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COMENTÁRIO DE FRANCISCO FERREIRA (CHICO DA CUF)
SOLIDARIEDADE COM OS POVOS OUE NO LESTE LUTAM PELA DEMOCRACIA

As liberdades democráticas e os Direitos Huamnos estão sendo desrespeitados em vastas zonas geográÍicas do nogso Planeta

Há dias, o diplomata neozelandês, christoÍer smithyman, ao enlrar na embaixada da Holanda, em Moscovo, íoiagredid pela polícia que «o tontou por

ttm cidadão soviéiico»...
O académico soviético Andréi Zakhárov não tem autorização de viajar ao e$rangeiro...
Ouatro dissidentes checos acabam de ser condenados, em Praga, entre eles Ota Ornest, a três anos e meio de prisão, por reivindicarem a liberdadede

opin ião...
O operário soviético Leoníd Servi, de Oc]essa, dirigiu uma carta a cheÍes de Estado do Ocidente, e ao Comrté dos Direitos Humanos da ONU

comunicando: «Os trabalhadores não têm o direito de protestar e os nossos sindicatos tambem não têm direitos, nem tentam adquiri-los»...

A liberdade é indivisívell Deve ser respeitada no Chile, na Checoslováquia ou na Uniâo Soviética. Osdissiclentes soviéticos assim o compreendenr:

Os povos do mundo «socialista», onde as liberdades democráticas são espezinhadas, merecem toda a nossa solidariedade. A sclidariedade é a un,ão dos

nossos esforcos, no Ocidente, aos esforços dos nossos semelhantes do Leste que lutam pelos ideais democráticos como nós

Francisco Ferreira

O MOI.IVEMENT BELGE POUR L'INDEPENDEIVCE ADERE A CONFERÊNCIA DE LISBOA

Luc-Daniel Dupire. Secretário do BurÂ Ni:cronal do Mouvement Belge pour L'lndependence, Face âs Duas Superpotências enderecou uÍllil cilrta ao

Gabinete de Apoio belga da Con(erência de Lisboa em que dá a conhecer a decisão <lo Mill cle acler r t) rrr:sse r,iciati''a. O MBI emitiu-r-ecentemente ulll

Apelo em (ue afirma a necessidade de promover a independência dos países europeus'

O PROF. DR. KLAUS HORNUNG APOIA A CONFERÊNCIA DE LISBOA

Oprof.Dr.KlausHornung,membrodoCDUeProfessordeCiênciasPolíticasnaUniversidacledeFreiburgenoColégiode Rctitlrngen.claRepúblrca

Federal da Alemanha, manifestou o seu total apoio à ConÍerência de Lisboa em carta enderecada ao Comité Nacional. O Prof . Dr. Klaus Hornung aÍirma

na sua carta: <<Penso ser muito necessário dar a conhecer na Europa Ocidentat a experiência alemã quanto à ameaca soviética.' O ProÍ Hoínung tem

realizado conÍerências sobre o tema da ameaÇa russa, nomeadamente na Sociedade de Assuntos Públicos e Económicos de Hamburgo e no

Club-Rhein-Ruhr de Düsseldorf .

O MOUVEMENT POUR L'INDEPENDENCE ET LA LIBERTÉ DE FRANÇA APOIA A CONFERÉNCIA DE LISBOA

Em carta endereçada ao Comité Nacional da ConÍerência de Lisboa Luc Anrian, responsável do Departanrento de Relacões Exterlores do Mouvement

pour t'lndépendance et la Liberté, da Franca, aÍirma'. «Nós estamos efcctivamente desejosos de contribuir para a Conferência e nós exprimimos o ttosso

apoio decidido a todos os comunicados emanados do Comité Nacional de que tivémos conhecimento até hoie.»

