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À DAIIÂRII.IiA 14ÂRCEL I STA SI]CURSAL DC 1I]?IR I AL I SI!10 [STi:?ÂNE EI RO.

1. Nada reflecte mêIho. a total soh,r:drlnaÇão polítr:ca E econ.5mica ds nosso pals aog
interesses dos cepita.lisias es:r!i,::.rros d.r que as rclaÇões €xtelior".s, a activida-
dc diplomática da caínarilha marcÉt1l-ia, A pofítica exr-€rnâ da camarilha mêrce.Iiêta,
não é mais do que o prolonqaEenlo inevitáve] cia sua polÍtica iôtcrna, por cÕnsegr.rin
te, a polÍtica exterior da camãxi1ha flrarcelista l.rm o mcsÍro caxácler e a mÊsma natu
raza anti-populares E anti-nacionais da sua polllica interior.

los últimos tempss, e camarilhâ marcollsta tem despachaCo uma sóxio dos scus 1a-
caios ninistros para div...sas capílais da reacÇão nrundial; teír multiplicado até ao
Extremo os actss d€ servilismo, de sobservilllcia e de bajulaÇão grotcscos, cm rda-
Çâo às €xiqôneias sompre crcscontcs dos sêus amos impelialistês; tem selâdo uma in-
lerminávc1 quantidadê dE paclos sinistros p!los q!aj.s vend. o peÍs, hipolecâ a júrl
tude trabalhadora, aliena a noss: rndcpend.an.ia nâcionrl . c!quâ.teja o povo, ofer_e
cênCo-Ihe a carne e o sanguo Áa hasta pública da:miqração e da guorra.

2. rFÁrr c0 pE cARlJg_llll3M

lm 29 do Julho de 1971, o qovsrno dos imperialist.rs frênccs.s axpodiu parô Lisbg
â uflr obsculo ÊLrncionário de secrctaria, o Sr, Jâcques t/. Íih6, quc trazia nâ baÇqrm
os !,novosrl acordos sobre a anriaxâÇao, a lim dc substituir os q!.e datavam de j7C,c La
uernbro do 1961, 0 lacaio Rui patrÍcio, minisho dos negócios cstranqoiros da camarl
tha ml]rcalisla, traduziu prcssurEsamonte tcxto dos acordos ditedcs pelos mi]ionári-
os franc{rsos o assinou de cruz, aindâ nessa flrcsÍno diar

Nos dies seguintes, a imprcnsâ, a rSdio e a trlevisão cmb.nrlcira.am cm arco, ts!
tando convcncar o povo do qu! o pacto de l!áiico dc carne humana âccilo pola camari
lha marcclista, naqucla quinta lê1ra neqra, cra uma coisa boâr

Evid.ntcmentc que, para o povo, nonhum acoxdo dc amigração 6 bom o todo6 clcs ô
.ilesnro péssiÍnos. Haverá aIgum escrêvo que pEssa considcra! bsm u{Ír contxalo d! ascra-
vat,rr ? Dàr. o -ccravo, J qur t:o q"c "- põ; é ê d -tUt p.l . .raotrção ao qic-.n..
qu: gcra a cscravidãoi para o.povo, quo ó obriqado-ê cmiqrar a quastão qua se lcva!
ta ó a.la Castxuição do sietema qu: gorê â emiqração. Do !ônto.lo vista do povo, os
vl.lhos. os novos acorílas sobrc n cmigr.rção são ambos pinr un dc quc o outro.

I.las é claro que, para os i.,rpcri2tistâs ÊranÊcses c seus obidiontes cã.s dc fila
portuqucscs os acofdos sobro a amiÇrôção são sompre t,ons . os novos ainda ínelhorcs
que os antiqos.

À sombra do volho trccrdo, 610iQ0q trabalhadorcs portuq!.scs Êoxam forçados a emi
gra! para a Françã, nos 10 anos comprccnclidos cntre f960 c I9?0. À sombra do ',nuvorl
àc_r o, 6-0,00! L.db:,rdúôÍcs cnigr irio tinbdn ocr. d fr-rrç.r, ros ...2 .rnos qua via
do 1978 a ]980. tlas aqora, a came!i.lh. mar6olista complomctou-sa, nos t€rmos do na
trs do pxolocolo, a nforneccrÍ aIa própia aq!alc coni.ingonlr: a'rfornocorI aos cap-i-
iafistãs franccsc.s, cm ca.ia u,n dos anos ari que os acordos vigora!Gm, uma lava dc 69
íri1 irmãos nossos, podcnrlD cssc nímcrc scr aumcntado so os pratõcs dos dois palsas
assim E ontcndcrcm. Sess€nta e cinco mil cscravos por âno - eis quanto o negroilo,
rui Fatrício, untuoso, sorxiCcntc, cmpastado dc brilhãntina, - jurou âr!cbalha. nos
nossos campos E nâs nossâs cidades c cntrogàr aos corsálios francoscs. Quanto lhc
paqam os corsários ? por.quanto vendc a camarifha marcalista um pottuluôs ? Quanto
valc um homem ?

Ao mDsnro tompo quo D d.sprczívcl l4onsi.úr Jacqu.s Tih6 asscBurava pêra a sua bul
au ri. Lr c1!r.o--'r.nto rnJ I ' ô..000 trrú:lhrc.r's oorrLguascq, r-io ri.Ir:o L hjl
balhãÍ.lo.cs francosos cslevaml- a cstco aindrr- dcsr,nrprL-q.rlos; ao Ír.smo tcmpo quc o
dsoprezlvol Rui Patrlcio vcndia 65,000 lrabãlhadorcs portuguases pEr -no.os impcr!
alistas francascs o lacai.o Silva Cunhc, m.inistro das coldnlas da camaxilha ma!c"1ig



tB, assegutãvâ a o,nigraQiio foxçada pâra Fortugat - isto ór pâra o seapitalistas pÔ!
tugueses - cic atguns milhatcs de ttabalhadc!os afaicanos, arrancadDs assim acs saus
po;o6 ca Lutar âs suas RovôlúçõÉs -vlto!iúsas, às suas prátias hcxdicas. 0s oPorárÔs

d.vcm maditax bcm nostcs fdctos, nastes nÚmc.cs e ncstas rclaçães.
0 dcgomrrr._qn - tr-I cono a fomcr . docnç3' ô mls6ria c a oor:ssio d-'s amoff,s m's-

s,s lt Dovo - f,Jm dooo tncxoxlvol da 1óqicr do 6istcn. c.pitdistr, a cnntÍao:rLiú
nccessária da ociosideLle, .la liquoza, do Iuxo, .lo Prazer .lô cscassa minoria de maqB

tcs o pratões, NenhuÍir paÍs capital'.Eta consegue ou Çonseçuiu pÔt termo ao--desemprci
q.. À tri"tO..io de um'oxêrclto do loscrva do descfipxegêdos, é umc condição necoss3!

iia eo oróoio fúncionamcnto clo siêtena câpitalistar ao enrirluccimonto câda vez mailr

da buDguoBiar ruão são, por consoguinic os tràbElhadoros Írmigrantas portuguesos agu
sa ao iavcr àc mcio milhão do .lasompxcAados cm Françar os trabl:lhadorns po'tuguÊsos
são as p.imciras vÍtimas dêsse desemprcgo' Não slo conscqucntcmcntc, os trabalhado-
los cmigrantes afxicanos a câusa do sxistir milhares de dcseFpteqados em poltugal!
oE trabãlhado!6s africanos são as pDimoiras vÍtiÍnas do dasemprogo ce cá. l4as 6 ob"

vio que todos os acordos do enrigração visam ÊuncJamentalm!-ntc o scguinte: "fornecorrl
à burquesia de um dado pais, força dc tlabalho mais balata do quê a sua força do tlg
baiho nacional-i lançar Ds tlabafhadores do país o os trabalhaColus cmiqrentes uns

contra os out?os, aliment.lndo-lhes o cllauvinismo s o racisínot EnqLrant! a cf'see oÊe'

aária estive. d.ivididâ. a burquosia rôlnará !_l;õ 
" "rt"""*.t,srd,"áfió" 

irirpãradores do Estado esclavagistâ romano, tiescobÍirin
que a melho, maneira de nante! e intensificar o domÍn1o sotrle os esc!3vos, considia
em atiEá-lós uns conira os outros. orgânizavam espectáculos de ciEco em quê os 91a'
diadcres coÍnbâtiam até à molte, sob os aplau6os frenáticos da êlassc dominante - â

dos ssc!avccxatas. AntBs do combate f!âtlcida coneçê!, os glediadoros pcrlilavam-se
om frEnte do camarotê impErial B gritavam! "5a-lv6r cêsrr! os que vã3 Íiorrer saúdãg

-tc!t!. í preciso quc os escravoe assalâriadcs modotnos não rcpilain essos exempiog

tristemenie irdnicos. De beixo da pelo neqra.le um trEbalhador africano am po'tuga1

está o corpo de um t!.bâ-Ihador portugués que fol fotçadi-r a emigrar para Françai do-

tjaixo Ja pele brancâ do um tlabclhadoE portuguêg em FranÇa ostá o corto 'lo um trabg
the.ior af.iúâno quc íoi forÇqdo a eniglar Fa.a Poltugalt debaixo da pel6 de um ope-
rário dcsempreqado francês está o colpo do oPo!ário cmigrante portuquôs; detraixo
da pele. do emigr:nte poltuguês ostá o corpo do ope!álio desEmprogado f!anc!s.

à,.lando os operários se cleg.Iaciam, elcs deverir sabcr quê êstão ünicamonte a sarvi'
os iÍ,rte!esses dos capilalistãs; que êstão c perfilÔ!_se-di.ntc rlos cam'rotcs doF Erl

ridous c rlos CacLano' o"ra o ritu..:I ('. supÍcmc humilh1çiot"S '1v6, Cés-rcs! oc quo

vão morr:t saúdarn-voslit. o intêrnacionalismo prolotá!ío impõe_nos oútro procodiqedD
A burguesiâ j-mperialistâ IanÇâ os operários franeeBes, gúineonses, portuqueses, etc

, parã dentro do flrosmo circo.omano e F!épala-sc para dcsfruta. ccsPÊctóulor l4a9 úg
gcu o dia em que os op€aáalc6 d€vsn unir-sor voftar-so pala oê carnarotss das camâri
itr.. escravocratas modernas e tomá-los de assalto, grltândo como thcs gritou o ds_

cravo Espártacor à Freote dos que iam he!àicamente morrer depois í1Ê 
'êcÜsârem_Ê 

ma-

tar-sct" Morte a Císrr! Sa-lvd a qsvolt: dos Esc!avoslrr

"":"":"""'::':"":"'
Aindà em outro aspecto, o protoeo]o dc Julho sobre â cmigleÇão constÍtui uma vel

oolhosa aqressão à in,lcpe;dônci3 e soboDania naclcnal do5 p'rrtuqucses, Pois pt'qite
ãro (ort.-:n do An'xo l) um orqãL ao gov-rno imFori.lisli fr.'ncôs - o 0fficc nltio-
;a] de 1'ensrigration - exarçê em portugal funçõos dB eutori'lede o prcrrogativas -do
sobDrania sobio a maqsa do $osBo polro qus sc vâ fc!çaria a omigra!. E evidcnte qúcos

oreãos fo govelno da um Pals exercsm a sua 'utorididB apcnas nos Iiáitcs dc seu Es-

i.ã. ã i.:a-* tetritdrio de outros Estados. Aos ignomiosos conlúios da camarilha ÍE
cclista con o impcaiâ1ismo lrancêsr o noseo povo dalá ã 

'espostê 
âdcquaCa'

CônsentinSo ncsta violaÇão çro6sei!a da sobolania e r'lâ inrloPendôncia pcrtuguesas

o 
"ã,nu"ifr,, 

morcelista obt;vo do Sr. Íj.hê a promessa cc iuo as autÔiidarlss irancc§B
,,fatorsceroo ao m6ximo o plono desenvolvimonlo da emig!açãlr pelos plocossos I'regÚfg

";";-:-i"io 61 Que os imperialistas pfancesÊs não-pcrmitirão ê,-ntreda êm FranÇa do

ooitror."", clr iC.ric militcrr ce rofrsêtários às incor2or'çã:s fescjstlst do ''Lrsc''
I"ii"i-'-ãrri.o"" po1Íticrs ã :n toloE o§ iovons quê à ctiminosa guerra coloniaL-
]iro."irti.t" ousataín aizer NÃot Em consequância doÊ Êrcaressos notávcis o rlas cs_

ptc.n;i;." vitóriâs rlas juste§ guer.as dc libertação naciÕnar clos povos das coldniâs



a crimin.sa guorra c€lonia]-iírpaxia.Iista rcrtucx cada vcz mais quantir,aae rja calnc pE
ra canhão; em contraparti.ia, carja vcz mais e cm maior número a juvantudu partuquesa

a rlcixar morrer cm l.Êcsa.los mDno_-CLios cm Áf!ica;-por.utro ta.tô, a bu!-
guesia portuquesô não sd não porjc imperjlr a omiqração, .oro nãà e.ta intDrossaclà nis
to, pois quo entre outrâs coisas, o lrálico de carno human!,rm.tuo-fhc, cm 1970, â€
ma de 14.341,000 ccntos. Como abaslacof Ccis lã-lhos Cc carna ao mesmo tempo, o daEug
rra o o da amiqraçao? A r.spcstâ .los carnicciros de canarilha màrcclista está nos,fa
bulososr acordcs de lulho Ce f97f. Rcsposta que ó també0r oxcelente para cs carnÍv@s
impcrialistas franceses os quais, como 6 sabido, sc fornocênr com íguâ1 epet.ito de a!
bos os mcrcados.

A hipocrisie das ciuas caírarilhas gov.rnrntes atingiu o cúmu1o rlo sêCismo naqua_Ie
passo .lo protocolo - o Único - cm Í'lue âchexxm .l€ bom toflr falar ,:lr ch.rírctà " sitLJrção
sccial ilo amiqranteir. Entêo.lizem , ,rNum espÍrito de cooperaçeo cntre.rs dois çovar-
nos, o govclnó flancês intcnsifiêirrá a sua acçao sociaü crlr favD. dos cniqrantso por-
luquesse o dc suas flamÍliasi. Corno poróm, arracção socialI co qovarno.]os impc]io.1i:9
las flranceses úm nenhur:ra outra cDisÕ consrsliu sonãc cm mctcr os emiq!antcs na cadoia-
expllsá-Ios das suas barrecas, destruir a fogo posto o à malraca os scus bcirros do

lata, reixá-los no.ro. à fome, ao frio, à misória o à mlngua de assistôncia nódica o
hospitalÊr, repatriá-Ios s. se rêvoltavam, seque-sc quo o verdâdáírÕ slqnificano da
declaxaçao, 6 o de quc a camarilha dc pompico! vai, dc fLrturc, idgs:-ü.9ef,_!.9@-l§
vai agravat ainda mâis a exploraçio, o oprcssão, r rrprLrssco á ã humithaçao sobrc os
nossos irmaos amÍgrarrtes. Nao po.oric rloiiêr dê scr cstc, ác rcsto, o i'espJiito .le
cooperação, ontro as Lluãs camâri.lhas.

06 âcordos sobro a cmigração constituêm uma p6xficta aqrcssão ta camarilha marcc-
lisla e dos imiicrjalistas lr"ncosos ccntrâ o povo portuguâs, contra o nosso pals c
conlra os Fovoe hcréicos das co1ónias. l.1as a rorrcnte histdrica é irr.siÉtIúBli o rç
qs, noJô dastrLir í Lrr - Lrâ rr,lrs .se3s norórs corf.Sut rcõcs !

,. CIMEIRA DOS ÂCORES - O COITT] DOS VÂI"1PIROS

Em Dezembro do 19?.I, o chefe supremodês forçae da reacção rnunctÍaL - Nixon - eu!
dos seus mãis destôcados .Iuçeres-tenentes - pompidou - dojs vampirÕs Í1e qarras crB!
guentarlas pelos crimes qüe cometcm contra os povos do mundo intliro, poiseram cm te!
!lt6.io portuguôs, lgs-jçgle.g.r c aí discutiram sobre a melhoÍ formo de dividirem entE
§í as plcaâs e soble o dcstino a clar às suas vítimês,

Nos tern Íros do feudalismo, os senhlrres Êoudais passcavam-sc pelo país, acompãnhâ.
dos de nufilerosô s6qulto e, quêndo choaêva a noite, caíam de suprosa nos doírínios do
vãrssalo mais prdxiíno, quê era obrí9ado a Êranquoa!-1hos a casa e às adegas, a oferer
cer-lhas a alcova, a ceder-]hes e própia mu]her, a âboleta.-lhes as tropas e os laca
ios, a pensar-Ihes os cavalos, a arrebalhar as filhas d.s setvoE parâ divertimento d
soldBdesca, a prcpoEcicnar-lhes f,rstins e coisas semclhantes, que muito aprazem ao _

qosto obcêsno e depravado dàs cIâsses Êxnloradoras.
, Na 6poca do j-mperialismDr os Nixcns c os pompidous comFortam-se, para com os paÍ-

ses qüe domiiam taf êomo os senhorês fêldaj.s da Idado Í,4édia; e foi com.r âutônticos
senhores feudais do nosso pals que osses indesejáveis chcfes do ÊiIa da contra-revo;
luçao nos caíraÍn ern cima, nos Açorcs. 0 lacaio llarcelo Caetano vcstiu a sua mclhox iÀ
br"6 e 1á andou atrás dclas, lambenCo-lhcs as botas e pxoporcionancl.-lhes as ccisas
quo os vassalos dovem propolcionax aos seus senhoros.

t c1âro que a ôaÍnalilha malceLisla, vassa.la dos imperialistas, sentÍ!-se-á sobrE-
maneira honradê, grata c feliz coõr a súbita aparição dos seus amoe amcricanu € frae
oôsr,c um dla como esse fica!á etexnamente qravado na sua memóri. como suprcma riãni-
iastação de aÊectÕ a entDndimento mútuós. : "o.quô? 

polque vassafo B senhor ainda qlb
cm gDau difoxcnte, partcncam à mesma corja da pa!.sitas que vivenr às cDstas das aml -
plas massas dos scus servos; porque a cemarilha nraaccfÍsta sabc pcrfaitamente que as
recompcnsas dos Nixon c dos pompidous.rn"c"rão na proporção dirccla de fidolidâdc,
abjecção, so.vilismo c indiqnicadc ce quc Êor eapaz clo dax provas; Forqoe em ÚItimâ
análise, quem paqa todas as dcspcsas, suporta o oprdbrio e solro os vexarnes, é a mll
tiÍlão dos selvos miserávcis e famintos.

porque escolheram uIêe portuqal? Porque port qal 6 uira neo-colónie do imperia-Ii6í



mo, em cspcci.rl do impolialisrio ianque e francôs.0s scus moncpó]i.s Llonrinam e nossa

ec;nomiai e a Po1Ílica da c.maxilha ma.cclista 6 a polítiÔa Cesscs monopClios.
E Írorquo cscolheram oles os Açores? Polque oê AÇares são uma coutada particul'âr

dos govrrnos nortc-ameticano e Êtancôs.
úa ilha das Flores, os imPelialistâs francssca instalaram uma basc milita!t quc,

entre outras coisas, sàrvo de ocntro de .astreio de foqetõcs e .lc rlÍsgêis intexcont!
nontàis poltadorcs ds ogivas nucfoares. Um Íicstacamcnto dc 200 militarcs francesBs E-

tá aÍ aqua.tc]ado,
Na ilha Tcrcej.ra, os impolislistas ianques cisPóeÍr Ca a-ctossiva basc a6.ce de La

