.!lipo da paz e do soo.i~Li. smos pela defesa da 
pe.z e da segurança doa povos~ 

8  -Os imperialistas anglo--.::mtarica.nos :::-otH:,:rv!!.m wn papel :ir...:portant• 
â. cliq,c.e ne.cionalista d e Tito que passou rJ." E!!:l:r:'"dÇO dos c.rgantsmo 
rlB ~s:;;>ionag.::.m dos j_u;pe:t•inl:iotaa, para rt.~a1iza:c os oe-u8 pla.."lou d.e 
asressiLo, em p3.rticular na Europa. c.ent:r.aJ. e no Sudas~aa A d~)ftJ sa 
ia Fe.:-, G a luta cont:r.e. O~"! f~;,utor.as de {~Uél.t'r!:'. 3 o::.J.fpZ.m que ~e conti 
.11u:i.e a denunciar oate. cv.max-ilha., que sa pasnn~t ;para. o campo dos f 
o:c~!:: in:lm:i.gos da :paz

1 
õ.a democra.ci~v e elo soc.i.o.lirJ:i!Cg par.?. o cE'm:p<:, 

é. o Ü;J.p<Jr:i.alismo e d.o fascismo. 

lt 

Coneti'!õui-~ ·::. ?~la p:l'ime.ira 'Vez 11a história du hum=:.nidade uma 
.~ren t; e ().!'[,':!.4~.5 ~.-.,-._ ,..,_ <le. :paz, te/l{1 ' à sue. cabeça a União Soviética, 
;:J:.'.; ··~·> J· r. muncl~ in';c·:i '1. 
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O apelo corajot.o dos Partidos Comunistas proclamando que j"--· 
mais os povos fal',i:o a ff".lElrra ao primeiro pafs socialista do r::.un-
do, a União Soviética, ganha cada vez mais largamente as massas 
populares dos países capitalistas. 

Durante ·a guerra. contra o fas0ismo, os :Partidos Coowlistas 
foram a vanguarda da resis-tência dos povos aos invasores; no pe-
riodo do após guerra, os Partidos Comnnistas são os campiÕes d.e 
vanguarda dos interesses vitais dos seus povos, contra uma nova 
guerra. Unidos sob a direcção da clas3e operária, todos os adve_E. 
sários duma nov:-. guerra, o mundo do trabalho, da ciênt:ia~ da cu_!_ 
tura, fonnam Ul!la frente potente da paz, capaz de fazer fracassar 
os projectos c:r.iminosos dos imperialistas. 

Da energia e da in:i.c.i.ativa dcs Partidos GomUl'listas depende, 
ew lllui to, o ~Xi to do. luta gigantesca e l':l'='!IlPre mais n.rà.e~rte pela 
paz. ::&': possível fazer fracassar os pl~nos dos fautorGn de guer--
ra. Depene. e, antes rle tudo, dos ~""""t~i stas, comb?.tentes de van-
guarda, tornal" esta posf'i ...,~ 1 ~ ,3 ... de numa raalidade. 

4\.s forçe.s da :i~'>"""cracie., as força~ dos partiddrios da :paz u_}:_ 
trapaasem om ~;1uito as I~orças da reacçao. Trata--se agora, ct.? ele-
var a ur:.1 grau ms.is a.'!. tQ aind.a a ·.rigilância dos povos em :t:elação 
aos fautores de gtl.e:rra, de organizar e unir as largas ma..:::sa.o po-
pulares numa luta activa pela defesa da paz, em r.?me dos intere~ 
ses vitais- ~,.- ~-ovos, em nome da sua vida e da su:;. libe:r.daC.e. 

----'..'I -----I I I----

I 
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A UNIDLDE D,\ CLt.SSE OPER.._1RIA E AS TAREFAS DOS P~"\.:áTIDOS, 

CO!!UNISTAS E-OPERÁRIOS 

Hesolução do ~üreau 'de Informação 

"·~ preparação d-..:.ma neva guerra· pelos imperialistas anglo-amc-
rtcanos, a campanha: da reacção burg'-1esa. contra os :iiTeitos demo-

~~:·~~~~~l=r~: ~~:~~:s:ein~~~~~~~~~~ã~ d~l~~:~ ~~e~~;:B 
0 

o~~!á~~~-
1.-'~ra n:anutenção e· consolidação d.a puz 1 :para a o~·gard.zação ciuo~ 
:r-éplica decidida aos fautores de guer:r·a e à p:r·ovoceçc"io d.a reacçiv 
imperialista • 

.'',. condição para. o . euc~s so nesta ):..1-t ·a ~ E:i a unida d e das filei-
:c·s-~s da classe operdria~ 

J, experiência. d0 após gne2·.:-a moStx·a que "a pOlítica de divisê:c 
. ú .. o movir.1ento operário ocu:r-<>. um dos primeiros lugares n<? .. arsenal 
dus ineios e dos processos táticos emp~· egadoo: pelos. imp~IOÜ•ialistas 
llara desencadear uma nova euerra, para esmagar as forçis da d er.to-
cracia e do social~emo, . para reduzi:!.· b:rutal'rilente o nível de vida 
f.as raassas popula.rés. , 