A CONFERÊNCIA DE LISBOA NA IMPRENSA FRANCESA

O jornal Le Auotidien de Paris (de 29 de Julho) insere uma notícia sobre a I Reunião Preparatória da ConÍerência de Lisboa sob o titulo Socralistas

Denunciam a Ameaça Soviética, em que aÍirma: «... os participantes nesta conferência lancaram um apelo em que declaram que a ameaça russa coloca a

Europa perante um desafio idêntico ao gue congregou os patriotas e democratas na alianca anti-hitleriana.,r O jornalreÍere matsà frente que a inictativ r

conta com a participaÇão de membros do PSD, CDS, PS e Pr^P(m-l).

BENNIE BUNSEE, DA REVISTA IKWEZI, APOIA A CONFERÊNCIA DE LISBOA

Bennie Bunsee, da revista lkwezi - Uma Revista de Análise PolÍtica Sul AÍricana e da Africa Austral publicada em I''lo" 'r$ham no Reino Unido.

enviou uma carta ao Comité Nacional em quedeclara o seu apÔio à Conferência de Lisboa
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O PARTIDO COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA) DO BANGLADESH EM TOTAL SOLIDARIEDADE COM A CONFE.
RÊNCIA DE LISBoA

Na continuação das mensagens de apoio ir realizacão da Coníerêncra cle Lisboa sobre a Aneaca Russô, o Cornité Nacional recebetr Lrn.r carti) clo Ccrnité
Central do Partido Cornunista (rrarxista-leninista) do Bangladesh rra qual esta orgdnizacão expressa a sua total solidariedade com os objectivos da
Co nÍerência.

Passamos a transcrever arlgumas passagens desta cílr t.r:
.Congratulamo-nos por saber que partidos con)o o PCP(m-l), o CDS, o PS e o PSD e algumas personalidades independentes respeitáveis participam na

i n ic ia tiva da Conferênc ia.
,A iniciativa de organizar uma Conferência corno csta num país do continente europeu, que se tornou o ponto-chave da rivalidade entre as

superpotências, tem um significado intenso.
»Portanto. nós apoiamos sinceramente a vossa iniciativa (...). Fazemos votos para que sejam capazes de unir todas as forÇas susceptíveis de ser unidas e

transfonnar a Conferência numa plataforrna uniÍicadora de todas as forças patrióticas e dcmocáticas de Portugal, em particular, e da Europa, em geral,
contra as duas superpotências, particularmente o social-imperialismo soviético.,

DELEGAÇÃO NACTONAL NA CH|NA «pARA REFORÇAR AMTZADE ENTRE O POVO PORTUGUÊS E O POVO CHINÊS»

Partiu no ciia 26 de Setembro para Beijing para assistir âs cornemoracões do 28." aniversário da proclamaçâo da República Popular da China, em 1 de
Outubro, uma delegacão nacional constituída pelas seguintes individualidades: Eng. Adelino Amaro da Costa, Brigadeiro António Pires Veloso, Prof .

António Barbosa de Melo. Dr. Carlos Ricardo - Primeiro Secretário da Associacão Democrática de Amizade Portugal-China, Dr. Jaime Gama, Cap. João
Peclro Tomás Rosa e Eng. Técnico AgrÍcola José Manuel Casqueiro. Esta será a primeira delegacâo portuguesa a assistir às comemorações do 1." de
Outubro na China. A delegacão nacional. organizada pela parte portuguesa pela ADAPC, é chef iada pelo Dr. Carlos Bicardo e Íica na China durante 15
dias. Segundo um porta-voz da ADAPC, a delegacão tem um carácter verdadeiramente nacional e conlribuirá grandemente para o reforÇo da amizade e
para o desenvolvimento da conrpreensão entre o povo português e o povo chinês.