9e. n, não muito 1onçc.lEsta, uma basc navat para submarinos tipo ltpoLarisit no Porto
ãu priia au vÍtóriâ. cerca cs ?000 militercs amcricanos Ôoupam a ilhâ' 0 novo tlata-
rjo oue a caínari.Iha marcc]ista assinou com os imperialistas amerj.canos â rcspclto dos

AqoraF pcrmite o ocupação de todo o arquipé1aqo pDlas tropas Co pentágonc, desdc que

cste o entsnda noccssá.Ío;
Ncstas circunstâncias, comprccnde-so quo-os qanqsta.s Nixon e pompidou so tenhâm

lembrqdo dos seus domÍnios nos Açores, coÍno o lugar ideal pãra rcffectircio sobre as

"."traaicôes insuosrávais quc osiaftam o sistema imÉe.ialista e o p!ccipitam inevitÀ
,"ir"ntà'p..u a ruÍnê toto.I. A câmarifha marce.ristar 6omo êgônoia quo ó dos monopdl!
os oêlrangeirôs na ffossa Pátria, não podelia dsixar d.j estâr de acoldo. 0 Povo portu
quês, todãvia, sente sssc êncont.o dos Açores como uma insolôncia cúspiCa na sua pró

õiu àolo. 0$rataclos sobra os AÇorcs, .s brsos milita!cs nos Âçêfes, o oncontro dos-
Açorcs, são iormas clâras clo oprcssão impcris-Iista ao nosso povo, aos povcs das colg'
nias c qos povos de toco o munco. 0 povo pcrtuguôs donuncia e repudis firmamonte os

crimcsquo a oamarilha nrarcofista ô seus amcs impDrialistas âcabem do pcrpatrar nâs

costas do povo. 4aq imoeríalistas. o povo qrita 6 êufirDrixá? F0RA DE p0RTqGALL

0lovcrno impcria]ista inqlês àcaba dc chaÍnar a'Londrcs o lacaio Rui patrÍciot cq!

xciro vi.Egante dos monopdfios. Durânte quetlo diasr o ministro .doe na9ócips estrângE!
los dê camaxilha marcclísta escutará atcntanente Ôs planos maquiav6licos dcs seus pg

trões bnitânieosr torna.á nota des sua6 axigôncias, decorará a lição o lcqrossará do-
poj.s a Lisboar a fim de elêDutar lmsdiat€mcnte as o!:lons xccotridas.

para o povo portú9uêsi para os povos irmãos dâs coldnias a para Ôs povos de Zim-
babué (Êodósia) Àzâniã (Áixica do su1) e NamÍbia (sudueste Âfricano)' a conversa do

.Lacaio Rui patrÍcio com os chcfos Je fi.la do imper.iatisno inglôs 6 urÍa sinistra pon-
fabulaaão (lc drácuIas.

Na 6poca actual, 6ioca em quc o imporialismo se p.ecipita para a rulna total o o

socialismo avanÇa p.ra a vitd.ia no munCo lntrirç, o impa.i.Iismo ing}Ôs senle-seFaI
ticularmentê cm pânicor Uma insurrnição nacional dc libortação nâ I!14'1d4, uma qfcve
tcnaz de 28C.000 minciros do caxvãr, dois milhõos o qlrinhcnloç ni1 ílcsomFroqacos, a'

luta co povo do zimbabúó contre a fraucíi rla aenaminada cDÍrissão paârêa o contra êsrB
nobr3s para lcqaliza! o gançslexisrno do Ian Smith c continua. a prcsorvar-' influên-
cia e os intetossc6 cofonicis ca Crã-Bxctanha na Africa Austxal, as rrrcssôas calixi-
anlcs sobtc a libla - eiB alouns traços da trancarlota.lo imFcxj.alismc britênico.

Com"a corda a apcrtar-sc à volta do pascoÇo, os monopolistas inqloscs multipliíail
as suaE insolências am rolação aos povos do mundo. Elos d.Positam funda.las cspcreç'Ê
ds quo a camâritha ma.cclista faÇe rocai! sobrc o povo pcrtuguês u.Í!a psrtc da carqa
quc thc pcnde sobrc a..cabcÇa, Acontcce quc a siluação rlo coloniafismo portuguÔs é mg

is dcscs, ora,'c :inco i,: qUc a situação 'o iro-rii.Iisno britâ1ico. \osLrs,ci!cunstân-
c.ias. .. rnaquincÇã, s q,,o vio t'r luçlr rr Londrcs, do 6 a I0 'c M'rço, são maquin: -
qõss Llo antropóf;aos: são maquinaçõcs dc querra a agrossão rdalivamcnto ccs povosda

ÁlrÍca l']c!irlional o ao pcvo portuguBs. A alianÇe dos coJ-oniâ.1i6tas pclo qr'Le respoita
àqucla partc da ÁFrica, atingi!á o scu panlo culminanto.

lvlâs hojo, a ÁfxiEa ostâ lcnge dc sor um continonte quc o imPcriafismo G o coloni
s-lismo possam submcter aos seus dcsfgnios. A luta dos povos alricanos Pâra concluidar
c salvaquardar a indopcndÉncia nacional 6 uma corxcnte i!:.Êssistív.1 cla História.

0 pÀvo portuquôs não se iludc ncm sc Íicixa cnqânâr com os acordos quc o lacaio
Rui patrício trânspórtaf,á rlo LonCrcs' 0 Êovo DortuouÔs clcnuncj.a cssos aco!da9' quo

'não passam dc trataeos ontrc vcraadoi.r;-crápu1ãs. 0 ovq nortuouôs dqaL!-q8:j5.-]J!--EE



bala ii!!r q r-q§
A caharilha nrarcolislâ prcpêrâ-se pârã camuflaa cstcs sinistros conluios, anuhc!

êndo que, cm 1971, Eolsbrará cÊm grande pompa o sexto ccnl-:nário da denominada "ali-
anÇa luso-bxitânicárr. Este pacto entrc ae clessos dominantes inglesa c portugucsa ao
longo de seis séculos êstá na o.igom ao cxtcrÍnÍnio ilo pov.s intciros nas mais diver:
sâs pa.tÍdas do muncja, foi a causa da morte e .la mis6.ia de rnilhârcs do portugucses;
foi o 6, urTr pila! do colonialismo e co impc.iefismo a transformou o ncsso paÍs numa
coúiada da Inglaterrs. Comomoxar ,rstc facto 6 msis uíla p.ovocação d. càírsrilhc mJrEo
lista. 0 povo pcrtuguôs não permiti.á semofhantc vaxamo e rosp.nderá taco a úãco. 0
povo pôrtuguôs tem a Ú1tima pelavrs a dizor sobro asse assunto.

5. PORTUGAL. NEO-COLÚNIA DO II,IPERIALISI,4O

Quc nos reüala a polÍticâ oxtcrna da camaritha marcalista?
lvlostrâ-nos que â classo .lominants vendc o nosso povo c o nosso país, a sua indo-

pcndência c a sua sobaraniet mostra quc a camaxilha Ínarcclista ó uma aqôncia, uma su
cursaf íio impcaialismo estranqeiro na nossa teraa.

A situâÇáo scondmica e poJ.ítica âctuâ] do nosso paÍs, cm relação ao impcrialismo
ost.angeiro, 6 a soguintc: os imfrcxialistas ostrangoircs, mancomun.dos com ús capitg
listas portu9UC!cs, Lransforrcrrm p-.tutal rLrr nc.-c. ldnio

0s sectoro§ chaves Ca cconomia e os ccntaos vilãis.lo scu dcscnvolvimcnto estão,
doecc h6 muito, nos mãos rlos monopólios ostrangciros au são por olos fortlmênto côn-
trolados. 3 pcnutr3Çâo do c:pÍtrl intcrn.cional - aspacialmentc o norto-amcxicanot
mas tambóm o ingl3s, o alemão, o francasr o japonôs, ctc.r- cssumD proocrçõcs nunca
vistâs,mesmc tompo os impcriafistas passaram à ocupaçáo milite. da nosss pátria, fa-
zonrlo da1õ uma volaadeira praça de armas da agressão c rla rcacção $úndiaís: construi
ram baso§ o ac.ddromos militarcs aondc quizcram - llonti.jo, Espinho, Bajã, Lagcs, pol
to Santo, ctc.; armazana.am quantidadcs fabuloses Cc matolie.1 ,:1. gucrra, inclui.nCo
bombss at6miêas c tcrmonuclceres - Fontc Ca Telha o SctúbôI; instaf.!am ccntros do
rastrciú rjo f' çotõcs o mÍssois intorcontincnlais - ilha Cas Florcs, l.! cxamplo; ee-
tabclcceaam basas navais para submalinos po.to.!orcs do oqivas Ípo1árisú - porto da
Fráia rla Vitdria, oncont!ãnCo-so .]m construção úma cut!a em Lag.rs, c.lificâram cenüDs
de comunicações militâras a civis parê o assalto ao c.nl:incntc cufoi-lcu e ao ncrte dc
ÁÊricâ; i'npl-antarâm um posto Co com.ndo da NAT0 para o suostc .'â Euxcpa - ô Ibcrland
em ocilasi dcgpôcharam rrara o nossc pals milheros dc militares CD mistu.a con agcrts€
da CIA e outras foflcias secretas - 200 francoscs nas F].rês; 2.3C! iânquês na Ícqq!
ra; uma tcsta Ílo ponto L'e I ma.ines cm Lisboa; 100 alemãos am Listroa c Beja, quan-
titativo que subirá para 1.000 assim:.qua ô base eéícê üosta ú1tima cidade estiver
aÍ.nta.

Que o povo português sc não iluda: pouc@ a pouco, a bulguosia monr)polista portu-
gucsa foi vcndenllo o nossa pars ao imperialisnc estrangciro, c.m o impe.ialismo n.!-
te-amaricano à cabeçâ, fo.i colonizando a nossa pátria. Fortuga.I não é um paÍs.inde -
pcndents mas uma ncc-cofdnias um pafs domina(lo, submetido, csc.avize.'o. De tal modo,
oscravizad., submcti.io lr Llorninailo quo forçes flÍlitares estrangEiles já cstacionam no
r.sso FãÍs o s) pãsscilrr fci-.s noEs.ls i rr1s.

Ao mosmo icmpo quc 6 umâ nco-co16nia Cô imperiô-lisÍÍro, pcrtugal também é um paÍs
colllnialista e ultra colcnialista. Durante s6culcs, as classos dominantcs portugu(8É§
manliveram qucxraE de osrrrssão, rapini o ÊonacÍdio sobrc os povos oprirniLlos das colq
oj.os c arrastam.o povc .lo nosso frals para ossas querras crÍminosas e ÊratÍcic:rs,

A classe operária portúquasa, .r povo portuçuês, tôm as mãos moncha:las clc sangue
cos scus irmãos oxplorad.s"

0 facto do portuqal scr um pars cclonialisla ostã na origom da nossa situação aq
tual cc neo-co1ónia. ! facto dcr,o povo portuguôs so ter dcixaílo arrastar pâra umagtE
rra injusta que visava sufocar o inalianável direito .los pov.rs lles coldnias à in le-
pÊntl0ncia nactonal, àom como imerjiate consêquSncie a porda da indapondênciâ nacional
do povo Fortuguês e a sua sujcição ao imperj.alismo cstranBciro, com os ianques à ca-
Ç4.

É por portuqàf sex uína nco-.cIdnia io imporialismo cstrançciroc, ao

um paÍs coloniel"ista que o nossc povo ten quc Lutar, na faso irlcscnte Ca

contra osscs dois i.nimigos Cos povos rlc todo o ÍnunCo, o colon.ialismo c o

Rcvcrução,
imirorialig



mo. pírr issô um aLis obj.ctivos ccntrais
!-az, dr Ée.' da &s3r da Ll:qg!!s!g c ca
Nacional.

Nosta gran.lc 1r.rtE emancipedrrar â ce.iinhn .lt Socialisnr3 c d.i CDmunismo, o licvo
F.rtúquôs não cstá só, nam ccmcÇard sózính.. irutr!:s povos'r:€ram iâ o ilorios. axcmrio

quc noÊ compote seguir: os frovos chinôs, afbanôsr eB..anôr viotn?"-ritr, leocianor cam

bo.ljano, anloIano, moÇambicano c quinocnse e lantos maisr Com o povo português ostar
rá ; proletariaco .i! io.lcs us paÍsesr astará i'-fodaroso caÍ fo-s.rciefista, com a Chi_
na e s Albânia como trescs vJxínclhas .la FcvcluÇao mun(lia.I, estao os lrovca o naÇoes Ê-

Frimi iias do mundo int.iro.
passo a passo o nosso povo propara-sc para a luta finôl. Esta.Luta scrá prolonÊ3

da c dura. Tcremcs qua crrostax com muitos sacrifÍcios o com onormcs sofrimcntoÊ,
mas o nosso Fovo sabErá vonccr to.las as diaiculÍladEs a concluistar a vitóriâl [s impg
rialistas scrão cxpulsos.lo nosso paÍsl 8s colonialistas p.rtutuosas o scus amos os-
llanqairos scrão oxpulsos rlas coldnias. 0s povos Ílo mundc voncorãol

TI4PERl AL ISTÂS FOiIA DE POFTUCAL !

14!RTE À CAI'IÂRILHÂ I4ARCELISTA, SUCUPSAL DO i I.4P ER I 
^L 

I siúC I

V]VA A REVCLUÇf,O POPULAR!

in ,'LUTA pspULiiRi, ne6; M.tço/'?2.

i, r.: ii-.vctuçãc Dcmocxática P.F,uInr, ao laJ! ,la
É, prccisamcnte a Indopondênciâ

JORNADAS
ANTI_IMPERIAI_iSTAS I

A p3rtir do ccmoço rlo sacufrj xx, rr cêiitalismo ontrou'.'na sua .larra.loira fasc"da-
.lesonvofvim.rnlo. E1o passou ilâ livre ccncorrÔncie à ráiriila ccnc.rntr?ç10 da pro'luçoo,

Fermitin.io o en.t!anclccirironto.lâs jâ Oranues ccmoanhias atxav6s cr abso!Çr"lrs icquc
nas a m6diirs orp"o"."; Íressnn.lo o monopdliL a sclr a cãractcr{stica principai ilo sis_
tema c:rpitã1ista.

0 Éxtrao.dinário €rru
nlvrl a riqueza (iá Ilo si
vão rcrluzindo à medida quÊ

dc dcscnv.lvimonto obtiÍlc na produção, concDntrou orn elto
pouco clisporsa) nas mãos rlcu""r FUnhaco de magnâtas, quo se

so accntua cdcsenvolvo o podDr e o papel do câpital filE
cair0.- Eàta dcscnvolvimcnto irera se roalizar I'harÍnsniosamontc", _ conro ifusà!iamenlc;rg
t.n.lcrn cs cepitalislas - ncc€ssita ric novcs Erarcad:s Írara cscaa!.a supar lroduçao,
n-.co6sita do mat6lias prinras om maior rlucnlidaÍlc; o ccminho a scçrlir 3 o Ce procuxa-r

novã" noriz"nt.s quc p.rmitam c crescimcnt'r da riquDza obtile !a]a intensa extlar4ac
Jà p".f"t.rio,,". 0s Palsis cafitzüistas àvanÇerlos - América, Inqlatorra, f!anÇa a Â-,

il-ã"Lã - tunçar-"e na conquista ca lisia, do l46rlio Oxi'nt!, da Âm6'ica Lsiins' da Fé
niâ Furcna o rla Áfxica' dispulen.lo â priaGzia pola PossO dos mercad's rl's paísas Íne-

'"r. i"r.'"r"irrt", uomÀrrlo.:nclo_r:s ccm os scus protlutLrs, os scus Itcmp!6slimosrr, asâ
inffuanciE, acabandcr iror os cofoca! na sua 

'lopondÔncia.



N".sta disputa, vôm ao do cima as cont!âriiçã.s.tu:.r)ecm os impcrialistas an+,ro si
ê as quc opõcÍ! o imp.rialismo aos Fouos do riundLr. A xirncira.lcstas cúntradiçôcs, on-
tran.lo rm adiantarlo astarl.r Co âqudizrÇ-o c.ncruz as 'itrG túttncias à Çuorra impD.ia-
I iqrr :.. c.n tuist.] - rrrlina.

p.ra-lalamcnle apds a mo!tc .ic qranda Estf,lina om 1993, a Ea'narÍllre de (ruchov u-
surpan.lo â cirocção do qlorioso pCUSr tem melguLha.lo prog..ssivam.nt,r nc atoleiro cal.

tilatistâ, subÍrclondo os paíscs vizr'.nhcs â Lrn acmlni! total initc!vindo militarmcnto
p.r1 subjugar .,s .l{r r ousrr ro[J:iar t.-t osLl o .:c c-i<_i.

A c.]mafilha rDvisionista dc Brejncv cstendDu ? sua fo]íticê expinsionista por la-
dc D g]obo, clisFutan.lo ao irnpêria1is,Ío ianquc os pontos dst.at6Eicos e o rlomÍnio sôc
os pcvos. proscntcmento c imperialismc o o soDial-iprpcrialismo iunta.am-sê fara 'nen-ter sDbxe o scu control to.l3s as rz!.nas do globo 3 fazcr aborta! as jusias lulas dc

1ibêltâção nacirnat dos trlrvos .Jo rnundo intoir!, Como.lisse Cromiko em 1r-12-62: 'Nds
(a URSS e cs EUA) somos os paísos mais lcxtcs ílo munílo. Scnds nos udlrnos nô intcrcslo
,iu puz, não havará gue!..r E sc uir Coi.lo or.rsassc cntão (loscncÍrrlc.x c qr.:crrà bastar--
-nDs-ia âmeaçá-.Lo coflr um dirdo para o acafmaxn. 0s scciais-impcrialistns russDs adaÉen

para,sau uso prdfrio o conccite imporialista dc paz qLrc ó para cstos o dircito .-lo su!
m".tar pirla Êorça os licvcs.luc rcpur]iam e scu oíiioso domÍnic, e rjoscjsm libcrtâr-so clg
Ic. EmFrcqando o tormo de guerra .ÍIr qcra.Ir o sociel-imperiãlismo "osqucce" que há gug

rras jüstas o injuslas. Assim, a Ljucrra nacional clo libcrtação rjos tovos ó uma luorra
jlrsta )olquo defÍjniic uma cause justa, como o é c i'ixcit. Llos povos à librldadc o à i!
clepcndência. Â qucrxa.l. râplna. gonocÍ.1i3, inroosta i-,c].rs inrlerialistas, sociais-im-
polirlistas ú lodDs os !caccionárics, paxa suhrnctcr os JrDVIis ao sau rlcJmínio ó uma gu2

rra injusta, foxqua injustâ ó a su. causa: a dc :rscxaviz.r povos livxos a incepondin-
tos. Ao netcx no lr,r-rsrÍLi saco as quorres iuÉtãs ! injustas, a canrãrilha soci{-iíipcria_
lisla lonta apagar c t!3Ço .ie t)cmarcaçãc .nlr3 aqr!ssor D aÇrcdi,:io para apoiar os pri
D.iros e comhalor rs sctundLls! Das lissr:nçõcs n,tr scic co imirú^xiclismo !asult3r3n.luq6
.,tucrras rlo conquista o !apinâ quc 1anço!arx os ircvos uns cohtra os cutlos, mâtanrlc-so
cnt!o si para FrovcitÍi Jos intcrcss.s dossos abutros. Hoja, a ôanalha social-im;"eria-
lisla .. scus â1iâ.los cci:i9ntais, n. ânsis ao !ossuitcDr o rirun.lor ãmcaÇam os plrv{rs com

o ?spcctro .Jufira, possÍvcl, t:rcci.á guoria ao nÍvôl do qlobo tcrrcstrc, proculnndo-as
siÍr, pclo m..lo, :ola chantcqcm o pela aÍneaea sufocar as justês querxas le lib.rtaçao
nacional Cos !cvos oprimi.lüs e deprndont.s.