No decurso de t oda a história do hloYiF.iento operário intel'!l~

i..~iona.l, jamais a unidade da classe op~riri'a; tanto e;n cada pais 
corno à escala internacional, teve uma. importância tão ·decisiva 
como no momento actual. /,_ unidaC.e das fileiras da classe oper~ri :

-~ in~ispensável _para defender a paz, p'~a fazer fz_:acas~ar . os pro-
jectos criminosos dos fautores de guer~ e  a cons,Pü·açao dos it~ 
_perialistas contra a democracia e  o soci_al~smo, para impedir que 
~lejam postos em prá'!:ica mátodos de dominaçao. fascistas, para opo:r 
.;.::na réplica decididà à. campanha do capital monopolista con·tra os 
interesses vitais da classe operá:r:ia e obter o melhoramento da 
situação económica das massas labol-iosas. ~ . 
.  É antes de tudo pela união das· vastas massas da clasSe operá-

..:'ia, independenter.1ente das suas ideias políticas, fil~ação sindi-
·.::al ou de crenças religiosas, que se podem realizar est'as tare-
tas. A unidade pela base, tal é o caminho mais seguroj>a._ra agru.-
var todos os· operái'ios com vistas à defesa da paz e da independ~}. 
cia nacional dos ~eus países, cõm vistaS à defesa dos-interesses 
ilconómicos e dos direi tos democráticos dos trabalhadores. 1\. uni-
!.ade da ~lasse operária pode perfeitamerite realizar-.se, apesar 
•:'..a oposição dos Centros dirigentes dos sindicatos ou partidos qu<. 
tenham à sua cabeça divisioni sta.s  e inil:ligos da ~;_dada. 

O período do após guerra foi assinalado po~ g.xandes sucessos 
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na li q_uida~.,;ão dé:. divisão .ia classe operária o na união à.e todas 
a.s forçaa democráticas; aates sucessos traduzem-se ·na criação da 
F·edaração sindical r:rundial, da Federação democrática int0xnacio-
r.al das mulhares .e da Federa2,ão mundial da juve:otude democráti-
ca, a.ssir:J. coco pala realizaçao do Congresso mundial dos partidá-
rios da paz. Os sucessos da unidade exprimem-se pelo reforçamcm-
to da. C.G.T. ec França, pela criação dUiila Confedaração sindical 
única na Itália (C . G. T.I.), po-las batalhas levadas a cabo pelo 
proletariado francês e italiano. 

Nos pai ses da democracia popular, sucossos históricos forar.:t 
alcançados no dominio da unidade da classe operária: criaraw-se 
partidos t1nicos da cl~sse opertria, sindicatos únicos, coopcrat.! 
vas \1nicas, organizaçoes úniças de jovens, de lillllheres o outras. 
Esta· unídade da c lasse operária contribuiu dtma maneira decisiva 
par.3. e.ss~&gurar a ascensão econ6mica e cultural 'vitoriosa dos pc.í 
ses aa dai:lÇ)cra.ci a popular' para garantir o papel dirigente da -
classe operária no Estado e para oelhorar· radicaliaente a si tua-
ção material das massas· trabalhadoras. 

Tu,do i~;Jto mostra a força· do movir.1ento que arrasta as na asas 
operárias para a unidado das suas fileiras e as possibilidades 
:neaio que e:tistem para criar Ulila frente unida da classe operária 
c ontra as forças conjugadas da reacção, desde os imperialistas 
a.r.:lericanc's aos socialistas "de direi ta. 

Os. ioperialistàs a.oericanos e ingleses o seus satélites dos 
paises europeus procurau desconjuntar e desorganizar as forças 
pl'olatárias e populares, contando para isso particularuente eco 
os socialistas de direita D coo os dirigentes sindicais reaccio-
náriosç Por ordem directa dos ioparialistas americanos e" ingle-
ses, os chefes socialistas de direi ta e os d.irige-:tes rea~ci~ná
rioa dos sindicatos introã.uzera, por cima, a divisao nas fJ.l<n.raa 
,1- oovinento op erário, procuraGI destruir as organizaçÕes únicas 
da classe operária, criadas depoi s da guerra. Eles tontaram des-
truir d o interior  a Fade ração sindical r.mndial J organizaram o  a -
grupamento cisioniata Força operária ao França, a pretendida Fe-
deração de t:!:'abalho oo Itália; eles prepara.m a criação duna cEm-
tral sindical internacional cisionista. Nos diferentes pafses, 
os dirigentes de organizaçÕes católicas fazem tentativas c0r.:1 o 
oesmo fin. 
Foi confirmada plena e inteira.Glente a  .apreciação f oi t a na pr;, 

o.eira Conferência do Bureau de Inforr.1ação dos Partidos Coauni·s -
tae sobre a actividade de traição doa chefes socialistas d a di-
reito., os piores inioigos da unidade da classe operária  e os au-
.tiliarea do imperialismo. 
Presantemonto, os socialistas de direi ta agoo não sÕDente 

coco agentes da burguesia dos seus países, mas taobén cooo agcn-
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tes do icperialiSDQ e..o.ericano, transformando os partidos sociais: 
ieoocratas dos pe.ises europeus eo pa:r:tidos acericanos, em ·instJ.:!:_: 
oen·tos directos da agressão imperialista dos Es·tados Unidos. 

