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A Festa do Avante 6 um acontecinento
co no nosso PaÍs,

já tradicional e úni

E uma Festa que os Comunistas reaÌizam pâra o povo portuquês.

t

a Festa nais

humana

e Íìais fraterna que acontêce

no

Portugal de Abriì. É a Festa dos Trâbalhadores.

a Festa do Avante ten os seus tenas
que são resultado da situação politica que se vive.

Cono todos os anos
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Assim este ano temos quatro tenas fundanentaisl
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ì - A situação poÌítica e a luta por uma aìternátiva

deÍìo

crãtica (denúncia e ataque da poÌitica do Governo ,'4D,, e suas
consequências; Ìuta pela demissão do coverno "AD,',por uma ngva
pol

itica,

por eleições antecipadas)

2 - A defesa da Constituição e do regime democrãtico ê dõ
Conqui stas da Revolução.
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A preparação das eìeições para as Autarquias

A valorização da
oopui ares , do Parti do.

ìuta

dos trabaìhadores,

:das

massas

Para alõm destes temas que serão tratados ern exposições
que divulgarão toda a riqueza de experiências, 'capacjdade-de
iniciativas e trabalho dos comunistas a Festa darã ainda uma
especiôÌ atenção ã Luta peÌô Paz.

A venda antecipada da "EP" 6 a garantia do financiaÍìento
da Festa.
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A "EP" não ã sõ o "Livre Transito" para entrar na Festa
antes de mlla uma contribuiçãó desiciva para a sua realiza

ção.

Cada mi I i tante do

quem qu'iser

s6 vendêr a "EP"
vèndida a todos
Festa do Avante.
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Não êsqüecer que

liza antes dâ Festa
Habilita-te a

não deve

Partido,
oueram

e

ir ã

ter.

preocuPaçãd de
A EP dêve ser

Festa.

ssam

ràa

contrìbuir

o último sorteio da EP, este ano sè rêacomeçar

teÌnpo aos

(

12 de ,Junho).

valiosos prémios que a

"EP"

te

oferccê.
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para a Festa começar.

NCI€
Não deixes que seian sõ os

outros

a

fazer a

tua ea

nossa Festa.
Colabora nas jornadas de trabaÌho, e.sêntirás a Festa mais

tuaLeva cont'igo um anigo, um camarada' 0 teu Concelho
uma Íìeta de trabalho a cunprir.

têm

As Jornadas de trabalho sérão todos os.dias que estejas
livre ou se puderes após o dia de trabalho.

Todos os organismos do

partido

,

para aÌãm das SIps Conce
lhias devem participar activamente na divulgaçào da Festa dã
Avante, para o exterior do Partido,

ser utìÌizadas todas as formas tradicionais de propaganda: eaÉtazes en dnis forìÌatos j Faixasj Foìhetos, Auto-cQÌantes, etc.
Para al6n destas edições Centrais deveÍn os organismos terem. as suiis iniciativas proprias de propaganda, tais corno:
Vão

l"lura'is, Propaganda Sonofa, passagens de Fiìmes, Fo]has In
formati vas, etc.
A nossa participação na divulgação da Festa É tanto mais
inportante na Ínedida em que os orgãos de Comunicação s.ocia.i
êm poder da direita, criam dificúldãde9 em se day' a conhecer
ao Povo Português, a grandeza da naior Festa do portügaÌ de

AbriÌ.
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No acanpamento
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exterior sõ serão permitidas as entradas ..

aos canaradas portador€s da credencial de acesso com o cariÍì
bo da Comissão Cohcethìa a que pertencem.

0 cartão

de identificação

só será entregue

no

dia

da

entrada no acanpamento.
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Todos os vizitantes da Festa do Avante, terão opoì.tunidade de adquirir os artigos Reg.iona.is
conheceì: melhor

e Artesanais,
popular
a arte
das Regiões do nosso país.

partido estão nontadas ban
cas para.recolha de gãneros Alimentïcios e peças de Artesa
nato, participa com a tua oferta.
Nos Centros de Trabalho do

A êxemplo

dos

anos anteriores

a Festa terã a ,'Cidade do

Desporto".

o. ttlaratÍct
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Estão jã a5seguradas as presenças de aÌgunas delegações
estranjei ras.
URSS: Duas campeãs

0limpicas MundiaÍs

da

Ginas.

tica.

I

grande, i4estre do Xadrez
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CHECoSL0VÃQUIAT

Campeões

de Gianstica Acrobãtica.

Equipa fenìinina canpêa de cinastica da Che-cosl ováqui a

3ÜLGÃRIl\: Equipa de Ginasti ca de

Alto

Níveì

to

Nível

RDA: Equi pa de Ginastica de AÌ

Realizãr-se-ã a Tradicionâl Corrida e lilarcha da. Saúde e
da Alegria.

ter

Este ano taflbõm â oragônização RegionôÌ de Setúbaì
vài
um Ealco prõprio onde actuarão os artistas
afladores
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Ranchos Foclóricos, Coros,Bandas, Canto Lìvre,
Nojte de Fado e tanb6m aìguns Artistas que actuarão no palco
CentraÌ,
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