I4as como loda a Eonto sabê, tDdas as coisls e tô,-Ijs os f:ndm:nos t?m cm si 'luas
fôces .listintôs, FDssucm oÍn si mosrias o bom c íi mau, quc Ccsenvolv.ndó-sc cm detelmi-
nodas condiçãcs sc poaom transformar um nc cútrD. AssiÍr uma ccisa boa poce transfor-
mar-sD numa mâ c vice-varsa. À luz Llesia re.-àidarle a éprcâ co impo.ia.Iismq o rio sÍici-
áI'impcEialismo ô tamtr6m a 6ioca 

-.:]ir 
rcvolução prolctária, a época(rm que no mundo in

teiro os paÍses qucrcm a libcrteção, as naçães a indirpencência o os t-ovos â rcvpluçaq
Cs iovos dc mundo sof,rêram.luas 

'Uerras 
imporiallstÉs clc conquista c íle xairina c

não cstão dispostos a toletar uma têrceila, por issc, cfcs combatom For tailo o lado
c.rntra o imp.rialismo ri!ndí41, .lebilitando-o c vêncendo-o.

Na Ásia, on.ic lorari vanci.lus o iírpDrialismo f.ancôs e Íj imÍrclialismo iaponâs, ih-
gIôs, holandês c português ontro outrDsr o ircvc do ViDinamr c dc tode .r In.Lochina fi-
zoram cm lanicús o [tadÊ podcrcs(l" imlr.rialismo amcricanc, alcençandn nova o cstr'ndo"
5a vitúriâ.sob"c o ínimi9. na f .ios )ovL_s do múndo inlolro. prêtenden.lo jÜstificat a

sua aucrla rlo agrcssão sobxc. pcvo viotnamite, o bulloq oúiqth Eisnhourar, cnlao prc-
sidDnto c.s EUA prol'cxir pcrantL. 1j Conqresso aE scguintaÊ pêfavrasi ,!supunhamos que

prr,Írmos a Incln-chinê, Sc issc accntacossc, o ostanho c , !un!st6nio a rluc rlamos-ume

iÍrp{.rbânciL- 1i" glrnOr, doivâria rls rfitra.. Assiri qúando os EllÂ aprovarir 40C milhoeE
c. rlé1arcs a trtulo ilo auxí1io para osta gucrra, não 6 um proqrama scm compensaçoes
quc airrjvên.s. Estemos a v{:têr nil forÍna Ínoncs ,ispen.liírsa p.ssíva1 .lc avitar algo que

leria um siÇniflicado {los irais taxrÍvois pora o nossa soqLlrança, c nosso po(lca, o a rro

ssa Drssibil-idâl. .lc obtor aquil6 rlc quo torn.,s nacossidarlc.ntrc ?s riquazâs d' terr!
ta!i.r InclDchinês Llo suduasto asiátie3l'.

:luntêndo a cstc icrlu€n|l n.!á!r.fir .ie EiscnhL'!i]r as pâfav.as Prcforicjas por Crorni-
kc, t.nos !Í-r ninorefis cxprcssÍvo Úc toÍ:la a po1Ílica impcrialista c sírcie.]_imFarielis-
ta, quc para obtorcm c quo neccssitsm nãc hcsitam cm submatcr um paÍs a folro c fogo
o lanÇ^r a rnortc e a miséria sobrc os f]ovosr São poucas as pafavrâs mas i-Iustraln da

fÕrma blilhrntc a )o1ítiDa cxpansionistô PratÍcaCe pclas duas supcr-irotôncias munCi -
ôis, acolitaclÊs pclc impirriafismo A1cmão, francôs, In91Ôs c JaponÔs.



ilo ftâiin n,r-,-r- .ô.rô.o, rL-!i.1istas irr!1!srs imPosctaF pL'l3 f'rte e irncs'rnça

;;'";it..ôs:,1v.s rr3lcstlnirn. i áxibc - c sir)Fisirs c'scc I frir'r'iri 'ii' 
qu,:: âs-

;;;;;:; pós na pãlrslini ".ntr.t.va-sc" a 3!rciir c povo i'1'stiniâno c e lnexo
i""ittr.i."* cerll vcz ínris vast's "3 fi'v:rs á!alrÊs'----l'p.ifti". 

si:rniste rlo a':rossãr' c anoxnçã:: br-ncfrcia rlc a!o1n ilo inperialismD
io.n.,n'ouo thc forn.cc ccntún.,s I r milhilE3 Jc ddllxcs Íal polÍtica b'nE-
;i";:: ;;;,l. ;, ,oi"" """,r., rr.r arroiD írD srcial-imp'!'iatism,' russll tue PfoÍbo orp

;:";:i".;;;;.;; o 
-" ,,o" <iebrs :rr sr s:rvir'n (r:s 3rErj:s !Lr6 rhcs v'jn'rc' iluo 

'1's
;;;".;;;á; nesszn cc monrãos r:: r',rc v'lhci 31én '1stil, 

o s:cial-imírc'iâlismc q
;;r;;;;,-." ."" a camPanhâ urdi:"m t'mlos tox ía1sírs ar:ui!s ca l.ibLrrti:e a favDr

;:;'.j;. ";" .,us, -, . ''"i' iu rib-rte' - as volr3s qur:r o nun" dd!! - milharcs ou mc§

..-rirnã"" 1lr ru(jc!ê que irã; rumcntrr l]s oloctivcs cl] cx'rcito ÃiÔnista o arcrt|]r

"" ""itri.";.:."r.," 
im:rli'-Iistôs pnra ab'lor o i-ovo F'1'stiniano c os pcvos árg

I".]";i,r.""iorric.cs,, ,tc u:".:ra .l armamcnto c.nirxr.. à camsrirha s-cial-imp..ria-
listi !! Br!jn!v. kresiEUinc.

iUniLlel].cc.muih3iÚj InL.rl5er9Lnt,!silJnistas,imrOfialiStas!scciais-i[
. n.is, Dlrrcrle .m to.l's Ús 2sPlrci's c sontitlrs' E]l]s Lrrilix:m um acr-

!-':;;;;; " "l."io, "-rin:r -n o lrtvc pa1'rstinirno e:s tovrs^árabcs' sn5rr3r a

"r. ",-Lrra:", 
i lio -1. 1u''t'" 's c'llcias rla xiqu;z3 pci'Úlíf'ra c'qL'f' z'na::

aÍ instal-r..m :rs b3s.s Lrstrrr"ó!ic's 'l3s 
surs txrpfs rlt ccur'rÇe'r!

il1] 
^m5ric.r 

LatÍne, os |-rvas 'lus cscc"'Ça!'m'-s col'rni'list's cspanh"{is o nor-
tuCU.sos, iir.i:rn:n-sr 'r!!xr '1!a e'rror com 3s ilr2'ri3listas 3m:ricânts' 0 ix'inplr_

.'.,Co ielc l:rvo cul-iâno na 5u'r Juste Luia crntra c i rp'rri'lismt icnquB p'q'ru i':ti) à

:, .ul . c Í'i- r- . -n t:c :r .
'''";,;:;.:.";;;;;" ;;";"; :ars.s a op::içã, à 1:n-:tr:,ção 'c 

inlpcriãlism' 5'jasuj

".to 
p"i" tr"tr""i. naei;'nalr nã: rlcixa lrur Í.]s' c:i s'r uria 1Li!3 lrclressista' píri5

0"""..'".afrjnt.--muni.]cLrntlaoifirTeliâ1isÍr.il..:]CieI-ÍmpcxialiSm.Vis:nt|o
I :", :;;,;,,";i;;"t.-".""t.'r"" .r.'x.ta rin'1' rr-javi', o imr"irlismc siímlnt'
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irr: rt::":iic- L.tina, pcle torÇr Ltas !rm.s, pL-1.) DxÉrcil. i.círrrl3r

;;;;.; ;;i.;;".rrr.ra pr''l!-t5riâ re cara um d's Iralsos '1u.' 
c.mri;m a r:'rie sulco

contin;.ntc em.ricrnc.* ";;;;;;.; 
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the, lerão triunfa! o cause scgraaa pala qual oles dcram a prdpia vi
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pcrantc e luta d. ;,.vc b!âsileiro o a sua lrcluníã dox pals porcla do camaredâs
clucxidas, o social-impcriellsmo corrcspondo ajudenco.om milharos c mÉlhares da ru
blos a camarithâ de Módici lr sulrúrta! âs .lifictrldades sob uma prctensc ajuda lera
o pr59rcssll c o rlcscnvclvimcntc.

Esta .lâ.liva do social-iÍÍprrizlismo soFaaa. iqui:is ou sr.lpcri.rrcs p.1rcclâs "c3-
cidas'r .loncrLrs.rrÍrento polo impori.lísm: i.n:Jus acs cnrnicoiros tb lovo brasileiro
tcm po! objrcliva csmaqar ê rovrlução co p.vc do Brasil. lvlâsr como aÊirmam os camg
ra.ia6 rlo P.T.A., cujo ponto :lú vis!ê pír!tilhamos intiriramcntc, o pâ.lidrr Ccmúnista
rlo Brasil e o pcvo brâsileir hão-de vêncerr quêr a bureuesiá ultra-fasof?
ta, que! o ioperiamismo , cuerr . sociel-imperialismo; a çueFra popula! prolon!?Ca
é uma gucrra 100Í vitcriosô' Faro ccnÊirmir esto asscrçãr, br5to os oxcmplos cados
pêIcs pôvos Jl China o do Victnamct fic.nílo per Dnumerar muilos outros!

Tamb6m aqui como no li6dio Driont] a srcial-implrialismc russc se elicu ên com-
,1arsâ iinperi.Iista iânque irara iazêr aborlar a justê luta ric libcrteÇão do Povo L'31

si-lcilo, todavii: esto unicace vai mais-long! dÍr qu3 sc icnsa, o j.rn.ü ZERI I pcPll

f,IÍ dc 1 rla Fêv!Í..ira rlc 19?, analisandr a cc.nomia amErican. diz a certâ aftura:
I'iJos scus esfcDçlis íiassspa!ad.)s p3!a saix Ílc inpassD, os impêEialistas
ilnques t6m side o sãú ajut,:rcos pcloe x.visi.nistas ric 14ôscovo que lheê

' c'mpram órandes c'rntingentes .lê céreais,3 dÔutros produtas' FerrnitiÍldo
- tambdm invi:stimentcs dos caeiteis americanos na aooncnia soviêtic., fg

zrnc.-1hê -Ír ia nuj l.s outr|s concessõ"s".
DoÍrc podeí.fs observer, o conluio 6 co toÍia a linha não se dlscartinanCo sequor

onLls ac.ba., social e coriaÇa o impe.ialismo nem cndo ecaba cstG e se Ínicia equele

Na Europâ õssistimos ccnslernâCos à ocupação da Chocoslouá.tu;. pelas tx.pas dô

rlo famiicraJo Iacto Je VarsJvia c vsmos a camari.Lh. Cirigent-- Jr p(1ónia 'rSocÍa.lis
ta", 6poiadã pelo social-irnperialismo russ., .1ançer scbrc ús.iperários e polícia e

o Éxército, quândo m.nifeslou.n Íj seu Jesaccrd.r pela escessez rlos Ç6nêrcs e Pcl.r
ã1ta Calopante .lcs preÇ6s.

Prcscntcmente, cs imire!ialistas ianques c os s,rci.is-irxl]srialistas !usscs edãl
a u!.lir em cômuÍn uma teia irare Civi.li!em entrê si,a Euxopa scm necossitarêm do di6
ir€nsar cnerjlas nem Çast.s csm ns foxças de ocuDaç3o militar - o qu|r Po.le a ccopÊrE

ção c o entenilimento cntra 5s feoínorasll -, o milaçrosc achar!.r r.sumo-êo afinêl s,
ccsccl..ir uma tssi:a da fcrrc para tÊpregênier 3s seos intelesses nl Europe, oue tg
do indica vir a se! a Alr3íi2nha - não a de Hillor quc cssa já não node sc! - dc i'lil
1y Brant, .jcsej.so dc atinEir c êp59uu ijos vÊfhcs temlros hitleriânL,s. vir a slrcc-
dor ao scu 'rqrênllo mcsixê" n3 9.Ieria dos hcrJis de tristo filuru.

A prrlralaca isnferêncin d. ScÇu!anÇa iL.:ropeia, não passa.lc mais uma frâúds iJa

irmandede impcrialista - s.rcia-l-iír:e rialista p.rr:a ilucir cs povos, onfrcqueccr .
sua viEilância, tara molhor os ãsmaqa! scb as suaÉ botas cirrlalàs .lÊ sP.iteâdorcs,
verdugcs o assassinos rl.,ã lovos do mundo intciro. tlo nosso ircts, os !Evisiônistâs
rlo "ptpI tomaram,a Fciio os intcresses Jc sau amo c sonhor, e dcs sêus c(rml)arsasr-
o soci^f-impcriaÍismo russ. ir o imt:.lialismo ianque - cjessnvolven.lo esforços a to_
dcs rrs nívois, ira!a.bri(,â. ê cam_rrj.lhe m.rcclistn í1 pârlicipar n.rs trabâlhos da

'il-: C rl,rêrc-1. :c re l.ivisi d-. t-r-., Ll- t r jL.açi- ,. s - ,/( s.
Ênquento quc na ísia, na África, nc 145ílio 0xi.nic o na Amóric. Lotina .'s pnvos

sc lovantEm ccntra o íjomlnio impcriolista, contre os suBa.l.rrcs rlas suas riqúczes e

.lo séu tr3ir3lhE, ccntr3 os ilroEnta.:5tos Lia !ucrra; ê burEu.sie lrc!tu!ucsa 2ie: pa'
is à .iispDsição dos imDer-ie.listãs .rrc sc nqarram a o.le ccmc um P.lvE à xccha..Do q
no p.ra ano, 

-os 
tontáculcs Cessc íjiçantêsc.r polvo vãc subju!inil{i' i supcrstrutuxe jl

conóíricc, t.lltica, miIitar,. cu1tura1, sctvindo_se 'lê1as 2Era oprimir ! cxploral
n Dovo n.rtuauês.



No caÍnpc económic., cs Ínvestim.nt.rs inFcxi"lislas qÜ'r p3rlicip'n na c'rride ao

,,a1 rlarôLlo;, p.rtuguês, tên! aumsnteac substancialmonto. !s isnques quê n'r ano 'la grg

Çe de I97l Ínv:rstixam n. PãÍs 826.400 contíis, pr:ssaraÍx n' 'no seçuinta a pêrticipar
Jcm 1.5??.800 conl.s, c.ntuJo não fcrcn: cs m.is expo'itcê iois os lnijcri'lislas ia-
p.ne§os nó mesmÔ Peliodc soxtullicarlrm 5 volume 

'1o 
capitÉl invcstitlo'

0 'r.lesenvclvimcnto'r inCtrÉtliaI Co isÍs 6 feito t'is 'la ãcc!d3 crm os intcrcsses
impêrialistae no majntnlo, e se apL-sar Cc tuCrr o p3rquc iníluslti:1 'h paÍs aumcntou

c.mo :firma a cemarilha marcelista, leria fruils graça varmcs na 9en!!3]ida'ie a quaír

nêr t-cnce ri31ÍncntE.' a'in.lLrstriaí d3 Ínlnt3qem .le autrmdveis, instslâda há pouccs ânos' írert'nce ficr
intei!o êo Eapital €stranqeitJ que sob!e eta mantém cominio absoluto, 

'lostinendo_sc
exclüsivamente a oxDforar e nião do obla do proletarieco e do povo i'rcrtüeuôs por ser
a mais barata; istc ór os impcrialislas aploveitam a pobloza do povo poÍtuquês pa!â

enriquecea cada vez Íra.is'
iccla a indústria do ramô rla electrdnica e similar?s, as ccmunicaÇãas e algunq

casos no ramo .ics trans?ortcs cstão na sr-ra êsmagadora maicria nrs-mã s cos imperi2-
listas; assim como qrônde parte de indúst.ia química c 

'1c 
extrecÇ'ro e transt'ormrçco

lÀ p"t"Af". e co o,..rlros minclias existtoles.C'Íro exemplos pode-se dâr as minas da

panasquei.â exploradas pefos inglcsosr as írinas !e urânio de-Ulgsiriçâ BxPlcradas
pelos fxancoses, a Bp, ã 5HELL, a l40BIL, a-maicria de pxoduÇáa farrnacEutica' o mes-

mc ê Sac.]r e a CUF têm lerga comPsrticipaçãc ic caPital estranciEilo' Este simplce
quàdro mostra cle.er,rente c avassalaclox dom,nio inrperialiste sobre o nEsso paÍs D a

iep"naenci= em que se Dncontra a caflírrilhã marcelisl' c a bur0ussie cclanialista'
;;;;;;.. a "i,pr." scndarmes J.s in'..er"sses imferialistas ê afeozes do prol'tarla-
O. o1" p.u", que su6mete à.iuirla exÍrlo"açã! Pâra aqrsilar'a seus scnhÊres e êmos!os

imperialistas ianques.
Ao doÍhÍnio econdmico sobxevDa, naturalmente, o cl'mÍnio poLÍti'Ô ' militar' Âa

pír!tE9a1 êsventrado, sucerle o ."i,.:qul irisêdo pclos exércitos rle ocupação imPeliài§
tas. óom ofcito ., cemarilha rn.rEe.lieta totar'Írcnte envolvi'le 'elo imterialisno' en-

trpô" ts.ii ao novo ex6rcito nazi Âiemãc, dá "sratuitanentcn cs AÇlrês às fcrças ar-
...ã".Àlir""."" c 1õe â r'isp.r--ç-' d r\rr0 o coníb'r-LdnJ ': t iir-'" tF iloc-' d cf

"."ii., ".".,ri.t, rFc"-- l.c -;i":". vlri. '.^- 27"t8 'fcr'.1-r',- r-ceo..cr6-a"irr'
canos ccnt€nas rle milhar:s Llê 116lar,rs c.r me!erial de EUerxa' obtSÍr autorizêçãc Úa

*iiiã"r""à-rlii;... cs aviõas p2V5 ê FIÂT ne [uiné, Ângo]a e ptcçamtrique. Estas rrofêl

;;";,';:;"iia;;; pârlê do sustentácur. ila cxininosa Çuerra cic rapino É qcnocÍdio iI

"""r1 ".f. bulcuosia.clonialista portuguesa e Pelcs sGUs cornpareas inpcrialistaa
;.";.;;l;";.ã"o" .l^" col6nars' que crÉ arrnôs em punho combatêm pela liberdade eli!
J.rr"ãÀÀ.l. cos scus pa{s€s, ccntxa o Éalonialismo portuquês c o irÍlpariali§mo seu é
timo aliado.