Nos pai ses onde o a socialistas d~ direi ta faz ao parta do gv-
verno ( Grà-Bretanha, França, Áustria, países 'escandinavos) eles 
são os defensores encarniçados d o "plano Marshall 11, da 11União o-
cidenta111 L do "Pacto do A tlântico11 e de todas as outras famas 
de expansao ru:::ericana. Estes pseudo-socialistas desempenham o 
papel P-ais infaoe na perseguição das orgartizações, operárias e 
d.enocré.ticas que defenda::~ os interesses dos trabalhadores. 

Co::prooetidoo cada vGz na.is no caoinho da tJ.•aição dos int&-
resses da classe operária, da decocracia. e do socialisco, os e::.-
c i alista.s d e dirc.i ta são agora ?S defensores e os propagandistaE 
ia ideologia de pilh.:s.geo do iuperialismo acericano. As suas too-
rias de_11socialispo der:~ocrâtico 11 ele 11terceira. força11, as suas 
iivagaçoes oarcadas de ooso.opolitisoo sobre a necessidade de re-
nunciar à sob~:~rania nacional não são uai s d o que Uiila camuflagâL! 
ideol6gica da agressão i!lperialista acericana e inglese . • 

O Cooi té das conferências socialistas interne.ciona.is ( COJ.fi5-
CO), la.raentável subproduto d.a II~ Internacional caida viva eo 
putrefacção, tornou-se o local de reunião d.cs piores cisionia-
tas e dcs piores desorganizadores do oovira(:lnto operário . Este· 
Ca:·.ri. tG tornou-se UD centro de espionageo icportante dos serviç.: 
.. de infoi'Ina.ção inglês e aoerioafl:O. . 

Sõruente lutando enàrgicam.ente contra os divisionietas e os 
des organizadores socialistas .de direita do oovimento operário, 

·~ ·poder-sa-á realizar a unidade da classe operária. 

II 

O .Bureau de Infor:::ação consiüara co!:lo una tarsfa de primei r 
plano, para os Partidos Cocunista.s, lutar BE.ID tr~guas para reu-
nir  e orga.hizar todas as forças da classe operária, para opor u· 
::.12. réplica poderosa. à.s pretensões descaradas do i!ilperie.lisoo a.-
oericano, que assentara s obra una nova guerra. mundial, para faze 
fre.cassa.r este plano , para defender s consolidar a paz e  a segu 
1-ança internaciop.al, para aniquilar a ofensiva do ca:pi tal oom .. -
polista centra O· rdval de vida das massas trabalhadoras. 

Ao n.esiilo tenpo que conduzec uo.a luta i oplaoável  e consequ~n 
te, na teoria e na prática, contra os socialistas de dir&ita. a 
.JS dirigentes sindicais reaccionários, ao I!l.esmo tempo que o s de· 
.nunciarJ sen piedade e os isolao das lflB.SSa.s, os cocunistas devem 
·l:.tplioa.r con paciência e perseverança aos operários sooiais-de-
r.Jocratas da bo.s0 t oda a icportância da Wlidade da classe operá-
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r~ ~-;. ;';1,-l;rai-los à. luta aci;j.v~::. p.:.:La p2.z, 11elo. :f.'Õ:o e _pela li! ::!.i"berd_<! 
des fl.€1mocrátioas, desenvolver t!.-;J<..l. :;>ol:L"t;ic:L \!"!! acçoes comcns pe..--
ra ""l.tin:rir estes fins. 

1
, u..."'"lidada na acção dos· difer~r.t es destac~.:nentos da cJ.asse _f?.. 

per·i~ie. ~ UJ;l m~todo provado para ree.liz,a:r. a 1-:ua U.."::.i.da.de. A:. e.c-
çÕ e~ co;:runs nas diversas em9resas, er,1 rarJC8 j_nteiros de produ-· 
ç:!:oJ ;., ilscala citadina, regional, nacional e à escaln internac-j._ 
on:!:: mob~lizam as largas massas na luta pelas suas nccesF.icie.d93 
...,...,_:; :· :irr:e.J.iatas a mais sentidas e cor.tribuem assim para a reali-
za.:;~;o da "t:.nidade pennanente do prol;:·taria.do. A r ealização da u-
ni2 . ..-. .io G.e ?..cçãv is. -:-.l.s.sse oper~ri a ?ela ba3e pode-se traõ.'uzir 
p~J. '-'. orLição de comj tês de defeea da 12az nas emprêsas.t em todos 
os :;..:leais de trabal~ço, pel?. org:o,nizaçao de nanifestaçoes de I!la_!! 
s& contra os fa.utnres de guerra., pelF>E= J.cçÕes comuns dos ope~·.i

x:.i.CJs, tendo em· vista. .a. defesa do::;:_.di.rojt0s C.emocrtitioos e  o me-
).h,~ 1·nmento da sua sj -tue.ção econ6mipa. -r Na luta pe.l""L unida~le da. olasb~ operária, á preciso dispen-
~9.!' uma atenção -paxtivul::~.~· às massas de operirios e trabalhado-
::-~s ca~cUioos , e às suas orRMi~aç9"es , não perdendo de vista 
r;t, ~~ as ·~·orenças reHgiosa.s l"Jll.O sao 1,1m obstáç:ulo à wüdade dos 
·c~··~bal ~a.dores, sobrotud2 quando eat!l unidade é indispensável à 
;;;. -,raçao da paz. As acçoes comtms concretas no dominio das rei-

- VJ ;-dioaçÕoi1.-9Qgn6mica.f!l, a coorderiaç~_o ·da luta entre os sindica-
~ :J' de classe  e os sindicatos cat6lip?s, ate. , pod_em ser meios 
0 •. ioazes para"tl•azer os operários•ce.t6licce: à frente comum da. 
1'..1.-'.:a pela paz. 