ARTIGO DE ÁLVARO GUERRA: PROPOSTAS RUSSAS LEVARIAM A INCAPACIDADE DEFENSIVA DO OCIDENTE

Recordamos um artigo de Alvaro Guerra publicado na revista Nacão e Defesa ln.' 3, Maio de 1977]r: «Muito resumidamente, as duas posicões em
confronto nesta matéria [de equilíbrio de forcas] qiramà volta cle dois conceítos diferenciados - enquanto o Ocídente defende o princípio de'reduções
assimétricas' tendente a equilibrar a balanca, os países do Pacto de Varsóvia defendem reducões de efectivos iguais. Dada a diferenca de efectivos e

armamento à partida favoráveis ao Leste, devido ao peso do poderio militar soviético na zona If rropu]' as redLtções levariam, em úttima anátise, à

incapacidade defensiva dos paises da Europa Ocidental. (...) Uma proposta ocidental para reducão global de eíectivos tendente a uma igualizacão tem sido
recusada peto Leste que prefere a def inicão de máximos nacionais em vez de máximos globais. (...) É revelador que. nas conversaÇões realizadas no âmbito
da MBFR (Mutual Balanced Forces Redltction), os soviéticos retirent o termo'balanced'e acentuem o concei:o'mutual'.»

BUKOWSKY A REVEL: «A PSICOLOGIA DOS DIRIGENTES, SOVIÉTICOS É A DA MAFIA»

O opositor rus§e--V-Ladlr!1it-ElkS!Lsky-co,!.racdeu umlentrevista ao jornalista e comentaclorgolúim-francês Jean-FranÇois Revel publicaclo na revista
L'Express de 19-25 cle Setenrbr o. E is algurrrls Diiss.rgens siqniíicat ivas:

Bukowsky: No que respeita a ,duros, e "moderados', não há uma divtsão desse género na direccão soviética. (...) Ouando um diferendo surge, há
depurações internas que comeÇam, assassínios, aviões que explodem, etc.

(...) A psicologia dos dirigentes soviéticos é a psicologia da Maf ia. Não é a psicologia de partido político ou de homens públicos. A melhor decisão que
o Ocidente poderia tomar era designar um bom velho sheriff de Chicago para conversações com a União Soviética. Um homem que conheca a fundo a
psicologia criminal.

(...) Não pode haver ninguém mais à direita que Breinev, com os seus campos de concentracão e asilos psiquiátricos (...) Eu não vejo diíerença entre
Brejnev e Pinochet, entre dois ditadores. (...)

Revel:Essa atitude da Europa Ocidental, que pode parecer medrosa, advém da tormidável potência militar da URSS.
Bukowsky: É precisamente o que eu não compreendo. E a pior abordagem que se pode fazer em relacão a criminosos.
Revel'. Mas há cr im inosos que estão armados até ao s dentes.
Bukowsky.' É preciso ter armas suficientes para se defender.

A REVISTA KONTINENT ORGANIZA COLÓOUIO COM ESCBITOHES FRANCESES

No passado dia 15 de Setembro a revista Kontinent, publicada por opositores russos no Ocidente, organizou um colóquio com escritores f ranceses em
qLre participou, entre outros, André Glucksman.

A FRANÇA ALERTA PARA A PENETRAÇÃO SOCIAL.IMPERIALISTA EM ÁFRICA

. A Franca vem maniÍestando a sua grande preocupação face à crescente expansão e à agressâ'o do social-imperialismo em África. Recentemente, o

dresidente da República Írancês, Giscard d'Estaing, aÍirmou a este propósito: «A atitude soviética consiste sempre em manifestar a sua presença em
todo o sítio onde haja incerteza ou situacão confusa. (...) A Europa não pode desinteressar-se do que se passa no continente africano, pois a

inseguranca em Africa engendrará graves consequências para a Franca e para toda a Europa Ocidental.»