0 social-imparialismo, parcciro insepardv!1 do imperialismo ianque' fez scntir
aSUânafastainf]Uênciasob|eoplofctariacoeotlovsFctlUgUSs,atlavósd.pllc!ip.
Jo-eur"oi"inf,n" Cunha] - olr enta§, jo Kruchov, co Kossiguinc o Llo Bleincvl - que fl
ni :À'ai.o"tiuu" dos sous chcfcs' ten]ra fazer ab3rter ns'Iutas lla classe Ôperária e

ã" p"r"-p".trgre", scrvinco de.àt"nnt"" cntre este i! a bux!uesia c'IoniaI-fascisla
Ã-"i.ra_r. tcÃos a tcnr-tiva cÉ.+-i:s rírclios do iransi.r.rar as jnrn.rlâs vermelhes e

;.;;;;;. in c. rrulo cÍrr iornsrrr br.ir':'r;, clamãr'jô P'1 Êeriado tr'ilacionaln?! !' prê-

ioncrn,r" u""it afastar.s operrlrios rl:ir 1'ráLriias-e !i:" "':" :'" moio a scsseqar a s'ra

Àr"çu""io. Tomando nqsição c'o!cn:e conr e sua rcii\lidicaçã' bur!ucsa: ".nl":]t:.i.
.ãã-t."u.rr,* _,rsBcs saie.los i€ntem Soicotar q,.reiquer InaniÊ:§taçeo alusivâ ao sBll
ii""ào .orofu"ionario rio .liô, x'rvc13raft JêÊinitivamentc a nêtureza cc classe bu!qug

ort-:rlzeçi'.',ol i tiqLrc:rr'
Àefativaáonte á criminosa gucxra colonial iniireriêlista' estcs cachorros rovÍsig

ni"toã-="q"in.l" as rjircctrizcs saciais-i'nperiâlistas Cc-lazor ahcriar todas âs l!ir6
,"""ir"i"Ãa"ir", almam-so co soc_."41-chauvirismo pera cclenccr a pâiri3 inrperialisla
;;;;;;;;-- nÀ oáse'tor - s.m d,rnanÇc FelE xccu'so às no:ociações; istú é: PrarerÍbir

;;;#;;" ";;,;;;;;," 
rovorucioÍrái:' dos r!!ôs das coldr:ies e subm'tê-1o5 a um misê-

iãv"f noo-coron;ufismo' Dos !evisi!nisi'rs do 'rr:CÚp ^od3- se diz'r a propdsito: tal
pêi lei filhc! !

l-lnha coil carne com c:mi:u!relismo mundial' a bulgucsla cÚlon-ialisia 3rÔmovc a

"r.c; 
;; ;;;;.-"ntas cultu!ais, econóÍniccs, militares c Políiicos iâÍa ccmonstrar

;-;;;.;.;.";. que nutrc pelas imperiaristês clo-to'las as.ratitudgs' e asseÇurar o

".i,.ri"a" nãã "ont"utor; 
isto é! ú euxÍIio cconcmico e Írititar pa.a men:er a qu@a



de rapina e qonocÍ.lio sob.e os povos cias coldnias.
Á burauesia coloniarista transforma tais fesras rcaccicnárias on sctos de ',fegi,jttosção!' Íla eua po]Ítica imperie-tlsta E coloniêIista, .o.." p"rpo" ostonsivas e osdiseursos empolados, o povo portuquôs que procu!a dÉsesperacamante atrerar à sua co-loniar impêria.lista' cada uma daslas reaccionárias festas ccnsti+-ui !m ultraos pa!ao povo rlê porlugal e parê os povos dominados ê escravizados por tais boleqinÀ.
llma vez compreendida a essênciê rlo i0rpcrialismo coÍno inimiço nsl dos povcs de t9

do o mundo cujo chcfo de Fila 
"4 o imlorialisrno ianquc, e cntenàj_acs os objectivos fr_tenrlidos com os bacanais entxê a burguesiâ coroniarista e os debochados _imperialis6'é dev.r dos comLrnistas denuncÍar todas essas sdrdiÍras manobres e edúcar o ôrolerãriâ

do e o pcvo portuguôs no espÍrito .jo internâcionalismo prolÊtârio, no verdadciro pa:triotismo e animá-Ào a travâr o co,Íbete contra o seu inimiço na1, esse inÍmiqo enca_potado que paroce não se ver: o imps.ialismo.
0 M.R-p.P. cmpunhou a bandeira vermefha da intexnaciona-lismo pro-rotário e d.smas-

earou - através ÍJe campanhas rre aqitação porítica sob a parevra dc ordeh r' 1ÍvlpÊRIA-LISIAS FoÊA DE PORTUGAL | ', - juntô cto protatariâdo a do povo portuquôs, o verdadei_ro siqrilicrdo dcssrs s5!Ci.'às msqu:naçô-c.
A Áariêa foi ponetraCâ pelos inpêrialistas ianquos rTruito dcpcis íla o ter siCÕporoutras potôncias imperialistas e principalmGnte pelô Inglalerra, França, Alcmanha apoxtugal, entre muitos oUtros que CisDUtam, conforcre poãem e consuante o seu nodêr,o rico continênto africano ansangLrenraio pores afliadas Çarras das seus exoloracores

e .:l.essr rcqr
Ultimamente, e secunCândo a panetração ameiicana, tamb-6m o social_imperlalismo

russo so ãoresscu a abjcanhEx a maior partc pcssívêt Ca êscrevizsCê AÊ.ica, l4as a cadôncia ca penetração americana foi-tão rápida que iguatou t";"; ;; 
-" 

"";-;;;";;";, 
-=

ultlapassando-Ds quanto às prcporções da sua expansão e cã suê inf.ruôncia nesta paÍte

Depois.la SeEuncla Guerra tvlunrlial, enquanto que a oscravizâda África lutave para
se libertâr da secular escravâtura colcnial, lrashinqton prêparava os planos para arecolonizar, não só pele forçe das armasr,nas com toctos os mei.s do arsenat neo_colonial:ista; Ístc é! pela aç!essaír potÍtica , ecrnómica e ideDtdeica.pr6senteínente o iriperialismo i..nqLre seque uma linba rte reiorço militar e polÍti_
co dos reqim.is colaniais ê.êcistas, tornando-se ãssim, c principai inimilo cros movi
mentcs de iibertação neci€nat rros lJovos oprimÍlrcs rra Áirica e douiros povos empenha-cos nã viê do seu d:.s€nvo]vimonto nacionai inCependente. Baste lembrar que os ;anqu6
dispenderam, C€sdê I947 até I956, pàra fom€nta! a contra-revofucao vinto uszês mais
dc que pârâ as '',ajudas econrirnicas,i, enquênto o núíriú.o de diplomatrs enviar:os irar., cstes paÍses aument.u quasa sete vezús entrc I95? e D princÍt,io ílôs ancs 70.

Nos anos 6C os invest_imentos americanús no continonta airicano que ãtinqixam 900
mÍ1hõos de dó.raros, co.tocavam os ianques em terceiro r"e;" "i;ã; l"'iÃqiãt"i"ã, aá--
F.anÇe, mas em 1972 com investim3ntos êLrpericres a 1.500 milhães de-dóiares, os impg.ialislês amêricanos co-roca!am-se Jcfinitivamente à cabeça io parctão ao urt!êpassa;a França e a lnqlatelra e demais conco.xentes.

0s verrladeiros Êins neo-côt oniâiistas, da exoansão econúmica ianquc, forâm coD-
firfirâ.ios pelos aconteciírentos rro Chana, na Líbia, na Somáfiã, na Cuinó e pela inter_
vençao arma.ia no Conqo, na NiEéria, etc., etc., perante estês tactos, o social_inpe-rialismo !usso metia a 1Íngua na caiyê, prccurrndo nãD aesagro.lâr aos iBnques e esperar pox melhores Cias pela reata. as ,,bcas,r ralaÇães existcntes.

Em perfej.to entenCimeoto cúm o sccial-impsriatismo xosss, .r imperiâIismo aírorics
no continuou a osfraiar-se por to.io o cont.inente, polÍtica, ãcon6mica e íni1ítalnenlE
Assim, os fornecimentos Jo6 Írrincipais mioelrais aÊlicanas subiram en flecha, e hojê,
os 1ânques importam 50 a 59f do crcmo africano, cerca de 50É cto rnanganés, e cntre-4á
a 5Cí ciê cobalto, elc,. Nos últimos anos os EUÂ importaram Íle ÂÊrice perio d: l! qug
lidades minerais. C imF6riallsmE ianquc adquiriu o',direito" de cxploxar os diamantE
de Angola, tem na mão a metalurlia da I\lamfbia g.aÇas à posso dc duas socicdaCes caÍri
talislas, cEmprarn o cobre na Zâmbiê, em Í,loçambiquê e no Cabão. Importem o Zinco, o -
manqaúás e c_ch,mho ao Ghana, 'Repúb1ica dú Zaire, à REpúb1icâ da ÁÊrica do Sut, a
l4arrDcos e v?s b|.,car o titanro à Scrra Leoa. 0 canitel monopolista eÍericano oblevê
ainCa unrâ c!"r,r,.rr,:ic para c7,1.rar os jaz::qos pEtr.L.lF:ros Cs llc:-enij!L:B nLrma área
de 120.0i-t (r: I Sj â cosre.:.1. liÂirlclicêr, !.írlf Cjl,, e:ilai m?:i.s c,) 2:,lt'10 tonel.r?s .,

de p€trdiÉc d:à.j.a,rlcntê, êo.Ionqo cas costas de Ân!c1a e Ce l.1o!ar.biqlrE, ondê existem



ainda mais 9 socierlades âmericanas quo se ocuP2Ír.u p"o"pe.ção e Co exptoração rlo pc

LrôIoo e co çás nâtura.I. Pndi:ri. _-rs ainil'r n:frLrtar_nsE-sobre os 'intere§ses clâs socig

riadcs americãnas t{obi1, C.-r:;,/ A"c.j.-:n D3'lfi". Fcrc, General Plctors, Natinal City
e"nf< of Neü York, etc., E:c.. Best..rá roíÉri! rlt| 's lucros anuais da indÚstria pe-

i""ifi"""-ãti"n"Á 500 ;iI rir re dê tli3rcs e na EEnÊ:'rllrla'le tãis lLrcros ancam à vclta

tÊ-1o no saeo.
Mas o imF;rialísmo amcricanc, nas suas tentalivas ce rccolonização, encontrou.a

"".rlit""lã activa cros pafses africanos. tln grancle nÚÍnero cEStes palses toÍncu Ínedi -
;;:-;;;";" opor à acção êmsricants, Fô! rin a esto nenêtr.ção' 0s povos arricanos
l"*pi"""a-"t que se llashinqlon thos c!'ter::o a màc, 6 sdmcn:c rcmcter à 6pDCa da cÊ

.r.uoir"u colonialista. porlanto os paÍses Íle Africa ccrneçarem a cÊir contre a pene_

i"nià" i*p*"i.rl"ta no sEU ccntinento. Em 1q69, a LIbia eliminou e Exanclo basc mil!
irr'imoorialista rio líhâêl.FsfiBltl instala'la nc scu têrrltóric e o!!rcs oa?5es corio. a

i""airã, 
- 

"-ir,l,ir o e Zai,iia adoPlara,i div?rsas maclicas cono a naci',-al::açao cos baq

."" " al" companhi3s iíplr.ialistas. S::'--' nat:los da Álrica 0cidorrtãl criaxam urÍr3 {:'nu

nica.Je Ercndricâ Êa.a trê."r! a pcnetrt:çiio dô caôiial osl:renrr-eirc, e no rjoÍnÍnio ldno-
fã9;.o nr.rn"t."os p:rfB!s aíric.nirs cc ',r-- a T:r:zárljer a RiirÍi:-i-ca Ci)ntrâ1 Âfricane' a

iÀÃãrio, ot"., i.t.Lci-r::tam e cojr:15.:3r.,m iL,''r §rr:rs e .i:r :rls inr2'rialisies, e estabs

leceram um coitrolc solrc os n'cis.; rl.:r rl:_iiÍr'iJ' ce Í''ss'ri, et:'----iã . ....c"n.çio e a ton,arJa cúri'ni.'r 'lc rr'r'l!as cÍ't':'ri' r:r' curire â {lo minaçao e

" p"ÃÀt."ig" r1o nào_cotcniarisrro ní1 Áirica € r,i Lo.-cctoil-:r !:!:Íic amr:r.iÉano em a.rlr'-

"*,io", 
p"à", criar Lm campo favorávol ao 'lêssn\'olvineni! 

ilvre e inC:pen'jente 'lcs 
pl

de 31y'" da investido !

São estes lucxos que

ilnperiãlistio airericano no

ses africanos.
Apesar do seu.po.lcrio o imperiâ1ismo

Cesferi.los pelos irsvoÉ em luta"
Na Ásia, na Ar5Íiea Letina como na Áfxica,

riaiisrno e o soci..i-imperialismo scírcm qrendes

r ar.t o aiÍr' .1qu
nhâm .drr a LiDclo"Ce e InCclcn : "rà . .i.- rr'l ,

extlicam a política do er.pansãc econCmica quc proesegue o

continbnte afric3no, cujâ est!atégia visa, nã rcalidadê mg

ianque há-co sucLrmirir aos poderoscs ODlp€s

no 05rio oriente e na Eur.rpâ, o iirppe
.l.rro'i05 e camÍnhaÍn in.vitàvalmente

r r'.n; ..I1:'ã o fLlurn fldioso' '.ri-
c.:.rrl.rrÍ n r. o Sor'-"1 icro c, o r ,ri-'i

!lEDiCI F0RIi DÉ P0ÊTrlGtiL !

,rA caÍrarílha nârcclista írcabe Íle ,.nt.r uma nova provccação ao tov. poÍ.tuquSs, a

instâncias cclas r o :ire:icenlÊ 1'antÉcnc ilo Brrrsil, r!l os 1eÜaio ao scrviÇ'r tio impc-

"i.ji"*" 
i..or", âos monopó1ios e latirundiári!s brasii:;ros e da reacção murrrlial'

.ranara-sê oâ!a .lcsemiÊrc.:r no nosso paÍs' Â tcrra porlu!uosa sente_so conspulcada
'",-'".tr..-="'pisa.Jr no sou cJrso Pelas botes ciosse assassino 'lp 

po'ro 
'o 

Brasil' e o

..UÔí].portuoa]SJille-SecxtIêmaÍrcntêvcxado,Pc!antcsifiesmoep.l.nteÔspovosrb
-";r".".";-;;i;.;i.:,""r..*. r;ni'hrçio rcviL: ) c.lr"rilh'r i-rc"rist- o' buleuc5ü

coloniol fas:ista." ( o colJnicê, o 'ltDiCl ' ei DL FCnTrLLlLr.

0 -r,l.tariado e o iLVo p r.uaL:,, rà r"r- li 'crc iã-'Í Ôr' ílfric ccns.)ur''L'
,, t";. ;;;i;;;".-, viu con.r e.i. no cor çã: as luor)s ias-!;çõ s o-jrtaÍem êo s1l

à. Ã""f,;. rraá estÀvam cm torlo d ladú, nos caminhEs que ]evam à fábrica, ncs bai'ros
:;r;:" ;" eentro e ros .rrêcords da ciaade' quictas c muca§, elas qlitavam tocauia
I.r-ãii., *ióiaI FCpA Dt t,RTUGÂL! vIVÂ 0 pÂirriD0 [0i1Lll']IsrÂ D0 sRÂsrl I vIVA A JllsrÂ

LUTÊ DO POVO BRASILEIÊO !

ptilhares dê documcntos, essinac.rs pclo [" l,sninc, iuncavam o chão csvoaçande à

Ê."";;-;;i;; oo o:nnã, .onào àviijamante ap'ntraios nor milhercs d' txabalhadÔrcs com

;:-:;."";;i;";",ã"",'",,",.rn"a"s,erronr-ãros c vexados p'r1a vÍsita rre ta1 assassino

àà."r"" p.f". ns rostos tornevnf0-'Bê pouco a fcuco sorridentÉs, eles trabalhado!es

estavam Cesenfronta(lcs c rlcltr.i":',',jt_:rrlo5. t'rlr:1'- vinq'r'irs, não ena irnPuneínenie que

iãir p"tir." punham es sua.s iírurr':': -ri-es nc ri'Js' pals"
0 bxioso lvl,p.A.C., er!Lrêu a sL-ra 1'c!te vrz u'rii'tcf'n:;alista É jcnuncioLr' atravês

i" t;";;l;; p.ár,"..àátn ll'r.is,i.lu', o 'a!á''rtcr altaínente colonialista resta vis!
t;, ;;;;;;;"i-, o i"nr"io ,rrs lu:s carnaritt-ras paxa tentarem esmaqer a iusta e herdica



luta rle libcrtação nacional 11os povos iles .cIónies.
0s eslutlantas anli-imperialistês !eafizaram um amPlo :'cbate àce!ca .io siqnifical

.jo Ílesta vi!ritô, qLe chaixeva eE een9Uê frDscô rlo .lssassinaio .los cama.âtjãs brasilei
'dtri o t )'. êfrica..._.

0s esturlant.rs malxislas-leninistas, organizailos na F,É.lvl-1,, aIóm Ce te!em faito
ampla acitação política âcErca rlasle lacto, convEcãram ãinrle uma m:rnifesiação Popu -
tar ri€ repúrlio à presrnça dc t.is banili os no país.

To.:os os ooe!áqi.-s aas fÉliEas Ca Zona Estâ1ina viram ao alvcrccer junto 
'los 

pÔ!

tõps, nas irer'iaçãcr interi.r de a-Iqunras:el3s, esvoaçâr: inÚmer's comuni'
ca,cs encimalos pela palavra (le oxrlem! fCCC S0BRE 0S CÂRRÂ5C0S D0 pCV0 BRASILEIF!!

0 povo po!tugúês soliilariezou-sq totã]Ínênte corm a ius:a luta lÔ lcvo bresiloiro'
viranao oslensivomcntc as ccst:s eos reacciEnári.s fosteios p].omovi(:os pelas birxquD-

sias u1t.a-fascistas (los.lcjs ireíses. C prolclariaCc c o Dovo !ortugLEs, vão percel"-
benCo com muita cfareza o real si-anilicado Ca po]Ítica mârcefisla o la sua bur!uesia
coloôia1ista, a rlÊspcilo rlos l:sforços Jesespera.los ílostcs 1aÊaios impÊrialistas e Ós

sêus cães le l.i]a .s !evisionist.s 'lo pnCnp, e xcstanta Êanllia nE3-revisionista'
"- C tovo porluques astá cúm o lranco povo irmãÕ brasilcixo nrimâ uní a'lo frater-

nâ1 inlernacionalista militantc _ não com a chafle.la rrCor0uni4âde Luse-BrasilEira[;
NÃÊ CO14 I''1ÉDI C I !