1~ principal tarefa dos Partidos Ct1munistas dos paísos oapi-
ta.:!.istas á fazer  t udo o que seja possível para asseBUrar a unh-
d~da do tnovir.tento sindical. No momento actual, é ds.. maior impor 
tâ'"l.cie. trazer os operários não sind~cados, aos sindic~t·os . e à 1~ 

- ta activa. Nos pa:tses capitalistas est~r:; operários nao sindica-
dos constituem uma parte importante do proletar:i.ado. Se os Par-
tidos desenvolverem, como deve ser,  o seu tre.balho junto dos o-
per4riofJ não or~anizados, eles poderão conseguir nérios s uces-
sos no. realizaça.o da unidade da classe operária. 
· O .Bureau de Informação considera que na base da u,nidade da 

classe operliria, á preciso estabelecer a.. unidade nacional de t.2.. 
das a.a forças democráticas, a fim de mobilizar as amplas massas 
populares na luta contra o  imperialismo anglo-americano e  a  r e-
acção interior. Tem uma importância excepcional "a: actividade 
quotidiana nas diferentes organizações de mas~as. de traba.l~do
res, mulheres, jovens, camponeses, associaç_Ões cooperativas e 
outras. 

à unidade do movimento operário e a união de todas as for-
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ç~'.s democráticas .não são sõmente necess~ias para conduzir a 
bom termo as tarefas quotidianas e imediatas da classe operária 
e  das massas laboriosas, mas tamb~m para  resolver as questões 
fWldamentais que se J.eve.ntam perant e  o proletariado como cla sse 
dirigente da luta para abolir o poder de capital monopolista e 
reorganizar a sociedaã.e nu.'J!a. base socialista . Partindo dos su-
cessos obtidos no campo da U."lidade do movimento operário s da 
união de todas as forças democráticas, tornar-se--á possível de-
sem~olver nos países capi tal:i.cte.s a luta pela formação de gover-
nos que repr.esentem todas as f orças p3.t.ri6ticas que se oponham 
à escravize.çê:o do seu pais pala i operialismo americano, de go· 
vernos que estabeler.am 11ma plata:!"orme. de paz sólid.e. entre os pa-
voa, que cessem c. (:;:t·:::.·ida aos armament.oe e que elevem o nível 
de vida das mass~.s laboriosas. 

l~os pais as Cl.a C.emocracia. pc:pl.llar 1 os Pa:~.·tidof; Comunistns e 
Operliri ot:~ J~tm po:::- ·~e.rofa Ct.'llsolid.ar a un:i.dada de. classe o:9ará:r.'ia. 
já realizada e os l:'l.inil.i catos~ e,s cooperativas e as organizações 
unificadas já c:t:'ié'.das ~ 

X 

O Bureau ds Informação considere. que os sucessos ul i.Y'"''iores 
da luta pela unidade da classe operária. e a uni&o das fo:rp.s de·-
mocrátioas dependa antes de tud.o do r.~e:!.horamento do trabalho i -
deológico ·de ce.C..a Partido Comunista e Operário e do seu t::.·.'lbal h o 
ie or!}anizagão . 
Para os Partidos Comunistas e Onerários é duma  extreme. im-

portância dem.:ncia~· no plano ideol6f;ic o e combater sem :pi€dade 
as manifes t açÕes de 'toda a espéci e d e -.)portl.:.llismo, de sect aris-
mo e de naoionalismo burguês, a :;.nt'iltre.ção dos agentes do inim2: 
go no seio do Partido~ 

As liçÕes que se reco.'!.hem da denti:J.cia da camarilha d e  e s pi -
Ões Ti·to-.. R&.nkcvich estabelecem -ca1·e. I)S Partirias Comuniste.r. e ~ 
pexários como umc>. obr1gação imp~ri::Js<>. elevar ao máximo a v i gi-
lância revoluoionári .3. ~ Os agentes d.e. camarilha de Ti to s u.1•gem 
agora como os piores divisioni~tas d.a.s fileiras d o  moviment o o-
perá~·io e dcmocrá'!:i0cs cumprindo '!. Yontade dos imperialistas a-
mericanos. Eia :porqt:.e é preciso combater enàrgicamente as intri-
gas destes agentes cí.vs imperia.lii:Jtas em toda a parte onde e:i.es 
tentem agir nas ox-ganizaçô'ea ope:r-â:;.·ias e ctemocrâticas. 