DELEGAÇÃO DO EPL DA CHINA EM VISITA DE AüIZADE A FRANÇA

No banquete oíerecido por Guy Mery, Chefe do Estado-lVlaior das Forças Armadas francesas, à delegacão militar de amizade da República Popular
da China que se encontra de visita a França, o General írancês aÍirmou: <tAs conversações que mantivémos contribuiram para uma melhor
compreensão das nossas posicões respectivas e demonstraratn numerosas convergências de pontos de vista quanto à aspiracão dos nossos dois povos à

independência e à paz.» Por sua vez, no discurso pronunciado na mesma ocasiâo, Jang Ícheng-woú, cheíe da delegacão de amizade do Exército
Popular de Libertacão sublinhou: «Nestes úttimos anos, o governo francês e as forças armadas francesas, apesar das ameaças e da pressão das

superpotências, mantêm a sua vigilâncía e adoptam uma política de defesa independente para desenvolver as suas próprias forças nucleares e reforçar a

defesa nacional. Nós admiramos os esforços feitos com vista a salvaguardar a independência nacional e a segurança do país (.--) Nós apoiamos todas as

causas justas dos povos do mundo assim como os esforcos da Europa Ocidental com vísta à união e ao reforço do seu próprio potencial.)'
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TERRORISMO EM PORTUGAL, RFA E ITÁLIA: ATÉ ONDE CHEGA A MÃO DO KGB?

Uma vaqa de terrorismo trssola países cil Europa Ocidental. Recentemente, em Portugal explodiram simultaneamente cinco bornbas em instituições
ligadas à Reíornta Agr;iria, entre oilo que foram colocacias, numa operaçâo bem organizada. Na República Fecleral cla Alenranha foi raptado há
semanas Martin Sclrleyer . Presidente cle uma associacão patrr-rnal. Em 1975, fora raptado o dirigente democrata-cristâo peter Lorenz e a embaixada daRFA em Estocolomo íora assaltada, o em[:aixacjor Dietrich Stôcker sequestrado e Íerido, dois Íuncionários assassinaclos. Ern Maio passacto, SieghiedBuback, Presitlente do Supremo ÍribLrnal Íoi ass:rssinado. S«.;uiu-se o assassínio do banqueiro Jürgen ponto. Em ltália, cJuranle os primeiros seis meses
deste ano houve uma média mensal de oito raptos e numerosos atentados à bornba. Os terroristai utilizam métocJos ef icientes e não h;i rJúvrda cle que
não são um pequeno grupo de loucos mas sim uma vasta e bem treinada organizacajo secreta.

Enquanto na R[:A os atentados têm atingido sobreludo empresários e altas figuras do Estado e dos partidos democráticos, em ltálaa o terrorism()
também tem atingido o partido c1e Berlinguer. Segundo observadores, como Arrigo Levi, do jornal La Stampa, tal Íacto corrtribur paÍa valorizar a

cotno reíere url] elemento cla polÍcia alemã ocidental, se a lccão dos terrorislas é contra os ,nazis , então por que arctuam coftro 1J1-is?
Em Portugal, como no resto da Europa, o terrorismo serve essencialmente o social-imperialismo russo. É bem conheodo que os âgenles do KGg

anviados para o Ocidente recebem treino para acções terroristas. Ao causarem anarquia e criarem um clima de terror entre as esÍeras do poder, os
terroristas, ao rrlesÍno tenrpo que eliminaram de Íacto Íiguras importantes da democracia ocidental, tentam provocar as instituiÇões denrocrá1icas que,
para os eliminar, são obrigadas a recorrer à necessária repressão, o que os seus megafones legais logo apelidam de .Estado policial. .

O PORTA.HELICÓPTEROS MOSCOVO ENTRA NO MEDITERRÂNEO

O porta-helicópteros russo Moscovo entrou, no dia 3 de Setembro, no Mediterrâneo, vindo do Ma, Ne,,,,,. Durlnte a sud trJvessiJ do estreiTo d(.
Bósforo, o Moscovo foi escoltado por dois navios-patrulha russos equipados de mísseis. No Íim clo ano pass.3do, 1á tinham enlrado no MecJirerrâneo,
através do estreito turco, o porta-aviões Kiev e o porta-helicópteros Leningrad.