- 0 povo irortLguês eslá com o gran.io".povo-irmãó-blasilciro _ não com os seus ex-
ploradores; não com os seus ai.r.cssores; NÂ0 C0tl I4EDICÍ!' - ! novo nortuauôs êsiá com a lutâ palular armada, coÍr a REoiução rlo qlanlLo fovo
irmão brasilciro --':o co. r co-tr.-r.:volr,câo; Nã0 C0l4 MfÔTC1!

- 0 povo portuquSê está com os patriotas brasileir.ê _ náo ccm os entleguistas;
não com os lacaios (io impericlasmüi LiãO CtlH MÉDICI!

- c pcvo portuçuês está com L1ÍICOLN ÓESTE, LUrS GUiLHARDIi'll, LlNI,0LN RÚQUE, cÂB-

L0S DANIiL e tantos outros filhos querilos do grancc povo irmãc b!ãsilciro'-hcl6is c

mártirEs da Revolução l'lun.lial prol.tária - não.ot os âssessinos ir pov', NRo [01'4 lvE

n,c,! - Nflo cr, MEDl[i ! (ÍJP- B povo portuçuÔs está cciÍr as vÍtiÍras o.calrascoi
coÍrunicarlo l4ÉDICT F0RÂ DE P0RTU[iil! )

0 Í-.ovo psrtuquês está com o hLróic, cafiareÍle Ribci!c Sântos, 'cm 
os hórdiccs pcs

vos da Guin6, Anõo.Ia c llcçanbiquo - nãc.om e camarÍIh3 marceiista, carrasca € assa_

ssinâ dos lov.s !

rCFA COI,1 OS SICNISTAS I

irApoia.lcs e âtiÇad.js pelo impDrialismo ianqus e encoraja:los pe1ê cDnivôncia e a-

corro iácito dc sôcial-imPorialismo revisionista soviético, os-siônistês jsraelitas
rlasencadeanam, no .lia 5 de Junhe Jc 1967, uma guexrâ rle agrcssão da grande envÊrqaLjg

ru.ont.o o e9ipt,r, a Slria c outros t3lscs árab!5' oeup:ranr-vêstês xGqiõcs dos te'-
rltdrics naciãoals.lesses país.s L' abrÍ!?r:R mcis -c uír ÍriIh;o 'le 

palcstinianÔs e tie

.rllrôs áxabes a aban.jonâr os scus.1êros.r' (rlo comunita'lo tlo C. Lénine).
A hurgucsie cDlonialista púrtuçuesa, ccísiderân'lo-se diqnã Cos sionistas' propôg

-sn, n"stã primci.e semêna de Junho Cc 19?1, comemorâ! ccn elos a s'a efómera vité i
ria sobre o povo palcsliniano e os outr.s povos árabcs, escolhenriD naxa o efcito a

cornfanhia snsta ,r'. beiledo - o EÂTSHEUA DANCr C8l:/lpAl\lY - subsi'liala pelo tranquclro
Prultimilionário Ro ic hil Li.

rrAhurquesrãc.lonialistap!rtLÇuÊsacresptctivogovernof'scísta,explorarloles
o op"ou""."" lâ;to ,:rlD pcvc lcrluqlrês 5.r0o Jt's i--ovos irrLrãoê cas c'ldnias, mantiv€rem

à,lo.rnvotroran, Curante toilc este tofipo, com o Estedr:r e os sionr:si'es israclitas uma

apo!ta.la colebo!ação, não sd poxque agressoxcs coín-aqlressc'es so iu'tam, êomo porque

ã.À"= eã" instrumÁntàs ria mes a lolÍtica co agrcssão € de guerra que o irnperialismo
iunqu", *ouo eos !ovo. lo munciú inteixo, visendo a dominâção, o sêque c a r'pina'"
( o caru-rjí :'a o C" .6n-rc ).

A visitâ cDS escroques enoia c n!âis simples cida'lao, peis toÍl's c'nsL'tvem na me_

mdria os crlmcs cometidos pox ssles bilires' sobre 'r 
povo pâlastinitrno' ToCos €c leq

s"ãr.in,l. das contáuas aqr;ssões aos r:iv3rscs paísês ârabes, to'''s sâbenr a ÍndoIc
inr perialista e expansionistâ cestos'oancirlos apoia'l'rs oelos imperielistas ianqu€s a

soci2s-impcrialistês russos.



-. Esta visita visou notmall2â. os carregamentos das mettalhado.as ÍJSI§r'CestinaCas
a arma! o exórcito coloniâl fêscista para combâter os herdicos povos das co1ónias. I
nicialments 6uspênsos, deviclo a pressõe6 cxexci.las po. paÍses âfricanos .lentro os qg
ais ss destáca o Íchad, a RepÚb1icã popular do Conqor a Nigéria e o Mali, foraín novg
m6nte retomados pslos sionistas, o qle levou âquelesr após ss gporcebBlom dâ po1ÍtÍ'
ca impsrialista dos sioniEtasr â cortar toda e qúalquer espécie de rc.Iaçãês com elêq

A posição aEsrrmida por est6s paÍscs, em particufÊ!, constitui um forte apoio à

justâ luta do povo pai.trstiniano, dos povos álab6s É ospBcialmente à justa luta cl€ iÀ
bertação nacional rlos povos da Guiné, An§ola e Moçambique.

Perante a visita clastês assâssinos o lvlRpp, à semelhança da visita do facÍnÓxa Ír4é

riioi, leaLizou uma qlande iornaCa de agitãçãô PoIítica.le apoio à iu§ta luta do po-
vo da patestina e .los povcs árabes, que decorreú sob ' náfavra de orcem! S10NISTÂS

|ORA DE PORTUIAL !

No prdpio dia cia chegada dos espanLaltÉs sicnistas ao nosso paísr as rubras ins_
criç6es sncheram, como frnguas de foqo, numêrosos Ínurôs da ciiiace e srrB.loles _ SIC-
NISTAS:FORA DE PORTUGAL ! VIVA A JUSTA LUTA DO POVO PÂLÉSÍINIANO! POVO PALESTINIANO

- p0V0 p0RTUGüeS - 0l4ESl10 C0I,1BATE l, eram as pâ-lavrâ6 dê o.dem môis dêstacaclas o Ii_
dâs sôfEugaÍnênto pslo povo trabâ-lhádo!, na sua dBslocação rliária para o t.abslho.

Nosdias sêÇuintes fo.am dist.ibuÍcos à popúIaÇão,nilhares dê cononicados do C.
L6nine, Fondo a nó o siqnificaCo dcata visitar os climes cometidos pê}os sionistas s

o fêmigêrado negdcio dos lornecimênlos de atmas ao ex6rcitc colania-l-fascistâr',parâ
âssasslnarmais e m€Ihor os heróicos povos da Guin6, Ango]a e Moçambique.

l4uito -iustamento o llpAcr o.ganização ce todDs os anti-colonialistÊ6 poxtuqús§os,
editqu um comunicado qus divulgou âmplam6nte entro ss Iarqa§ ma6sas co povo portu--.
guês, insurgindo-se contrâ o caso css armas, vitcriando a justa luta de libortaçeo
iaciánaf coã povos das coldnias, Tomanrlo posição sobrô os âconlecimentos clo lvlédip 0-
xient6, o I,lpAC agitou a bândeirâ cio intêlnacianalismor aPoianclo a iusta luta do Povo
da pa.lestina ê dos povos árebcs e condenendo o expansionismo sionista e a sua crimi-
nosa qucrra cle râpina o qenocddio.

A FEM-L, fcp suas as palavlas.ie oidEm do l4Rpp, desenvolvcndo intênsâ campanha
rie rnopaqanàa c,agitaÇão nolítica 60b!e a odiada vÍsiLâ sionista,

Numa manobra demagógica, a búrguosia coloníâfista Portuquesa, tentou imiscuir o

pouo nos seus Pestejos ccntra-revclucionáaiosô Apds a cDnf!atenizaçao entatr aqresso-
res, xoâ-1izàda no S. Carlos, a bu.quesia coloniâlista d€cidiu exibir - precisaftente
no dia 5-6-?l! ! - no Colisêu o bailaCo sionista, osperan.lo qê o povo aêoErosae, o Pg
1a porta do cavalo, conemoaasse com os sionlstâs o 6a anÍveasário dâ sua criminosa

"t"ili au"a., e.a uma nitida provocução ao povo português, e ao PlFpp que não poclia
passa! em branco. com Efeito o nosso !'ovimento preparou-se pâra sãbotaE o espectácu-
10, mas tal não foi necessárlo pois o povo fez o boicote gera.l. deÍxando a casa àsíDg
cas e aos sionistas a dançar para os ssus agentcs secrêtos e para os Pides! 0 Fovo
português demonstrou'claramente de qúe lado está:

rr0 povo po!tuguÊsr tal Eomo os demais tovos do mundor está-.lo l-sdo clas guerlas
justqs e contra todas aÊ gus.ras iniustas, incluinclo a agressáo sionistâ israelita.
õ imperiafismo e,rericano e o sionÍsmo israelita serão vencidos! A.luta do pôvo paleg
tiniano pÊ1os sêus diaeitos nacionals t.iunfa.á! 0s êonluios tlos colonialistas Fortu
queseB com os sionistas israelitas serão .ocJuzidos a Fd! (clo comunicado úo C. L6nind

BRÍTÂNICOS TORA DE PORÍUGAL !

Neste ano dB 19?f, comemora a burgussia colonialista PortLrguesa e a sua congáno-
.s inglesa o sexto centenálio da reaccionarlssima Aliaaça Luso-BrÍtâníca. 0s bole -
quins da burquBsia caPita-lista ê cóIonÍâlista comêÇaram cedo a espalha! aos quatio'
uontos as mar:avllhas desta aliânÇât as vantaqens, a ãmizade, a unidade e íni1 eum 1Ór'!

voreE, qu€rendo faze! passar por lebre utn relcs ratG; querendo mâtêr Lisboa inteira
na rua ca tsotcsqa.

Dê to.1as as aliaqqss da hist6.iá do PaÍsr esta 6 a mais reãccionáiia, 6 âqualá
oue colocor.r o oaÍs aos rrés Ja velha A.Ibion. con e1â, obtiveram os Íngleses torlas as

uantaqens Dollticas, industTiais, co,nerciais, culturaiÉ e econdmicas a tloco cluma h!
pot6tica protecção militar. Contrà esta aliança sê erqueram ao tempo muitos pâtrlo -
tas que faziam circulai: pclo povo numerosos manifestos dos quais lêtírámos alguns pê

râgrafos que pagsamos a transcrever!



',Não há exemplo no mundo.e que nação algumarpo. mais insiÊnificantE passasso por
semelhante Lraixeza, ou, p.râ melho! tiize! não canste quc goveÍno ê.Igum caÍssc na bai-
xÊsa a ponto ilE assinâ! um trata.jo tão injusto o vcrgonhoso, c só pârê a nação pottu-
qussa esteua ressrvarla (com or-rtras muitas) semelhante cêlamiLlãdê.rr

"Oepois Lla rcvotução (1640)"Ce portuqâI, tcm sidc cste reino nrar:s escravo de In -
qlaterra do que nunca o Êoi rle 

^spanha! 
parêce quo os inltescs não ofereceram a poltu

tal, na sua revolução, uu-ra mão âmiqe e litreral, senão para oP!i'ni-1o depois com !,na

infiniCado de braÇos: e quc se viu 1o!o, pois afinê1 o d?struiram Eom o peso do s{ru

sÍstom econónrico.rr
ouênr solxia as txáqicas consoquências do tais alianças era o povo, (como scmpre!)

que çoÍria .le fome dé nolte ao suf Co paÍs, pois os nêgoeiadoles dcsta e doutlas alia!
Ças ficavam com o suficionte pala se bcsta.cm.

Ê CDstâ !caecionária a-IianÇã quc a burçussia colonialista portuguesa e a cam5riliB
marcÊlisla se propãem fsstejâ! com grandes hon!as, e com o bencplácito {los imPerialj.g
tas bxitànicos, o 6eu VIe centanário! 600 anos Cc subjuqação âo i"-rp.ri21ismo! 600 a -
nos .la afrontas e vcxêmcs ao pov. toltuquêsl

Em tacos estes actos a camarilha matcetista rcêccionériôs, opressores
e explorârloÍcs rjos DovÕs do rnunrlo. preocupando-se em manter bcm vivas torlas as alian-
ças c tretacos que serviram aos stus antepassadcs (monarcas o republicanos) para opri
nrir c eNp]ôrar o irovo e c.rlDcar o paÍs sob o saquc do astrangeirE-

São factos que ê:La pxocula enaltecDr para mofhot oncobri. cs saus divcr6os conlu!
os cofi os irnparialistas ile to.lo o munao - em ospecial o inrPorialismo ianque, o inimi_
go na1 d06 povos do unclo inleiro - para mêlhor podc. êprinrir e Gxplorâr o púvo Ce
portuqel e rjc subíneter p!]a floxça das armas os herdicos povos da Guin6, Ançola e lrlo -
çambiquc, que lutaÍn corejosamente cle armas na n!ão pela Iibor.laCc c inceFendoncia dos

Também ôs povoB âfricanos da N:qribiar do Zimbabur.4' 11â Rod6sia racistâ cjo Smith
(legaaa pelos inqleses) lutaÍr de armas n: mão ccntra o opr€ssor e explcrarrôr in91ês,
v lnr colon.i. IÍstr e i-rT.ridieta .Lj s cr:-os nio iêm contr.

0s imperialistas britânicos não pexdBm ensojo dc Ccmcnstrâr'a sua potÍtica oxpan-
sionista de uq.o"são " xapina sampre que a ocasião ee aFressnile, a prova cisso são os
acôntecimentos vclificaclos nâ Irlancla, que tais sânq!ináriô6 querem mantcx dentro co

chamado R,rino llni.lo -uma sdrdicla capa para encobrir a políticâ.le anexação.-Jãmeis no
quadco .la soci€dadc capitatista poderá axistir a livrc união entro os povosr os fac -
tos scmpre ô domonstrarâm e os roccntcs aconteciment( ê no ul-ste! o estão a confitmar.

ToCavia, o ímperiêlismo inqtês não se cónfino ao scu tenobrôso "Fcino Unidor', o1e
alestra, como mancha de ó1êo à iona rle áqu3, om torjas as d-irêcÇõca a senti4os. Desla
vcz prêtanilêram aFo.lerÊr-se dos pesquoiros.la IsfànCia' quç muito justamantc aumentou
.1. 12 para5o milhas ú limilo.les suãs águas tcrritoriais. Eivillândc que os palses têm
sobcrania sohrc o csDaÇa eéreo c sobxa as suas costas s áÇuas Ínarítimas, soLr.ê oe sÉ.8

xccursos nêtur'ais ostÉjam elcs na torta, no ax ou no m3r, os imPârialista§ l'ritânicos
clcci(lir.m fazer tábua rasa da jusiÕ docisão co Govcrno ,r Ílo povo islandêsr violando
pcla fôrça as suas fronleilas. F]âst c povo islJndôs não sc iniimidou com a terrtvol 3
Êarônciâ do inimiao' e.Ic passou ao contra-alaquc atrav6s clas vias diplo,náticas e ca
rlcfcsâ intransigentc .lo scu iorlitdlio, tenCo afunclado ou danificcCc dois barcos Ce
pesca, socolren;o imc.liatamante toda a üripu]aÇão, pcrantc a imírotência dos navios tle
gu"..à n.;tani.o"" As rlÍ1lqôncias por via '.liplomática junto da NÂTo nãc resultaram cq
mD e.a a1iás de aspolar, pois cs britànicos são dos mais fortes chãcais dêntro dosso
orqanização, Como -xesposta, o Fovo islan.lÔs cleci.liU e sui perticipação ne NATo, nacig
nallzando a base ie Kcflavik a 60 kms ae Ecik.iavik, esta 6 a josta rcsposta à violên-
c.ià, à arbitrariacade, à oprcssao e roftcssão acssG ninhc cle impüriali§tas tlue ó a NA

T0.
Continuarloxcs dcssês andnimos patriotas que sc manifcstavam à ccntcnas dc anos a-

trás contra a penelração imparialista inqlesa, e aBnunciavam da Fcrma que vimos a re-
accionãrÍssima alianÇa Lueo-Britânica, o l4RPp levantou a bandei-'a anti-imperielista
das mãos dessos valentes antBpâsse.los, in§crevan,lo pefâs cidades veamelhas pafavrasde
ordem que sintetizavem os sêntimentos anti-impof,ialistas do povo por.tuguôst 0s muros
párêciâm autênticos livros abertos ondE, mesmo de muilo fonqs se podie 1er: 3RÍÍANI -
OOS FCRA DE PORÍUGAL ! IlYPEBIÂLiSHO FDRÂ DE PORTUGAL !PCVC IRLÂNDÊS/PCUO PORTUGUES '
. O MESMO COI']BÂTE ! E ViVÂ A JUSTA LUTÂ DT LIBERTAÇãO DO PCVS IRLANDÊS !

ÍaíÍb6rn o l,lPÂC tomou posiÇão internacionalista dcnuncianCo o carácte. Ca visita Co



I'distintoI Filipe, apoiândo a justa Iuta r]o povú irlandês e dcs !avcs africanos pela
inrlopenÍlência nac.ional atraÚds dc coÍrunicadcs viqcscramente distribuídos-à papulaçao.

Enquanto isto o proletaria.jo e o povo inqlês' Éuiacos pelo Parti.lo Comunista BrÍ-
tânico t'l-L, realizavam manifestaçôes rlc massa s outros actos poltticos s pÚblicos cog
tra a reaccionarÍssima aliança LLlso_Blitânica e em pa!ticulê! conlla a visita rlo fam!
qeraio I illtrE r PorLUqf.Lt

A toilas as .eacciônárias comemorações da burEuêsia cclonialista po!tuquosa, o po-

vo pxofe.iu um violentíssimo nãol 0 povo português compre€ncle cada vez melhor o contg
údq reaccianário e lesi\ro dos seus interesses rlc classe de todas aB aliànças e ce to-
.lcs os esfDrÇos desse bando ciiminoso. Elas acabarão inevitàvelmêntD por se quet'râr
poranto a Fo.ça revolucicnália dos povos em arrnas quE Po! tÔdo o munrjo s€ levantam ng

ma vaqa ixrcsistÍvêl contra o colonialismo e o imperialismo, ÊcIa IibBsda'le c indepen

dência nacional.

ÂBA]XO O CHAUViNISI'1OI VlVA O INTÉRNACIOI.],1LIS[1OI

,,1Ç ae Junrro, dia da raça, rlia de Camãas, dic dc portu!.] uno e in.livistvel!"- tis
os sfoÀans propagandlsticos com uqe a burguesia coloniali.sta portugucsa pretêndo mis-
tificâr iCeoldg.icarnente a novr porluquôs o os Povos Co mun.io.