A consoliii.e.çio dos Partidos Cr.mu."list<,:s e Ove:rários ao? o 
ponto d.e vit:rta idec:..ógico e de o::·g;w;:l.:.a.ç.ao n<'- '!:;~.se dos prl.nci-
pios do mal·Y..ismo-J.eninismo, é e. :N•J.~.ção es;Jen<;i~-1 do sucesso 
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~ 1. clr:.nse opcràrj_a. na luta p~i:La unidad.e d.e.f.l ;;;uas fileira. o, ye-
·~ :pc.z, pela inde;.endência. nac:i.ona.l, peJa ê..~·l:lOC:!."ac in. e p.:lo 
:ccia.lisn:.o. 

/I I - ·------/I! ------·--

- X -

;;-:·-,· .. 

;_, 



17

Q PAR'PIDO COMITNJSTA JUGOSI.\.VO El.! PODER Dll ASSASSINOS 

E ESPIÕES 

Resolução do Bureau de Informa~ 

Depois de ter CU.seutido a qu9st.io: 110 Fa.rtià.o Conu..'lista J:;.: 
gosl~vo en: pod.er de assaBsinos e cspiÕa~<~, o BuJ:aau de InfoXI!\:.· 
ção comp0.sto pelos :r•epresent~ .. "lt.;ls do Pa::-tido Go"ll.uniste Búlg?rc, 
do Partido Oper§.:rio Homeno ~ de Jl.e.J:tido dos Trab:ühad.ores H('!.ngr..· 

:~:tR d( n-~~~~!~~ ~~-~;)r~~ .i~~ ~:l~=:~~:d~o u;a~~;~~=·-~~r.n~~~i ;:~t i-··~n~n:~:· 
d.o Part:i.il.o COU1Ui.'l.i.s·~a. da ~l'chG•Coslovfimüa .a do .:'a:t'ti•lo Ccrn:.ni~t~ 
Ite.liano~ r.h.c~t;otl. ~ uB acoZ"d0 "(; ..... â.,ümc~ sobre as cv : ~o). ·.l::; Õo::o saeui ~·. 
tesG 

Se, na. Conferência de .Jnn.11o {Le ::.948, o Bu.rea.u ele Inf'cx~n~ção 
dos Pa1·t!<io3 Comr.mie·taa ~onetaton ?. p:-:.f>s:.>.gvm da. camariH:.a. 11i·~o-· 

-Ba...."'1kovich d.a dero.·.:>cracie e cl.o Rocic .. li:·H!!OC· c.o !w.:;i.•.:mal:ismo b-:..:.:r-
guês, o l!o:dodo tlacorrido d..::pois d...:.s".;.r: iJoni"e:r-9ucia drJ :Bur·~<l.ll d.!:< 
I.nfor.;;::a.çe.o viu nc:mpletM"'-se e. pa:.;::::õ:.g-<~~1 desta ca:ra:.:r·i1::.::l. âo ll:!.cir 
Z!:!.lier.lO b~;.rguês P.O fasciS:õ:!O 0:: à tra.ição direc-ta d·.~ S inte~:-OSSSS 

· ne.c:l.cne.is do. .Ju.,~oali-via. 

Da a.ccntecimnntoe dos últimos te:11pc-s mosia·a;re.m que C"· g-.:.ve.r-· 
• no ;jugoalf'--.ro se encontra. na intsi:;.·a. dep-::mdência. c'l.os c:r:r~mlc s i· 
pe:r.-:i.alistas ostr<:~.•1geirot'i t:: 1:'19 tl"é-:.nsi'orroou nuo instl."UJ!,,~n~c ê.a 
sua polit:i..r;a. agrGss:ive., o que conduziu à liy~!lidação da. indopen·-
d-3ncin. e soberania da República .rw;oala.Yao O Comité Gentr~.}. do 
Pa...""17"ti.d.o Comu.nista o o governo da Jugoslá•ria ligara.n-sa com:pJ.et:: 
!lk)ntf:< aos cf:r.oulcs imperie.li-stas contra o cor:jtmto elo CeJJ.:VO do 
sociaUe:.10 e de. democracia. contra os Partidos Corüu.n:i.sta.:,; do mu 
do ir,t;::;:/l;of ~ontx-a os pa~f.aés da democracia po:pu.la.:r: e a U .. RoSos.: 

.,. oam!1l'~"lh.a de espiÕes G de assaes:tnos a s•Jldo da Belg:r.-ad.o 
ligol.!:-se ahe~'ter.10nte com a 1.·eacçãc imperialista e colocou-ce a c 
s~a sert."iço como foi revelado ccru toâ.a. a clare~a. polo processo 
1.e P.a,ik a do :Urt:...'"l..'.;:ov em Buà.alleste ~ 

B::~te pt'ocesso mostrou qua o~ ffO"Vf.:ruant es ~jugo.slavot.'l ac"!ouai :~ 

so passa:ran do ceu:~_pc da clsrnocra.cia. e do Bocialismo ao do capit~"·· 

.liB7no e da reacção~ tornara!n"-sé cúmplices directos doB fau!ore 
de uma neva guerra. e esf'orçam-ee pelos euus actl"'s rle t:re.ic;~o ?~· 

merec~r Os elogios e obter os favoxes clç.s i!úpr~::-i<!.liataz. 