A BI\LANCA MILITAR Ig77I7& A URSS ACELERA A RENOVACÂO DE ARMAS NUCLEARES ESTRATÉGICAS

o lnstituto lÍ)ternacional de Estudos Estratégicos de Londres publicou, em setembro, um relatório intitulado A Balanca Militar tg77/tg7g. No
comunicado de imprensa que acompanhou a publicacâo do referido relatório pode ler-se: «A llnião Soviética acelera a renovacão das sLtas armas
nucleares estratégicas enquanto os Estados lJnidos concentram esforços para melhorar as suas armas existentes. Cada un deles está a desenvolver
s/stemas avancados para os anos 80». Desde há um ano, a URSS produziu pelo menos 80 novos ICBM (mísseis balístrcos inteÍcontinenlais) alguns closquais equipados com MIRV (ogivas múltiplas). Foram distribuídos na zona ocidental da Rússia lcBM móveis de ss-20. com MIRV. A Uniâo soviéricaprocurâ desenvolver uma nova geracão de ICBM ao mesmo tempo que multaplica o número de submarinos e bombardeiros estrírtégicos. ,os EIJA
continuam a financiar o desenvolvimento de novos sistemas para os anos 80 esforcando-se ao mesmo tempo por aperfeicoar os segsintes três
domínios: lcBM, sLBtvl (misseis balÍsricos lançados de submarinos), e bombardeiros.

DENG xlÁ.cPlNG A F?ANCE-PRFSSF: É NEcESSÁRto DESTRUTR opLANo DE GUERRAGLoBAL DA unss
Em entrevista concedida a Claude Roussel, Director da Agência France-Presse, Deng Xraoping, Vice-Presidente do Comilé Centraldo parlido eornunis,ta da China, declarou: «É necessário destruir o plano de guerra global urdido peta TJRSS c cspero qLte esse esf orco seja desenvolvido por todo o rnundo, oTerceiro Mttndo, o Segundo Muntlo e mesmo o Printeiro Mundo, isto é, os Estados l)nidos.» Deng Xiaopirrg classif rcou a URSS como o nperigo principal,,

considerou a guerra inevitável e propôs uma estratqlia que permitiíá atrasar o seu ecloclir.

«PRECISAMOS 86s/srtR AS PÊFSSÔES SovIETtCAS» AFTRMA o RELATóRto cERAL DA 23.,r ASSEMBLETA Do
ATLÂNTICO NORTE

arilamentos pr ittcrp;tis, o Pacto de Varsóvia está agora melhor equipaclo qur: t NATO, , potle ler ,st no relatóno 1;eral sobre a segurilnca (ia Alranca
Atlántica aprovaclo na 23 a Asserlll)lela clo Atlântico Norte que rlecorr eu çle 21 ,r 23 cie Seternltro, er:r Paris. .Antes de tudo, ndr, arnda o ,)esrno

soviéticas tt mais lortgo tt)r,rto. »

sEí\4ANÁRlo AMERIcANo AFTRMA: coMÉRcro octDENTAL AJUDA A uRSS A oBTER supnEMAclA ToTAL

assim comcr produtcls agricolas, o artigo cliz: «A questão que nãct foi posta é a questão de saber se este cornércio Este-Oeste, tt longo prazo, serve os nossos

onquattto a sua ecortorttii) es.tá c,tdà vez n)ats depondente tlas exportacões ocident.tis',..

A RÚsslA ACUMULA SUPERLUCRos coM o pETRoLEo Do MÉDto oRIENTE, REVELA JoRNAL tRANtANo

cottsumo própriç t para íornect:r ;) Europa de Le'stt: e de Oaste e de Oeste trnta igual qLtitrttidatle dÍ bcs oue ela próprja prodLtz na s,a partt,
t:u ropeia. "
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JORNAL DO KOWEIT DENUiICIA A FALS!T)À)E DOS NOVOS CZARES

O lornal (jo Koweit At Anbaa pLrbllcou Íecür-,terilir11ír r . , 1Írr(J\) rlenunciando a URSS por apoiar na aparência e.trair na realidade os povos árabes'