D Íliâ de poxtuqal clâ burlucsia colonialista 6 pÔr esta aproveiiGilo, pala exêIta'
ae suas suporiôres qustiCades rácicâs Ílc Cominadorar verCuga e essassina dos hêróicos
povos d3 GuiD6, Ango]a e í'4oçambiqLrer t€ntanCo fazê-1es Passâr i-.ox "qualiCarlesrr '1o Por
v 'c Portu!ar."

,r...EXFIoradóre por naturcza, ela conluia_se com o i,-lperialismo Ptrra sug'r màl8 e

mel.hor o sanquo clo prolêtâriaca c dc pÔvo parluguês c PerpGctLJar a cr{nlnraç'o c o co-

mÍnio opressor sobrê os pcvos de Guin6, Ângo1a o moÇanbiq!4, etrâv6s da intensifica -
ção {la criminosa guerre rlD rapina c g.rnocÍ'Jiú.'r" r... Comcmora;Co EaLa vez mais fervúrosamcnte c scu ília de portugal; pretandsníLo

mo6tlar-se aos o.Lhos.lo t.rovo portuEUÔs como eutênticamcntE nacionsliste, a hurÇuêsie
colonialista porluguesa ebre todâvi., as iort.s do peÍs à p:nolràção a domÍnio do im-
perialismo.t! (Õo comunícêtlc com o In.smo títuIo Üo Comité Léninc).

IncluÍmos nas jornatras anti-iirDê!iafislas a festa ieaccionáriê do 10 rle Junhc, Pre
ôisâmcnte porque a dcaenciêncie clo pâís ao impcrialiBmot e princiFelmentc ao impFrialjÊ
mo ianque, , quaso total. E nc .jia em que a burguesiã tlcsce a terlojro expelindo I'na-

cionalismol por todos os'porôs, abhamos por bom dsnunci.r o contcÚtlo dc classe rlEsse

nauseabunÍlc nacionelismo, junto Co prolEtrri:r'ó e 'la nÔvo fortuquôs'
llEs6e scntido ê iunlando a pülrvra à ccção, o llRpp dc!cnvs]vou intensa âclivi'ladÊ)

na propâ!anda e aqit"ção po]ítica. As inscriçõos revolucicnllrias sÚceCcran-se â um ri
tmo bastãnte elcvãdo,'poCcndo afilmar-se que não oxisto parece ou muro clüe não tenham

pe1]r nrnos uma rubra inscrição revolucionária. 0 comunicacô ,lo ccúité LénineriAEAlX0

b ÊHruvrrurstlol vIvA 0INTERNÂC1o(ÊLIsl'4c!" iuncavê o cnão ezqr':co rls portuqal.
- - po. uru lato a HFAC (orgenizoção.lL sr,f.iêdos ! marinhciros) descncadeou orande o-
fcnsiva, n!5 quartéis contrã as comemorações burguesâs, colonialiêtas e xacistas da

10 ;le l:nhc' clucidando os so-Ic:dos e malinhciros For meio Llc inúmeras târqetas, cor'ru

"i"..r", 
i"".riçõEs rcvotucionjrias, rto caráctcr colonialista, rácista e chauvinista

Cossos iestejos, apoianÍlo sem csssar a justê c hcrdiea luta dc libertaÇáo nacional dt6

n.vôs C. iL:n6. An'r 1a - l'1oÇ-'1b'luc.
'- o mpnC ae.onvoÍvo, meriiÚrio traba-lho ilc eqitação po1Ítice, cducahdo âs massas Pg

pú.;"; ;; uo"àuanr." qsPlritc anti-co.Ionlalista. Desde as inscriçô'rs, os selo3; as
'rinf,"tu", targctasr coml]hica.los e ioxnai6, tudc serviu Para êIcvar a consciêncja anti
-colonlaiista-aas àusuo., e virá-las conlra a burguasia colcnialista p!-rrtuguosa' assa

.cj 'la ' os hcrdicas oovos^':s col6n-:rs.
Igoalmente a FEM-L não poupou esfoxços no trabalho cle aqitação e propaganda anti-

-coloiiafista e anti-ioPelialista, tomaÁao uma Êirme atitu'le intornacionulisls'prole-
tária faEB à guerra colonia-L imperialista.- 

õ mPne, tiansfcrmou-este 10 tle Junho numa viblante icxnada d' solida'iedade aos

r,erdicos pávos da Cuiné, Angola e rcÇambique' demalcan'lc-so facê à Õonfraría levisioÊ

"i.tà 
qr".lasc': há muito vem apoianrlã a fsstà nacional da burqucsiât cÔrio o atesta o

..irà"'iL."io. no seu pesouip trAVANTEtrne31?, eno 3I s6ris 6-á, :iaesqunÍla quinzena dc

IÍsio de 1962 e quê pêssãmcs a transcreve!:



-------trfO DE JUNHO REFORCEI4OS A UN]DADE

Estamos a atrâvessar uma iase do olandos futas.ic
,-,,i,nFnto Llc-locrdtico o !nti-Êascisir portugu6s Lom

ra consoliôar as vítórias alcançaclas 6 nocoesário
o.qanizaÇão o alarqamento da unida.Jí.i.

010 di.'Junho, dia de confralenização a da cultuxa nacionaf, é fima com !.ancieq
trarliçdes progessivas e pàtlidticas. Qus no pr6ximo riia X! de Junho so organizem
por toda a parte passBios, fcstos, excursõcs, cúnforências a outxa; iniciativa6.
Qus a juventude estreito os lâços dc cámaradagem e confiança, do mo.lo a poder lanr
çar-§e em novas s maiolcs lutas.

Chamcmos ao mov.imonto patridtico c anti-fascista novos milhares dr portuque - .

ses' i'-------___-_-----:-_---_--___-_

Eis um proglama do comomorações do roacciona.íssímô 10 Cs Junho que a própia bu!-rl
quesia nãc recusaria a subscrGver. A cônfr.Dia revisioniÉta 6, pcis, um destacamonto
da blroucsia que vlsâ cclocar o prolctariaCo o o povo entrê dois fogos a fim de ani -
quilar todas Ês suas futas. 0 profetariaCo e o povo poltugüês neccssitam do osmâgar zs
forças !ovisionistas à sua retaguârde, â Êim do t!ansfcrmar'em a gue!.a co-Lonial impe-
rialista núma querra civi1 revolucionária polc Pdcje. Demccrático o populâr, pelD pÃ0,
pAZ, TERRA, LIBERDAoT, DEt10CR,1CÍA e INDEpÉNDtNCiA NACIüNAL.

NOTÂ DA REDACÇÃO
0 Comit6 L6nin6 pads-nos que char,remos a atençãa

do TiABAIX0 0 CHAúVINI5M0 ! VIVA ú INIERI\ACICNÂLISt40 !

Çã1 1as 5 condiçôos para a fun'lzção co p.rti'lo, a
ta c.FCorCância cor a resôluç: rproveLa na reunião
diçõesoasftarêea6!.

in"LJTA pLPULAqrr nô osFocjal r4aio/lunho 19?l

mâssas. Nos últimos meses, o mc!
consêguÍCc impoxtantcs oxitosipg
qLrc so faÇa uEi qrândo esfoxÇo da

para o facto Ce quo, no cornunica-Í, s:iu r-na insufjcionto fnrnu]c -
qur-I fornulJÇro n;o está om camp]S
pfenária de Ouiono sobre íês 5 €4

IM EIf IALISTAS

1- A polttica êxterna da camarilha'mârce.Iista, não é mais, que o prolooqaÍ,rento rla
6ua palítica intcrra. por conseguíntc, a po1ítica axtorior cla camalifha mârcelista t
ó mesmo óBráctsx e a mê6ma natureza anti-popularês e antí-nacionais da súa polÍlica.
interior; Rocantunrente, no chamado Congresso Ca AttN',p raatizado om Tomarros lacaios
marcslistas oxpiessaram mâ1s u,na vcz a BUa fidclidade o o seu compl.to âpoio a uma sÉ
rie de acorCos e tratãdos, que a burgueÉia portuguesa consoante os seos j,nteresses do
momento e â.efaçao de forÇas inter-iinperialistas the impunha, foi selando êom outras
classes teaccionárlas. Saliantaram ncssâ altura, â rre.lj.ança Luso-Britânlcar', r'o pacto
Ibéricorr, !A i.lATB", ncoÍrunidad,r lluso-Brasiloirar!. Vejamos o que cada um destes txata -
dos e acordos teptesenta para o povo portuQuôs,

- A Âliança Lusô-8ritânica; ssculat tratado cEt,re âs classss ,eaccionárias brità-
nicas c fortuquêÇaÇ; er om óone.lo qoal! cm determinados pexÍodos rlo.nosso desenvolvi
mento histórÍcc, foi aliênado aos impBriãiistas blitânicos toda a nossa soberan.ia na-
cinal, e particularmente nos prÍncÍpios dEste sécuIô ós cntão principais sectoros da
lcononia - AS MiNAS, 0S TqAÀlSp0R ESi A5-CoMUNICAÇõES.;,



-o Pacto Ibêrico ( oü tratado de :1ão agrês6-o e amizade entle Portugal ê E--
la"rru j ãri*rçã reaccionária ertre fascístaÀ portuguêses ê fa6ci6taÊ espanh6i6l e

ãa no.re c1o qual, o soverDo fascista português enviou tropas a aiudai o fasciEta
fr*"o n" : Jpr.Jsão"sobre o povo espànho1-durante a gu^rra c-vi1 l9t6/19)9 e eE

tose alo qualt aind.a a qualquer Donento e 6ê dlis6o houver neces§lilade, qua_l'quêr

un cleles'podárá interfári-r no país do outro para ajuder na repressão anti-lopular'
. -lL -ri'a:rização Tl-1.ÍllDo ATLÀljTIC(l NCRTE (l{À1O),bIoco nilitar criado pelo 1o!e-

riafisúo iauque logo ap6s a segunda Suerra Ínundial"ie que forúaliza nai§ que ne-
nbum outro. a sub4issão da burluesia fascista portuguesa aos 6êus aüig06 arlêlica-
nos, a llATó, ê un instruxlento áe dorcínio e opressão iúpexialista atirado ao co!a-
çÉo d-o lovo português, ilos povo§ ila Europa e da Albânia socialista'

- 1! Coiluniiladê Lu6o -BÍasileita r êm nooe ilo qualr pol' exeÚplor os fasci§tas
pot'tuguêEes ênviarn dê1egaçõês da Pide especiaLizadas na contra Suerrilhar para

àj"A"i ou fascistas traJileiroe na repreisão sobre os hêr61cos Suerrelheiros-do^-
-aiaguaia, e sobrê todo o povo irúão dã Brasil e em t'oca os fascistas brasaler'ros
urrrir., oÀ 6eus generais lara a Re!úbLica Poptllar 

'la 
quiüé-Blssau oadd ajuilail 06

colonialistas poÍtu8uêGes na repressão soble o her6lco lovo 1r'úão gui4eense e a
suâ justa ]-uta l-ibeitadora .

Coúo sê pode verifíca! por estes ê outros acordos_ coúo 06 recentemeite es-
tabelêciiloB cõm o }lercado coüu.e e coro o governo francês sobre a eúigraçáo_ todo§
e1e6 iorriralizan o caracter da !ol-ítica da burguesia fascista portu8uesa; ao úes-
úo telDo ant$-lopular e anti-nacional.

A partir ão_noneator eú qüe o jraperialsrxo fez o 6eu aparêciÉento na histô-
ria, nâo nais a burgueela portugüesa deixou ile 6e subnêter d6cilnente ao6 ten-
tácul-os que as dliveisas potências este4alian por toalo o mundo !al.inando-1hês a ln-
êépepaênãia ê soberania ã. noruo pátrIa. ü3 troca das nlgalhâs qus the vên da
exlloraçâo a qtre o i$perialisno subnete o nosso ])ovo e os !ôvos alas co16nj-as! a
a burguebía vJndeu-Àhes os Eectores chaves da nossa economiar pelnltiu que o ir:1-
peria!-isüo fizêsse do nosso pals u a autêntica praça ale arnas! inu[dasse o ner-
àad.o con os êeus subproduto6, divulgasseú anxplanente no rádiortYt cil1eúar noS
li1rrgsi á 6ua cul-tttla e ideologias reaccionárias, os 6eus costures ê vâ1oles de-
cadeBtes, a pornografia, a prostituição,etc.

VejaJros afguns do6 aspectos do que acabanxos de dizer.
2- Ea 19?21 f/4 da totalidade dos ca?itais lnvestidoE êL Portugal 6ã0 dê !ro-

veniênaia eEtran8eira.' De6ta 6onar raai; de urx quarto sâo capitals ianques e qua-
se outro tanto alenâes. Os . inv er tinentos do6 glupo§ econ6micos nonopolista§trpor_
tu gqesesÍ foi de um qúaito da totalidade. Levando êr0 conta que úeÉüro esiês gru_
pos llonopolj-sias ( CIrTr CHA{PALMAi,D 

' 
SÂCOR'tOTÂ e ÂqORES...) estáo depenilentes

firEúrceira e po1Íticaúêate dos granalesírrusts ir1telnacionalEr fÀcaroos co4 una
idej.a clada dê oor0o Portugâl 6e.ter0 torEaalo um paraíso pars oê ca])ítai6 imperie_
listas, coú os ianques a cabeça Ai.nala ero t9?2, 3yó (819 úi1hõe6 ile escudo6) da
i;otal-idade alos iíve6tiúenüo6 iiuperiatri6iaÉ en] Portugal illrigiraú-ae para o sec-
toÍ do turÍsmo ê 166veis, E6ta eoolne 6onxa de capitai6 inveEtido neste sectÔrr
êÍplioa a f,azâor porque glande patte'do Algarvet do Álentejo' dos AÇorês e }Íadei-
ra, têu 6ido exlu1scE ala6 suas terras ltilhares de canpànêses, para logo a Fegujl
os lacâios úa!cel,is{.a6 as e}rLregarem ao iúperialisaor que d.êIas tên feíto rrm au-
têatico ca8po de fêfi.âs. Éo eiianio, a ntai6 rêcente e Srilhante!' venila efêctuada
pela.burguesia portuguesa ao :1.üperialispor fol a ala üos6a. plataforÚa -çoílineüta1

àode tliversas coÍxlaúhias est::ar,iei.rao u*pior., jâ essa ríqueza que s6 ão ]lovo !or-
tuguês pertênoe..; o PmRJi Ii)"

l'ias ta]. como disse,_-rr,e" ráo é s6 no canpo econôúi-co que Portugal Ee !e!x tor-
nado rrrra neo-col8nia alo i,tlire!1a1i-súo. Con o ínLui-to de assegurar os capítai's in_
vestidoÊr e ao úe§mo ter':po de ':i,:rfizar o nosito palE cono ba6ê üúlitar repressiva
aBti-loirulaf, os ilnpêril,ista6 parsaraB a controlar !À1as nais diver6as fofúas o(

er.ércitã cotànial fãscisr;a poriuguês. ri construirao bases e aer6dronos aill.tares
aoBdé quÀzêran - liontij o r Espinho r Beia, l,a8os ! Porto §a!1to' etci armazenarêÚ
quanticlacles,fâbuLoEaE de natêrial de guerrar inclui!1do boBbâs atóúj.cas ê teruo-
nuclearee - Fonte da Telha e setlbal; instaiaran centros dê rastlelo de fo8üetôês
e nlsseis itrtercoÍtirlentais-ílha das Flore§ por exeúxlloi sstabeleceran baseE na_

vais para suboarinos portaaioÍes alê ogivas rt Polarisf -porto dâ Praia da Vitória,
enconlrando-se en con;truçâo ur1a outLa eú La8o6; êtliticara& centros de coÚru8ica-

çõês DlLliare6 ê civis para assalto ao continete euro-



peu B ac noltc tle África; imp.Iântararn um posto Cc comanrlo da TJATO para o sur-,ste Ca Eq
ropa - o Iborland, em Beiras; dcspacharam pa!3! o nosso pêís milhsrcs dc militales do
mistLlra com agcntes da CIA e oul!âs polÍcias saEretas - 200 Êlanccscs nas FlorEsi do-
is mil ianqucs na Tsrccira; umâ tosta dc pontc dc 1U0 malincs em Lisboe; 100 alemãos
eni Lisboa e Bêja, guêntitativo qlo subirá para 1.000 assim que a base aérea desta ú1.
tima ciÍlade estÍver pronta,i. (LUÍA p8puLAR Na6).

Eis aqLri com cvidÊncia, o carácter prcfundãnente anti-colonÍa1 da poLltica da bul
guesia fascista e do qovorno do lacaic l4arce-to Caotâno.

J- Aindê no chamado Conçlessc dãrrANpí realizado om Tomar, foi dilo a cstê respci-
tor

'rpcrtugal constitui po.la situaçio !eoEráÊica c Estxat6gica Cos seus tep
ritúiioà, Ê inprrtêircia das suas infla-estf,uturas um elemento valioso
Ca seguxança colectiva eüropej.a.'! (conclusões Co Congresso da A.N.p.)

Qúe ql]êreín .l:izer com isto os lacaios marcelislss?
oue brandindo a bandeira da "situaÇão geôçráflica.e sstratéqicE" ac portLrçal e co'

ldnias, essa ccrja dc vendÉ-pátrias, 6stá pronta a neqociar mais e maÍs a venda do no
sso país com o iÍrpêriatismo, a permitir a entla,:la em poltugal de cada vez maiores q:qi
tidades de material b6lico o t.opas.le ocupação, a íazer da nossê pátria um plqLeno
peão da estraté!ia irnperialista e socia.I imperielista. ir bu.quesia portuouesa ostá
Fxonta, cof0o semp!e o estevs, a cont.ibuin com a situação ig€ográfica e estrat6qica"
íje porlugal e das co]6nias, para a cEtrat6qio ni.lilar ímperir-Iista rlsstinada a sufô -
cai as juslas lutas ds libertação Ccs povcs coloniais, às tut.s das metrdpo.Las capitg
listas e trincipalmente pa.a a tcntaliva rle cerco e aniquilamcntc rlas qranítes bascs
v.rmelhas aa llevo.Iução - Â CHINÂ t ALBANIA SCCTALISTAS.

Da iqual, nos mú]tiplos acorclcs e tratados anti-DopUIa.es que.etebran, imperia -
listas e sociais-imperialistas levam em conta Fortugal e a fidcliCa.js canina quc a Li4
quesia fâscista portuquesa e o çoverno do 1acêio t'iarcclo Castano tôm rlado prouas, co-
mo instrüínento a utilizar quanCo isso thes der vantagêm. í nesto sentido que os impo-
rialistas . sociais-iripelialistas "admiiemrr a truxquesia fascista portuguesa nâ prope-
Iada "ConfÊ.ência Cê Ssqurança Europeia,!, cujo único objectivo é a xeCivisão do mundo
em esferas.le influência entre oâ ranques o os rovisíonistas soviéticos, e a movimen-
tação o rlivisão do fDrças militares prar o corco da China ê.41bânia socialistas. Impg
rialistas, revisionislas e fascistas portugueses sempre procurê!am esconCer os sous
verdadeíros intentos ao reafizaram estes acoarlos e tralarlos cam a capa da "seguranÇe,!
cla "cooperação'r da (páz'r e do '!proqressor'.

l4as, ô nos6o povo, e todos os povos do mundo saboín pela sua prdpiã expctj.ência qtD
oslimperiâlistas e sociais imperialistas fafa[r em r,desermamentoI e cm "segurança", cg
lebram acordos -Iimitarlores rla profiferação cl. armas atómicas ( como os super-secretos
âcor.jos SÂLT) e para a sequrança europeia (com a p.E|alada Sonferência da ScguxanÇa
Êuropeía), m^s ao mesmo tempo almam-se at6 acs dentes, aumeniâm sem ccssar a sua po -
tencialiia.lÊ bélica, nrênt6m de p6 diversos blocos nilÍtares agreeàivcs autônticas amg
aÇas à indepenrjência e soberania das naçôcs.