1;. paesagem da camarilha da Ti to ao .Ú\scüiDo r .... :::.o G cor..!'lef].uê, 
cie. do ncaso1 ela efec tuou-se sob a cr.:!e:n ãcs :;te.t:,;oÕca d.t:.nta. Cê: 
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ma.:cillla1 os impe.rlalistas anzlo-a.."'Ierioanns~ a. soldo dos qu:lià 
elo. ~stét há 1aui to tertlpo como Maba. de ser rev~la.do. 

3 pa.!'n. ez-::~outa.r a vontade dos it~peris.j ista.a que os traido-
ras j-ueoela.voa aEJ comp1.'01::!eteram a. criar, no a pai ses da democra-
cia. Jiopu.lar, b:o.nd.ou políticos compoa·t.oa õ.e elementos reacciooâ-
:doa, necion.alista.s, clericais e fasointa.a, a fi:.n de desl3ncad.e-
I:'-X, com o seu apeio~ golpes de Estado oontra..--r.a-•rolu~ionários 

na.quGla€ paisl3s, de afastar aq,\!elen países ta. União Soviética e 
da toõ.o o ca.ropo socia.liata e de os sub;nater à.a forças do impe-
rialismo, 

A CO.i!!a.t';lha d.e Ti to fez dG Belgrado um can tro americano de 
espiona.gero e de propeganda arrti-col!lUllista.. 

Quando todos o é verdadeiros amigos da. :paz, d..e. democracia e 
do ooo1tüiamo vêem na URSS o podero8o baluo.rte dCI socialismo, 
o dt':t'onaor fiel. e ~.nquebrantável da. li bexdado & da. :lndepend5no.:~ 

a. don povoe~ o p:r.inc.ípa.l balu.a.rte da. paz, a cemarilha. Tito-~Ha.n
l·:o"li.:::llt quo aacand.etl. ao poder sob a másco.xa. da a.m:iza.de com a 
~1RSH 1 leva. a CA.bo, por ox·dero dofl imperie.H.atae anglo-a~e.rica·· 
lWS ~ ums, oa.mvani>..!'. cn.lvnioea. e p:~:ovooadora. cont.ra a. Uniao Scwié-
t:Lca u-ar.J·tndo-·se <la..s manti.ras mais infamea, retirada.s do ar.se-
nal dos h:~tJ.e.r:tauos, 

A tranaforJ!lação d.a. camarilha :.l'ito-.Rankovi,:h em ag9ncie. di-
:r:>@cta do üapar;i o.liamo, em cúmplice doe fautores da guerra, en-
oontl'OU il :ma coroação na. adesí.io d.eclara.d.a. dn governo jugoola.-
•ro o.o blooo :tmperialiP.ta no seio d.a. Organização das NaçÕes Uni-
daB, onde os Kardalj, oe Djila.a e o a .Beblar :fo.rmm a :t.rente ú~ 
r.ica. oom os raaocionários americanos ne..a quE'stÕea dt.t :pcl!tioa 
i n ·l;ornAoiona.l l11SiR i:nporta.1Jtea .. 

iío Ucrrúnio dr·. }.Jolítica. intarnn.~ o pr:i.nciJ?H-1 l'GGU1tado da 
<:-C i .i.~;idrul.e d';!. cama!:illul. t.raidorr~ ele 'l'i~.;o-Ra..nko,rioh foi a liquí~ 
rl C.'f~:o O.o fe.otn do 1:egime da cíemoc:::a.oia. pop11lar na JU6oel!Ívia. 

:~rJ ~onaerL~lànc.ia. da p::~litioe. contra.-revol'.lCicmál·ia da. cama-
r:l.lt.a tr.n.1.dot'a. JI'ito-:Bankovich, que usurpou o pode.r no Partido 
s nco 1·1ai;f'o.d.o, um :r~sirne da :::atado :polio:.1iá.l e antJ-corouniata, de 
~:t:t:~o .fnociai;l.z, foi ine1;au..t'~~do na JugrJelávia~ A ba.ac FJocia.l de&~ 

·to ruffiroG 
1 
Ga.O O !i lrulako: no campo e os olemantoa Ct.I-pi taJ.ia:tas 

Il.ae cidad.oe.., :Na. Ju5oslá..-ria o _poder enoontrilt-(JC ele :f'act.o nea 
mii'oa de Elemi.lntos ant.i..-popula.r~a El reacoionár:los. Uilitantes 
elos antieos po.rtidoa burguesee

1 
kulaka e outros alementoa hoe-~ 

t:l.s }i Ô.(:llt\oora.c:ia. popular. eetfio à. fremire doa orga.nis;nos locaJ.s 
e oantre.ia. A cruna:rilha. gO".ra.rna.nte a:poia-Ho num incomensn:râ.-.rel-
manto VH.sto a.pa.t'olho policial e mil i ts.r, com a ajuda. do q_ua.l e-
'.Lo. oprime oFJ povoe jugoslavos, tt'a.nsformou o :pais num campo m.i.-
litl~, aboliu oo d:i.reitos democré:ticos doA tra.balhadorea e oa.l~ 



19

ca aos pés toda a livre expressão de pensamento. 
Os governantes jugoslavos enganam o povo com uma demagogia 

descarada, pretendendo falsamente que edificam o socialismo na 
Jugosláv,ia. De facto 6 claro, para todo o marxista, que não· s e 
trata dA maneira alguma de edificar o socialismo na Ju~oslávia 
no momento em que a camarilha de Ti to rompeu com a Uniao Sovié--
tica, com todo o campo do socialismo e da democracia, :Qrivando 
assim a Jugoslávia do seu principal apoio pare. edificar o soei :~.-

' liame, no momento em que a camarilha de Tito submeteu o pais, 
sob o ponto de vista económico e politico, aos il!Íperialtstas an-
glo-amex•i canos~ :· 

O sector Estado, na ec·onomia jugoslava9 deixbu ~e ser bem ·lo 
povo~ pois que o poder do Estado encontra-se naf'l mãos dos ini,..i-
gos do povo. A camarilha Ti to-Rankovich ofereceu amplas :posai b.L·-
lidad.es ao c a pi tal estran-geiro para penetrar na· economia do pa-
is, que ela colocou debaixo do con\:role dos monopólios capi ta-
listas. Investindo os seus capitais na economia jugoslava, os 
círculos industriais e financeiros anglo-a.merice.nos transformam 
a Jugoslávia numa dependência, que fornece os produtos agrícolas 
e as ma·t;ériaa primas ao capital estrangeiro. A escravização cacl:1 
vez maia nitida da Jugoslávi a ao imperialismo conduziu ao aumen-· 
to da exploração da classe operária e ao affra.vamento brutal ia 
•sua situação material. 

A politica dos governantes jugoslavos no campo reveste um 
carácter kulak. e capitalista. As pseudo-cooperativas, oz·ganiza-
~das no campo, pela imposição da autoridade a.'"l.contram-se nas mão·• 
dos kulaks e doe seus agentes e são uma máquina para explorar aFJ 
grandes massas dos trabalhadores camponeses. 

Depoi s de se terem apoderado da direcção do Partido Comunis-
ta Jugo e lavo, os mercenários jugoclavos do imperialismo desenca-
dearam uma campanha terrorista contr a os verdadeiros comunistas, 
que eão fiéis aos princípios do marxismo-leninismo e que comba.-
tem pela independência da Jugoslávia em relação aos imperialis-
tas. W.lhares de patriotas jugoslaYos fiéis ao comunismo, fora n 
excluidos do Partido atirados para a prisão ou campo de concen-
tração~ e numerosos dentre estes têm sido torturados até à mor-
te e mortos na prisão ou assassinados traiçoeiramente como-.p e ·-
muni ata jugoslavo bem conhecido, /1rso IoYanmrich. A cru.~lda:de 

co!!l. que, na. Jugoslávia., sa exterminam aqueles que continuam·.;.· 
combater firmemente pelo comunismo s6 se pode c'omperar à. dos/ 
eis tas hi tleria.nos ou dos carrascos de Tsalda.ris na GréGia e 'd 
Franco na Espanha • 
.. Enqua.n·to excluem das fileiras do Pa:rtiá.o os comunü;!as que 
sé· mantêm fiéis ao internaciona.lismc proJ.otix·.i.o, enq_ua.nto os e -
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te.rmillC',, " 1.:;.:-:c.u,,··-'~~ .; ..... ~, .:;;ü .. ;Ds ab:;·em a:a:::.l =--~,em. e as ~.t· ·~ .. 

:o?a:rtiõ..n ao!:~ •:lliH"!l~n<>:i.': :;m·gueses e kul a ks. 
Em üonsc(r..têi"!C:t;;:. fio te7TG:!' fascistR. exercido pelo :::f'.ndo de 

''itc_ccrci:;xa a.z ÍC?Çâ.B sas. do Partido Comunicta Jugoslavo, a di-
..::qcçao do Partido Ccmnulista Jugoslavo encontra-se i!lteira;'Ilente 
"Jaa mãos de esr::LÕes e assassinos, mercenários do imperial.i.s:ao ~ 
) Part.i.do ..::aiu em _poétE!r d<:! força-s ~ontra···:revolucionêrie.s, (iUe 
Fl.gem arbitràriamente em seu nor.1e. Sabe-se que em todas as 6po-
"'a.e a burguesia recrutau espiÕes ~ provocadores !las fileiras 
.:!.os partidos da. classe ~:perári.:<. . ::-; por este processo que os im-
_?erialis·tae tentam desagregar no interior estes partidos e sub-
metê-los. Na Jugoslávia eles cm:.:seguiram atingir este fim. 