E sob esta cortina de lumo, que os social im periiijstas levisionistâs sovióticos
apoiados no bloco militâr.Lo pACT0 DE VARSúVIA, invaCem a Checosfováquia, fomantam e
epoiam a invasao do pâquistao o!iontal pelos reacci.nârios hindus; ocupam militarmen-
te os paíscs do.Leste euroFeu c a l4onqóIia; concentBan um milhão ile solclados junlo à
frcnteira da Repúb1ica popLrlar.la China; e quo cs inpclia1-istas ianquDs apoiârlos nps
blocos mililares luo cxiorJ - a NATo, a S[NT0, a CEAT0,;. - conCuzEÍn uma gucxra Ce Ç:(-
terrnÍnio sabre o 1l;etnamo e o Laos, lnvaclcm o CamboLjja, pro,novêÍr qolFes ,nititurns r"-
accioná.Íos - cEno recentemente no Chil-e - e mantém verçado a maioris Cos pâlsss Ca Â
sia, Am6rica Latina e .iã Áiricâ.

É istD que se escon.le por dctrás de caCa üratado ou acor.lo quê entre si colebram
ioperialistas e social-imperialisttrs, e particularmente da p.opa.lada tonferência da

"Sequ.anÇari Europeia.
Servilmentc, os lacaios marcelistãs paxticipâm nos trabalhÊs dcssâ conaexôncia,

para recebeleh as oldens necessálias dos seus arnos imouria.Listas sob o luqar que !'a
situação geográfica e estrat6!ica" ce portugal vai ocufrrt na topressão sotrjrê os povos
no assafto às nações, no cerco cla Chrna e AIbânia socialistas, explessando assim mais
uma vez a totá] subriissao Ce burÇuesia portuguÉsa ão iL-rDeria-Iismo mun.lial com o amerÀ
cano à cêsFrlaê



l.las o povo portuguêsr os povos da Eu.opa, e os Dovos de to.lo o fiundo, não pormit!
rão jemais qu€'os imporÍalistes e social imperia-listns ríaterializem os seus desiÇníos
oxpaisionnstas, ânti-popularBs ê contra-rovolucionáriosr não pelmiti!ão iamais qlle ig
porlalistâs o social itr-rpexialistas ataquem impunemente-.as grandes China ê Atbànla so-
riu1i"tr", basos vermelhas Ca revolução e qonqui6tas não só rla hordica luta.los povos

Í1. China e da. Albânia mas tembém cle toCo6 os povos do mundo.

4- l4as eis, que aposax de tudo aquilo quê atrás dissenos os']acêios marcelistas di
fundêm nesta;ampanha eIeítora.lr ' como rle resto noutras alturas, o seu ÊsFírito patriq
ti.o, choqonoo mesmo a dizer ÍA pÁÍRIA Nãs sE DISCUÍE, DEFENDE-sEÍ, Em rolação a quem

os 1àcaios marcêlistas cja IANP"r êxpxessam o ssu patriotismo?-pois o pstrÍotismo dcs-
tes sênho!cs vende-pát.ias cínpxosea_se antss cle Ínais em relação aos têrlitdrios de An

§olarGuinó o Iv1ôçambiquer que olo difunde sGrcm pârtê inteqranto Co tcrritdrio portu -
iuOs, .in colos solos sagrados os heróicos povoa em àrmas estão cscorraçados.- 

Ésto pairiotismo burguôs nada tem a ver com o'petriotismo do nossoiFovn. ouanto a

esta quostão, o oovo portuquês é o priíneilo a !êc.nhecer que os Fovos das co1ónias
têm o .lireito à completa Independência política, económica o cuftu!al.

A nossa aetual situeção de neo-coldnia do impcriatisÍno deve-se incLusivé, ao Êac-

to .lo ns dcvida altura o povo poltuqÚôs não te! dado uma 
'osposta 

ao:'cofonialismo as-
êassino da burguosiai ao Êacto de o nosso povo ter as mãos tinta6 Ílo sanq0e vertidorE
.r" irtu flt""[.co.a pelos povos irmãos dâs coldnies, sangue scbre o qual] a buiguBsi
a s o iflrperialismo LonstrÚiraÍ0 o seu edÍÊicio colcnialista.- 

No entanto o povo português cstá p.onto a da. uma resposta, já começou a dá_]a e

vai transformar a Driminosa quexra colonial numa guerra civr"l revolucionária que a§se

gura, âo mesmo teínpo, a indepên.]ência e completa separaqão para os povos coloniais, u

á ris..r Ao n"""o pui" to(los os vestÍgios da dominação imPeriafista'

OtrPATRIOTISI4Oí DÂ BUREUESIA FASCÍ5TA E DOs SEUS CORIFÉUS

05 E C0L0í!TALISTÂS, 0põE-58 AÚ DliEIT0 SAGRÂD0 DÚ [i0SS0 p0V0

À COMPLEÍA I NDEPENDÊNCIA NAClCNÂL.

t'a C.nfcrência de Scqurançe Europeia.'.Âbre
nerspoctivã de uir efimã cj8 paz ê seg'JtanÇa

5- Na sua lúla pels Independência Nacional, parte do programa dã FBvolução DomocrÁ

tlca e populâr, o no6so povo não €ncÔnlfa Única e exclusivanênte como inioiga- a bu!-
gçesia vcnae-pàtrias e o sou patticlo, 3 ÍANPi', qLrc agota se pr"põs às eleições para

ãeputaaos à Assênbleia "Naciona]rr, tamb6n sobrs ã capã de patxiotismo'
i' De iqual noste Ôampo os revisionistas do chamado Psrtido "Comunista'r Portuquês e

" 
..r-liãi ãponai"o, a caqudtica cÍD"E' são o.complemcnto necessário à Política anti-

-nacional rio6 Êascistês. Estcs ssnhoxes escrevem nos seus proEnamaâ 'feiçociro§r 
rfim

à Do1ítica clo traiÇão naciona.l que submcte o País aos intercsses estranqeirosl, lôzo!
do rssi,r prossuiõr o scu po[rio!isnc.

Em lortlrçaf todo o patriota tom de se! antes do flrais Lrm intlensíçcnie deiensor-
rlos diroitEs .los povos das col6niês à complEta lndopcnd8nciâ Nacional. Sen isto' nao

hávcxdadoiropatriotisrilo.poisqucntoàestBquc6t'rortodoesabernosrcomoessescana
i;";-;;;p;. fêram uns inimigos iuracloe dos .povôs irmãos coloniais, como difundiram

ã.u-+ ,"'"t.t o seu prrtr:oÊacto neo_cofonialieno, os seus riref€rondu6 o dcbates nacionq

ià-p.ra tratar do Pxobfema ultramalino"r como cLes scmpro foram.o fiel aPêndice do fes

cismo co intoxicar do nosso Povo eom a;odrc icleoloÇia colonialista e nco_coloniafis-
i.-"-n" ot""fut cos operSrios c úamponcscs a essa criminosa guerrâ dô oxiormÍnio so-

br: os novos irFãos.

0trpATRI0TIsI,10iD0sREVISIoNlSTAS,C0l4EÇAp0RsERUl4VILNE0-C0LcijIALlSl4rJATIRÂDO
Â0 c0RAÇÃ0 Dos p0v05 DAS C0LÚNIAS E D0 povÜ PORTUGUeS'

l4as o neo-colonialismo é apenes urre parto da cst!êtógia anti-nacicnal dessa canâ-

tha revisionista. Vcjarios o que disscram astas I'sênho!csÍ nà gaslrÔndmica ror"rnião de

q;;i"ã,-""À." . n""pãr"a" conrorêÀcià co scqúranÇa Europoiâ, cuio caráctex raaccionâ-

rio anti-popular já mostrámcs atrás!

MÂi1CELlSTAS, REACCIONÁR]
E DCS POVOS DAS [OLãN145

acs ,ovos d. EuroFs e do mundo 3

cntre os povos e ncçãcs".

Clima cl; pâz e scqurançai lvlas senholest é exàtamcnto isso quc dizem l'?::llt::::
soci-r.1 inpcrialist'c o lsscislis fottuguca"E pa:r cncotrr ir cs.suos conl aoJ_13Çors rriLr

:;;;;i.;".' contra-rovorucjonlri:s, cxlansion'sLds'r :1Li-.acio1',.ic'



0s senhores revisionistas plocu!am mcÍlir 5s sues p.tranhrs !c1as dos saus Pâpóis
social-inrpcrialistos rovisionistas,ecvi6ticos, cxatsncnte para dolendc! o v6u que os

ir.ana : iocos. lvluod o tor '3" 6!e n66' a rlrclodi'.
Ê clalo que estes bacocos revisirnistàs nãó -ptrdcriam ficâx por aquii e ainda no

tal encontro qastaôndmico de Aveito, cxclamam:

Descaôéàl'scnhoros Lacai,os tlo sooial-imoerialismo. Não vafe a pana exiqi!i É exa-

tamantc parã clmpri! noàto pox pontor e 'lm a maior servifitutle, as cldcns dÕs scus â

...-ir.oliufiutu"t para pexsist-ir na venda da nossâ pátriê, na reprcssão sobre o povo

p""trq're", na pr!ticipação da mJlanÇa c massôcrs dos ouàros povos G nas tontativas da

1""..-..Áiorlio."nto d; thina o ÂrÀânia, que os 1ac3i.s ,na!colistas são iadnitidosti

na DonFc!ôncia de ScAUrança Euroireia.
É cxataBcnte isto que CEsejais senho!cs revÍsionistas; e é isso que os

,o""o" ooo" € coflr o vosso.,aEoio tentarão fazer. Quom não está clc acortlo com

tros p!ojactos anti-nacionais s coôtra-ravolucionâxics é o nosso oovot qLre

bro com os povos das coldnias, vos oxpulsaxá da nossa pátri.a, e da'á já uma

aos vossos ;ntsntos ãnti-nacionais né5tâ campanha elritorâ1 matorializanlo
lavra de oldam: C P0V0 U0TA NA RUÁtr.

tãú sinig
ombro a om

a justa pg

6-CAllARÂDAS:0fimdltimoparaquêosmarxistas-lDninistas-maolsl'1sÕxganizados
no únrÀ, "o 

propõem dirigix a classe opcxária - 6 a socie'ladc sem classes o taÍnbém r"

sem Êlontciras - o coÍnunismo'
ni- "rtãiíã 

êsta futa qloriosa não se obiém de um sd qolpe. Conscante a fasc e as

parucuiariaaacs do .l:scn;olvirnento histórico cle r-Lm paÍs, assim a levo1ução assume uÍr

con'..Ído e rorras d i Êc'cr t:s '_- jÀ a.tuor lasu da xevolução em portugaf, é a fase da Revolução Democrátice e popu-

1ar, na quaf toJas as cfasses e camadas-revolucionárias se-unsm-5ob a'dirccção da clg

""0'op*á.i, 
c da sua vangua!da eomunista, para futarcm pelo pÃ0, PAz, TERRA, LIBERDÂ"

DI, DFT oCRACIA a IrilrpLNDll Clt NACI0NAL

Só esla frtu fr re "ãri"r"iãi-os unselot básiccs Ílo nosso pÕvo, c Êazcr ce portg

qaf uma Repúbliea Democrática o popular, indeDencente e sobe'ana' libcrla da9 inqqrên

cirs ,.,r ru.1qr'".r tino ror cartc 1o i"pcri;1i.'no. on"c o !9Yo 1. D?!s{-99rr;gqlsc. r:-:l
''i t ::
;ãiã" ".;i..ri"; 

particularmcntc com os paÍscs socialistas'

- II4pERIALISíAS, F0nrr DE p0RTUCAL!

- PÂ0, PAZ, TERRA, LIPERDÂDE; DEIIOCRAClA E

- OPUNHÂI'IÚ5 À DUERÊA COLONIAL-II'lPEFlALJSTA

- FOf,O SOSRE OS VENDE-PÁTRIÂS!

- EOlCOÍÊ ACTIVO N5 ELEIEõES FASCISTAS!

I NDEPINDfNCI A NACTOI,IÂL !

Â Í]I]ÉRRA CIUIL REVOLÚCIONÁRIA'

5 de Cutub.o cc 1973-
comunicado do ccl4ÍTÉ EXECU-TIV0 D! Í'i.R;P;p;

PARA A CAI,']FAl\IHÂ DE OIJTCNO
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KISS]NGIR,
FORA DE PORTUGAL]

Viblacr Ca mais justa ir! as rÍlassas trabalhadorsa e tódos .s petriotes portugucses!
E que uma nova e infamantc p.ovocaÇão contra a sobcn3nia; e indcp.ndEnciã nacional 6 a

diqnidade do nosso povo acaba d€ ser pêrFetrada pela camarilha marcelista e polos ven;
de-pátrias da blrguesia colonial-lascista. A rogo do govErno'rBaccionálio e dcapótico
quo nos êxplDra e oprirnor acaba de dosembarrcêr no nosso paIs, provenicntc do Estado s.!
onista i616eIita, o flib;steiro-Kissinger, calxeiro viajante da reacção mundialr' aqen-
ts activo da po1útica c1e aqressão, de saquo c do'rapina de uma das .luas supcx_potênci-
ãs quo se.lisputcm 3 hcgomonia à escafa do lloboi porta-voz cc !m dos dois insseiáveis
fautoros da "p".s"ã", d: oxploração, cio colonj.alismo e Ca çúeÍra sobre os povos, incfg
inco o povo irorlugu8s e os povos irmãos .les cotánias, tcsta-d€-forro cs inimiqo númoro

ufi dos povos do munCo inteiro: o imper.ia-lismo :ianque.
Humilhação e vexame perante a insolênte provocaÇão quc é ê inlrômissão .lo I'inspcc-

tor,,(-issinqer, .ias o ódio e rovolla contra ô imperialismo norte-amelicano e a canra.i_
tha Ín celi;ta fantDche - tais são os sentimentos profundos do povo portuqu-as -. Quc

os vende-pátrias Ca burquesia colonial-fãscista lambam sollcitamonte as botas ao enviâ
clo .lo Éalrão ianque - ó 1á conr n]€s! llas qua uma tal coria ds 

"scxoques 
e de crápulas

ltcrmancça vivcn.lo às c.stas das massas trabalhadoras, contrinue cusFindo insultos na ca

ru ao oãro c ouse fCar em nomE rlcle - é questão qus lcqucr uma ráPice tomada do cons-
ciêneia rlos portuguêsos patriotas, dou_r!cratas e anli-fascislasl Tameda de cúnsciôncia
parâ a luta contra as cllques entr.guistas a pclo sêu asmsçamentc tcial. ! povo pottu_
guês aDque-êo lirmenrente cont!a essâ hurquesia colonial_fascisla que vÉnCo â Pátria' g-

Íiena a inriepenciência do paÍs e êspozinha a sobarania c Libcrdada da nação. Enão é se-'
não por saber exatamento isso que a Cia s o tacaio I'larcelo Caetano sovÊm obriqados a

anticipar a chog3da rio proconsul Kissingerr inicielmcnte marcada p:ra o dia 20-do cor-
rento môs. Pese cmbora essa rlcaaqsitada mânobra p.Lãnoacla Pclo DEprrtrmento de Lst:cjo

nôrtc-ame.icanô e lclos torciondrioB.ia pide, o Povo ]rortuquês nõo s. contcnta Eom o g
no!ína cxito quc é Fara ela ter obriqado o representante pessoel do Nixon ã entrar p€]a
poxta do cavefo; o povo portuquÔs saberá exi]rimir clera e inequlvocarnente o seu brado
de vigorosa desafrontâ: RUA CÍll4 (ISSINGER! NüRTE Ê CAI'1Ah'ILHA iANQUE-IIÂRCILISTA!

Kissinq er eÍn Poxtugâ1, írorquô?
porque a burEUcsia cotonial-f.,scista 6. o-mais ddcil instxurncnto Ca prfÍtica d! que

lra E saqLre do imperialismo ianquoi poxquE a camarilha iantoche maxcelista constitui o

mFis ÊiÊL Ê âctivo iieão co;rqressãe ianquD-sionista contra os povos árabo e pâtesliniS
no. F.rz .luL o" -i list s ier' el'tP' ouLcssclr I cosseq.Ír . .r: a;rc.'1o, L^- torr"nLc
,nassiva de tropas, dc aviões, cle tDnques, dc fogr.Jetãcs, de errn.s nuclea!€s, etc., sâl-
taram.ios Estarlos Uni.los, servindo-sê do tra'npolim dos Açorcs' Â camarilhs fantochemq
."ii"to foi o dnico governo rcaccionátio do Írundo que se lr:estou a semêl-hante ê,(iqênc!e
a.tmreriã1i6la. É natLrrs.I q!e os saus palrões se dignefir concedor-lhe uma visita, da _

mssÍna manaira que oos ôãcs smcstrâdos sa thcs comriensa as piruetas com o j.nevitávo1 e!
tro de eçúcar. f. sangue Llos ncssas.irnão-'palsslinianos e ár;bes darramâdo na defesa
cta Reveiução llundial'o que eslxeita o ibr.ço dÊ-CaLitano e de ^issinÇeÍ!

l4as a criminosa etiturle.la burqlr€sia como cão-ds-fiIâ do inpê!ialisnlo ianque 'on -
tra os F6vos árabes e palosliniano, o vexame que daÍ recai sibre o nosso Povot Êstao

f.noc cle ser f.rctos isolados ou ocosionais do domlnio sstraqeilo e ca polÍtica de t!aj:
ção nacional dos scus lccaios. pelc c'nt!ário. Teis lactos vemr. rnais uma vez, dêsmasca

rat com crueza a vc.uadcira situação no nosso pals, pôrtuqal não 6 um pàís inde'Jcnden-

tc. mâs una noo-coIónia. E um pâís dominaCor submEtido, escrevlzadô, àvicamenle 'ota -
fiãil.tri t*1." "s.hacais do imperielismo mundial, con o imperielismo anrericano à I

E, como cl aramente desde
sêr um paÍs coloniaflsla quo

facto dB o povo Pcrtuguês se

s.,nn!' o _osso llovi-1LnLo ,l.fi.iur 'r6 o frcto de portLgê]

.srâ nJ or'-or' tr _ossr situaÇão acfrs] dc ncJ-.ol6rj_. 0

ie! deixaalo arrastar para umâ quexxa iniusta que visava



sufoca! o inelianáveL direilc dos povos das cold.lias à indepcrióôncia nâóion'at, tem co-
firo irnediata consectuÊnciã a perda Ca indopÊndôncia nacional do poqÊ i.ortuguôs e a sira
suj6.ição no imperialismo €stjrangeiro, com os ienques à caboça;I (Luta popular n 6,pág
I5). Qual mcrctriz sequesirada, a burgucsia côIonial lascistâ, venCo-so o à nc6sa pá -
üria a todos os abutres da rcÊcçao mund:al. Distxibui a letalho a ncssà terra c as su-
às riquezas naturais; negreira rio nosso povo, não hcsita em nrgociar a peso a sua for-
ça cle trabalhc. De todas as aves de rapine quo saqueiam a nlrssa pátria e chupaarr o scu
sanÇua, destaca-ss como a mais áviCa e crimincsa o inperialisfljo aínoxicano, patrão-mor
da camarilha marcelista.