A ideologia fascista, a politica interna fascista da cama-
ri.lha de Ti to, tal como a sua politica. externa de traição, in-
t ~:Lra.:;nente subordinada aos cf.rculos imperi ttliste.El estr.ang-'3iroa, 
r;oloca irremediàvelmente a camarilha de esPiões fascistas Ti to-
-fu,nkovic:h cont:r-a os interesses fundamentaj_s dos povos jugosl a-
-vos. amcntes de. liberdade o Eis porque a actividade anti-popular 
9 ·tra.i.dora d.a camarilha de Tit o choca cada vez mais com a re-· 
sist&ncia, tarrto dos oor.:mnista3 fiéis ao ma.xxiarno-leninsmo, co-
mo da cla:::ae o~erári:s. e d.o campeoinato trabalhador da Jugoslá-
v:!. a~ 

X 

Pa-rt-;.i1dc de fac·tos irc.:::1t .. ~ ,r~;{veis que atestam ~- passagem 
jt;:~ f.i.~ :.õ.ti·.r 'J. de carn9.ril:.:::_-.. r.i:: ?.i- ~ r,.. ao fascismo, a d eserção que a 
condu~,ii.! ao çan:ro do L:pe:..:i. ,~ :Li s;:~:-. internacional, o !3u.reau de 
Inf'r,rm-3-ç:--_., ._:,)5 ?11i-f:i.i!.r::t r.;.x.:.~n"": t~n 3 O?eJ:"!frios co.r.:Rj.d era que& 

l •· O ,:_;Til~),) d e c.:.spÚ~ns r.cs '.:'i tv~ R,~'""J.kovich, :-:ard.et1:}~jftde~ Go-
cblt:i.ttk ~ :iawlnrich ~ B€10ler ~ v;..rc:!.~ ovich , Voul::wcmovich, l(ctché, K.i.-
õ. :r:wh ~ 1-TOl~:O.\:ov'Lch , Ziat.:i.ch , Velebi·t, Kol:i.c:-tan;lti 3 outl.'OS~ é o 
-~ni.ml.(.;0 tl~.:. c:2.D.s:::El opará.r.ia. e do ce.mpeainato, o inimiffo dos po· .. 
vos d.a. Jv_;osVJ:v i . .1 ~ 

2 -3f; '(;(~ g:ru_po t"!.ão tradnz a -ventado dos povos da. Jugoslávia., 
me.s a. dos imper:i.a.lis·Gas ar..g1o-·ame:rioanosJ a eis porque ele tra-
iu os int.erl3sses do pais e liq_uido'.l a inã.e:pE!ndência :política e 
econ6mica. da Ju-goslávia •. 

3 -Na sua com~osição actual o 11Partido Conrunista Jugosla'!,o:r, 
que caiu nas ma.os dos inimigos do povo, assassinos e espioes~ 
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perdeu o  d ireito de se intitular Partido Comwüstaf ele !li ape-
nas um aparelho para executar as ·missÕes de espionagem da ca-
marilha ·Ti to, Kardelj, Rankovich e Djilas. 

O Bureau de Informação dos Partidos Comunistas e Operár ios 
considera por consequência que. a luta contra a camarilha de Ti 
to, camarilha de espiÕes e assassinos mercenários, á um dever 
internacional para todos os Partidos Comunistas e Operários. 

Os Partidas Comunistas e Operários têm por obrigação aju-
dar ao máximo a classe OJlerária e o camJlesinato da Jugoslávias 
que lutam pela regresso da Jugoslávia ao campo da democr'lCia 
e do socialismo. 

O regressa da Jugoslávia .ao campo sociaJ.ista impÕe como 
condição indispensável a luta activa dos elementos revolucio-
nários, tanto no interior como !1'? exterior do Partido Comunis· 
ta Jugoslavo, para o renascimento dum partido revolucionário ~ 

verdadeiramente comunista, fiel ao ma~·x.•.smo-leninismo, aos 
princípios do internacionalismo proletário e que lute pela in-
dependência da Jugoslávia em relação <!.O imperialis~r.o. 

Impedidas por um terror fa.Dcista do~ mais crt:áis de intez-.-
vir abertamente contra a camarilha de Ti to-Rankovich

1 
as for-

ças da Jugoslávia fiéis ao comwlismo foram obri~--adas e. usar o 
mesmos métodos de luta pelo comunismo que os paises onde o 
trabalho legal lhes é interd.itoo 

O Bureau de Informação exprime a ce1:t eza firme de que se 
• encontrarão entre os operários a camponeses jugoslavos força~ 
capazes de conduzi r à vi t6ria e. luta contra a camarilha de Ti· 
to-Hankovich, camarilha de espiÕes e que cond·o.1zem a restaura-
ção burguesa; debaixo da direcção da classe operária, os trab· 
lhad.ores jugoslavos saberão reviver as conquistas hist6ricas 
da democracia populs..·J.., obtidas à custa de duros sacrifícios c 
da luta heroica dos povos jugoslavos e lançar-se-ão no caminh 
da edificação socialista. 

O Bureau de Informação considera como uma das tarefas 
principais dos Partidos Comunistas e Operários reforçar, por 
todos os meios, a vigilância revolucionária nas suas filei-
ras, denunciar e extripar os elementos nacionalistas burgue-
ses e os agentes do imperialismo, qualquer que seja a bandei-
ra debaixo da qual se encubram. 

O Bureau de· Informação considera indispensável desenvol-
ver o trabalho ideológico nos Partidos Comwlistas e Operári-
os, e educação dos comunistas no espírito ria fidelidade ao 
internacionalismo proletário ,  a intransieência para com ta-
dos os desvios dos princ:(p:i.os do mar::.üsmo-·leninismo, no es-
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pirite da fidelidade à democracia popular e ao. Socialismoo 

I I I __ _L___!_!,!_ I I I --
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