. O ir0poriãIisno âmcricsno doÍrina econdmica,-rente o nÕsso EaÍs - ccntrola, atraúósós
seus monop6lios, os ccollos vitais a os sectcres estr?rtégicos .lo desBnvolvimentLr, bem

como os principais !ecursos naturais, detem vários rarnos rla indÚstria que instalou qcm

o único objectivo da cxtf,air lucros Êabulosos à custa dâ mais descnlreada, LlesLrmana o
militarizada das oxplorações, ccmo 6 o casa cle indústxia electrónica;

! imoerialisho amcrlcano pcura-e domina militârÍrentc a nossa pátria - taz dcla uFa
praça de armas da reacÇao ê ãgressÍro muriliais. CÕnstruiu bascs c ae!ódlomos militâreÊ
no l4ontijo e nas Lagos; âxmazona enormss quantidaCes de mati".rial dc sucrra, incluindo
bombas atdmicas c lelmonucloaxes na Font€ da Tclha e Selubali esiabelêccu beses naveÍs
Fera subrnârinos DortadoxGs dÊ sgivas npolarisn na praia Ca VitÚxia c nas Laqês; criou
no nosso paÍs as testas dc pontc pcra a cEressão do continentc elrropolr a ao nolto co Á

fxica, como o Ibetland em Cciras; tjoscmbalrcou 2.000 ianquos ns Tcrccira a dcstacou 100
trmarinos{ paxa LisDoa.

D.:mais, o ilo'ntnic Ínilitar ianquE fEz dÊ e^írcito üa bLrrçu.rsia, o exé!cito colonial
fascista, num verrlaclciro oxdrcitc JE cc,r;rç3: e olrcssão lmi.rirris+"a ãÉcricana sobrc
o povo porluquôs o os Fov s irmãos.Jas Eo.Idnias. o cx6xcilo csicnial-fascistâ, impen-
te do mais sd.rli.lo e grolEsco fatriotoirismo, lu.lo ó ienque e ?ro si-rvjço cã.iomin!ção
ianque: dcsdo a lotalirlade dos ccmandcs nilitaristas ,ii!ectâmcnto emest!ados orrmade
in USA" nos seus cDntros iDilitares, à olicialâqcm burEUDsê t.rcinaCa ê drcrtalizâda de ê
co.rlo c.n as tScnicas c os intDresscs cstrat6Eicos dos iânqucsi êo tarrorismo mÍlitarje
ta sobro es massas do solaarlos e Ínarinh.iros diroctamentlr transpcEto de U,/est point; à
ciânciã militar imparialist.r ao àrm:rmento.0 cx6rcito co.IEniaI-fascista é o oxórcilo
do imp Drialismo aíncrican. t

0 imreria.lisoo amcxicãno exFã!.ge=se à EUsta da anoxâÇã
ritiirio portu.uôs - nio s3ti3i!ilo com o saque da i1hê Torcoira ctuo os.Lacaics rla bur;
quesiã portuguÍrs3 qenerosamonte c.rIocêr3ín nas surs Çclras, nõo sâtisÊêito cm ospezi }
nhar É liumllhu! o p".vo (lESsa Ilha quo ocuíra Írilitarmenle, não satislcito com a utilizg
ção cla base das La!os faxa os mais ignomiosos ompreenJimêntos contra os novES 'lo nundo
o imperialismo aÍncxicano sonha 3nexar ao scu iirF6rio iodo o erlluipóIago Cos Açoros, Sg

nha t!anslormá-lc nunr nDVo EuaÍn, numa oulra Üi<in3úa, Ll:sta vcz coÍ1 os crnhjes -pcntêe
não cont.a os,ro!,os í:e I:r:.cl- ra, l'r Chinà, ílo Jcpio c do Circir, mãs Eontra os povos
Ca EuroDa o n.rtê da Áiri.a. pera tal ptlrc:.le a uma çiqânlcEca m."obre de desi:.Í:,':Çao
clos ÂÇores com a.livo epoio 'li cem"lilha marcêtista, Esi.r,- a irando dor se:rs t:trlus,
fomcntâ umâ nr"sêiÇa a anli-Êatriática polltica i c emiÇ!açác ê trenslarênci3 r,rlrPUlaclo-
nat de açoreânos pa.e os E.U,11., Dndc o imp.!-ialismo os visa tolner oír futuxa poPula _

ção ianque da futura.clónia ianquo, lloje:arã os EUA txensferiu-se já mais dê mctade
da !ópuIação âctualmênte oxistonta nos Âço!os.

.r iFrperialismo atnqrr'.!q!r! l aa!! §!!i!fql cul tur almont ê ô nos q r!!to - pars taI, com
âctiva colaboBação {:Le fascisias e revisicnislas conluiâilos, tjcsFcja às cala.luFas sob!s
o povo porluquês ratrevds rlas oditorials, dos lilmas, aos di6cos, das agências.lc pub]!
cidade que controla, a sua iccololia riecadnntc , Eorrupta e oPrêssora. C iínpexialisnro
ianque visâ co0r ê sue ofensiva cu]tural reforçer o dcihJnio sobre c nosso povo, esp6zi-
nhar os sêus scntimontos, as suas trêílições, a sua histdria oultural e artÍstíca' os

sous profunclos ansoios revolucionálics c o seu inquebrantávcl Íralfiotismo. Visa dcsar-
má-lo, torná-Io num ddc:il a.lora'io! ioscràvo da iapSric ianqr.:r:. Éxprcssãc máxíma câ a-
gressão iinperialista no cempo da cultura, cncontramo-14 '. lemigeradâ "xelorna do on-
Binori tlo úacaio Veiqê Stmão, lvlais do quc cáas rio fila ao scrviço da burquesia, tal r'!g
fotma'r pretÍrnde a criação do um ver.laCcÍro ÉrxÉrcito do téDnicos, i.leÚlogôse quadrôs i!
teiranonte devota.jos ao servjÇc do d.mínio imperialisla o escrupulosemBnhe domesticâ'
dos de acor.16 cnm Es Barlrões la iclBoloçiâ e cuftora.lo ocupente estrançeiro; Ui§à cri.
ar uma vexdadeíra castâ de eficienies lacailrs e gerêntes dã Cornineção ianque.



qi elielisÍro amcri.âno ê o ociL.cl faulo. rla cri.,rinôsa .üêrrâ .ôlôniâ1-im.ârr.
llrte - parasustentcr a injuÉtn s criminosa çuêrra colonial contr3 os povos irmãos Cas
coL6nias, a bLrrguesia colonial fascista não só transÊormcu pcrtua.l numi neô-colóniat
como desencadaôu o nais descnfrea.lo saque por Ferte do imirErialismo munriial, com o ial1
quê à cabeça, êontra as riquezes d.s pát.ios AnBolana, l.lcçnmhicana e Euinaense. C ilrFg
!ia1j.smo amolicano tainou-se no Flcr chacal Ílos povos irmãcs Ces co1ónias. Simu]tâneaq
mente, e1ê 6 o pxincipal fautoxro epoio docisivo rio pfano potlticc, Lliplomático, fina!
cci!o e mi-Iita! da qusrta climinosa que a scLr mando a L,ulqucsi. coloniel-fascista L-rove

c_rLr- â jusLa lLri. \cÍ.d_. d litr.rl'ç:D n_eiondl desscs:.vos icn:os.
polrtic.mênto o imperiatismo ianque pãe c dispõe na direcção Ce toC. a vida pollt!

câ Ca bur.tuesiê, .lo seu apa!e1ho dÊ estado, dos seus fartidos, qrunos e Êecçõcs, dcs,:le
a rAlJp ao prrc"p rcvisionÍstc ílue alterne tais serviços com os dc Iacâio (lo social-in-
pêrialismo russo. A burgucsia coloniaf-fascista e seus agentes rcvisirnistss são ume

Casprezlvcl € o.liàda classo ilc parasitas e vcnJe-pátrias, .jÍ? lec.ios.ienoreE i-lo rJtr:o
americanc; a camali]ha marcelista fantoche que diriqe Õ csledo bu!.1ôs nada mais é do
qüe urna BdiaÍ]â sucuxsal Co impelialismo ianque.

Que fâz corrBr (issinqer nor esse mundo a]óm?
Nada sonão o aÇraveínenio gêra] ds ErisL do sisteri. cipitrlista e e maquinrção de lg

vas aqressãês contra os trovos 'Jos 5 E.ntin:ntcs. 5ão tais :s çropnrçõcs da criie que -
nDm masmo cs seus principais sócios iÍrpêliêlistas se mostram .Iis l.stca a cbEdecor tEn-
!o pox Fonto à batuta Jo chcfe Ílc fila ianqLrc. Falando frequcátamante .le paz, é a q!êI
!a o quc o ênviaclc .lcs monoirdlios norle amaricanos p!enâra 60b os nossos prdpios olhoe
0 imtrcrialismo ianqlre c o sociâ] imijef,ialismo soviético rlisputam-so para'rodividir o
mL]ndo, ao masflo tenrro que s! cnnfabulam pera cnrimi! e oxtl.Iar os ;ovos. Tal é Õ objg
ctivo ,la famigaxada conforência Ce seçurança elroF.iâ, 2ê1o que xesirGita ao nosso c6ni
iinente, t.â] ó o objectivo dâ s!'â homdlcea conFc!ência de Gênalrra irelo quê !espoit. ao
Iilódia 0riente. Fozenrlo nrão baixa dos imcnsos recu.s.s, teirllífcros .ic riundo á.Dbe B !g
Fartisrlo âquelâ reqião do globo sequndo os seus int3ressEs estrat6gicos, os imperialig
tas ianquês e os soEiaf-iFFerialistas revisiEnÍstas soviéticos eleÇ€ram o estarjo simiE
ta isêaclita parê sinrirstro êxeculor da sua po-lÍtica de agressão c Çuerre, Enc.ragendo
rl!studorrdimente n .remiqrrçã." judaica ,ara Is.ae], c social imoerialismo for:nece os
br.çEe quÉ imtunhrrao !5 rrn.rs ianq,r€s e, simultâneomente, afivela â máscara ds aÍriBo
dos árãbes veodendo-lh€s o malerial de querrã que toCavie Ihca proÍl,e usrr.

A FolÍtica conJuntr dn hcoÊmonia Cas supcr-potôncias tem umâ flnaliCade precisa: ê
trrvés dã rEpressào.lc í'ovimcnlo de libertaÇ.o nacionà.l e de slibjuqaçao dos peÍses que
resistcm à aqressão E à ha6cmcnia, coÍitletaÍ o cerco inperialistã e sociel imirerialis-
tê, aos paÍses socialj.stas, em primeirc Iuqar à nepública pópular.i. Chinâ como base
vElme.Lha da Revolução l'iun.lÍal e bem ass.im à Re ública pcpulBr da Llbânia, iarof.evoIg
cj.ónário Ca Europa.

plas o imleli.lismô amcri.anc, o sDcial inferi".liêmo russi e tcdcs os ieaccionários
são moribr-rndqs tigres,:1. papel. iles lcv.rtam ur-'a Eesaaa reJro quc 6 r :'plnr:ção c c
op"çs=ão ou" cxercem sobre os novEs, n-.çi": e paÍscs quc jorinlx. líes pú! todo o munÍlo
â luta dos povos, naÇãcs c p::{ses pela LiDerdade e Indepcn.lÊncia crcscc ir,rEarável! ela
fará toÍrbar sobre os prdpios i"és o !ochecjo quc oe expl.red.res ,r!EUDranr Cômo nos ens!
nno caíraracla lYao i'estê 6 a 6pocã histórinâ cm qire no munCo o Ea:italismo eo impcriâ:i
Iismc caminheÍn para a ruÍn.r ê o socialisno e a dêmoclacia potular marchâm para a vitó-
riart. 0 fovo ;.ortu0uês não temc a terríve.l aparôncia do imireEíaIisÍro, nem se êngana co]]

os vendc pát!-ias e traido!es !evisionistas que propaoâm o mitc Ca invEncibilidcdc s.lo
podqrio .io donrinador cst.ange:ro, para mElhar .punhÍr1ar3n a nossa Luta lit]extâdora. 0

povo português imprirniu'nos seLrs rubros estandartes o imorta-] ccneiqna do cÊma!ada Ívlao

: r'âqueles que não aceitam sef esc.âvcs jamâis se deixarem amadÍontar pê1es boÍlbas atq
íricas e co hidrooénio quc possucm os inperialistas âmelican.s. A cr.rente de cirlera
dos povos cle mundo intEiro cont!a os aeiessoÍes nortc americanos é irrÊsistfi,!]$. No -
nhuma arnra, nenhum ex6rcito, nenhLrm ocupantD imfexiaiista jamais cansoqLir:o crcbrar o
novo irortuquêsi 0 nosso paÍs é um nequEno pals, 0 nosso tcvo,um grande, patxidtj.co E

indomávsl povo. Ele varrord ra iace cia nosse torrc, ató 3o úllimô, todD o vestÍgio do

comina.lor estranqei!o e.los seus lacaÍas! 0 impcrialismo iancue 6 o inimiqo Drincipal
do povo po.tuquês. É necessario, é indi6pensávc], mator,iafizax ta] inimiçc aos olhos
das âmFlas massas popula!!s. DêsvenCar-lhos a face' Ârrancar-lhes o aanto.le iinocêncl
a,, c de Ípeii9c 6ecundÉriÍr'r com que c enccbrc tocla a castê de fascistasr revisionistas



í,

e !eaccion6rios. 0 (issin!ê1, eljentE dã Cia, quê h.jê "'r:sembârccu à .aisana' ó já o qc

nelal Ílo exército de agreseão e oeupação qu" rloscmbarcará amlnhã. A rosistSncia, a 1u;
ta, tom c povc ircrrtu!uâs qu. a t-r.rvar .fincadamDntrr sÉ.r lrequas, :i.,sd€ aqo!a. po.tu--
9al pàfs c..lonialista é sin!1ianc.rm.ntc umn na'J-c.rldnÍâ dô iop€tiâ1isío' para o sacL-.
;ir c se lib.rtâr o nossir arovo tem de -Lulal, na fase p!.senits.jã FDvllução, crntr. eE-
s-,s .lnis iniúiÍtcs dos llrvcs clo nLndr! o crl[)nialisnÕ ê o imr..criâ1ismo. Fox issc, uri ir:B
ôbJ:ctivcs canlraiÉ da ncvolrção D.n.crál-icâ e populcr êo 13do Co p'i10, .ja pAZ, Ca Tt:l-
ii, .la LÍ!ÉRDADE, Ca DEI'i!aRrL::Â, á prec.isamente a lftDtp[i']DêlJ:IA NÂCI0ilÂ1. Sd a n'evolLr-

çãc pcnular.rma.la, só 3 transl':rÍraça.o .iâ quorlo col.niaI-inscrixlista cm qlroxra civil
ravolucicná.iâ rcdÊrá conquistnr tã1 ob.jeclivc:asmeqar aesl:arlD c5lDniâI-lascisle, var-
rêr o.rcuirrnte inparia.l.islâ, e insliitrir r-rnra RctúbIice Denrôcréiicn ,r populâr, In.icircn-
denta c Soberenã.

Â 1ul.:alridticr o anti-inirorielist3 tlo )ovo rortu.lLrôs lcnge do o Cividir, coÍro o

nretonde a reacção, cto povo dos Estalos Unidos, eslteita aincâ ne-is intiinamont! os.g
sscs Ílois qrandcs:,cvos n,.rn., sdlÍde e in.jestrutír,e] .rliança inle.nicirrnêlista militani
te. ir mais frât".!na amizaíic combetentc une o povo fo!tuq!Ôs ao ncvir'rcnto 02erári'J, aos
211 ailhõ.s.lc âFx.-anericencs s.ulra6 mincri2s nãcioneis c;rriÍrii:as, :]o5 ostuilâ,nlas o

intclecl!ais proÇr.ssistas llos Es:aaoE Uni.iós, ãc sau firmc combatc cantr. o frscismo,
o rêcisrno c o c,rtitclisrio' ao stu rnaqnifico DxcmÍrlo intÊrnarci'rnalista aÊ lute contra a

nolÍtic? iir:eriã1ista criminúsa.le sue cl35sc Íltrrrinante. I i,vc C:s Estârhs llnilloe ac!
tiará incvitàv.lmontc pôr d.rlubar Ir D:llcr rôaccionáric e cr]rrupto ac im2erialismo ame-

ricano !

j 0 po,rc iortu!uês, os r.v.s ir:Lrns e palostiFi.nc, rs ;:cvcs irrnãcs r:3s coldnias, ú

t:r.va amcricani c lo1,.s os p.vos Llo nrun.lc, ..trcitêÍn"nte uniclo6, oúsan lutâr ! ousar0

vênccr! 0 münCo ir!rlcn.cx-lhac-ál I iínficrialismo, D-scciê1-imr,ciialisír]:r c lo.los os rê3
ccionários serãn esmc;accs I

E no qúirdra qcral a., siniÉtre.clític.) rlo h.qanonia do nais forte, 'lo sâqlre e a!!!
ssãc impcriatiste e s.jciat-imreri.Iisla c do d..1ínic i.nq!c,ia noss:1 látlia quo o F.Ê-
cônsrlr1 Kissinqâr ricsc,.irberc. hcja cm pcxtu!al CoÍro liscal -:lo ..,1a:le sua. C.:mó .rauto
iias nnis n!!x.s f.iirs cl: .cacç;lLr m!ndieI. u pov., '.rlu!uÊs só ta.i um. palavre a dizEr
.o .nr,iâdo .li cir!,.seor .stran.eir. o êos scus l3caios: RU,1!

f,.1âsse o;erári3 E.nt.s JL n.is o; mrrris.r5-l!n-ar5t.\5 6ãc !s v.ctôr.s'Jo natr!
.tisí,r. d..'ov,,. Forqur sC a cl.]ssÊ t.s r-.rclctáriús e a sua vtnl!êraâ F.iccfi cnr eo pa _

triolismo o sc'J v.r.larlcirc c.nloÚ.15 rovcluoionério intErnaciJnêIista.
B r1.n,p.p. c.nclamâ E p.rvo.orturuÊs - tr:,nEfúrnar - 5"";1n.rão que é a irrascnÇa em

portúgãl oo anvia.Jo inpcrial kissinqor, numa jo!nnca Jê luta [j(ri,ular o !at.dólice ccn-
tra . ]m;reril]lismo, a cclcninlisflro o a camarilhâ ianqúo marcolistai
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