.irrr.)ecrr lhes 1:eç.rs (le sullsl ituic:io, o Jrtrqo srli r: ir : Á ,§ri.ssra rtirnca apoiou a nossa luta contra tsrael. Não é iusto dizer'se que o papel

i).lrd o lllLlí'ral(, .11 iriJi) (lilrr ''t 
l.UA, a()ilClui t) 'ir : 'r'

A URSS CONTRA AS 2OO MILHAS MARITIMAS

rrssr) ;rxi,r !:5!. i.,Í,i iunrri ,, sLrii irilru'el,r (lc (léspoIr u exJrlor.rclor . lntitulado Problemas da Zona Económica no Direito lnternacional do Mar

ir,,ri,r .lü r1r;ír .r rit: ititra.t)xttctltistas, os (lre (li.rerern rlelrnrr a zona das 200 milhas como uma <<zona sobre iurisdicão nacional exclusiva» ou ((unta

:,r!.,r.0íI-sir, i ;r.ri, nir i,lreríla(le rlt. ,, socral-inrperiarlismo lrilhar, invadir, espiar a seu belo prazer todas as zonas do globo'

JORNAIS DA TUNISIA, KOWEIT E MAURIÍANIA CONDENAM EXPANSÃO RUSSA EM ÁFRICA

tit, Alt i,:,1, t.st,i t::, ,i)rt!it) A i/ti/,, 70 no lt:st, Lit: AÍt,c.t a mais precisan'rente no 'corno de Af rica' está a deteriorar'se dia a dia» ' Num artigo

rÍrtrlul.,(la) tJtii , , i:.tt:, L)t.st)!cziv.)1, u Jor.narl (lo Koweil Al Arltaa escrevc: "Enquanto o desprezÍvel palhaco de Moscovo apela a que se ponha termo

,ttcn'tr J s,.t :.d,'DertÕerlt-,1 ! l't: t t't):

o DESENVoLVIMENTo DEsMEsURADo DA MARINHA MERCANTE RUSSA TAMBÉM VISA OBJECTIVOS BELICISTAS

tipo ,,rol/ on rolt o{f ,, os nrars soírstrcados rio genero, ., iroiii c(rnercial russa aumenta de 80 unidades por ano sociedades moscovitas de transporte

cl{l ntercatdoias espalharn-se por todas os (,ri)nLies porlos eurot)eLrs para coorclenar os movimentos dos navios Íussos em todos os oceanos e mares' Por

Europa ocirle ntiti no lrdnsporle de merr;atlor r,,s {-rntie os clnco conlill0rltes.

Orrais as razoes e as consequôncias cieste desenvolvrrlenlo clesrnesuraclo que, aliás, está muito acima das necessídades das trocas comerciais russas?

Não é só a avirlez de r iquezir e cle dorrínio qrre estel na base clo súbito desenvolvimento da marinha mercante russa Ela visa objectivos que se

enqtradram na sua polilica rle agressâo e exp.rnsão à escala r.irnclial. Em caso <1e guerra de agressão desencadeada pelo social-imperialismo, os navios

(ia sLlô frota coÍnercial fransÍorm:lm-se imecliatalnente em excelentes rneios de trunrportu de armas, de tropas e de matérias-primas estratégicas Por

()utÍo laclo, cletenclo gran(le parte dos meic..s de lransporte de mercadorias por via marítima à Europa ocidental, mais facilmente pode estrangulá-la no

rlue respeira ao abastecir.uento cle cornl;ustivel e ,)utr,rs nratérlas-prir)tas vitais etn tempo de guerra. O aíã posto pelo social-imperialismo russo no

desenvolvimr:nto cia sua rnarinha ntercante é, pois, unr pocierosô apoio à sua maÍinha de guerra clue se espalha também ela por todos os oceanos e

illaÍcs

A «AJUDA DESINTERESSADA» DE MOSCOVO AOS PAISES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO

í-.r)(,rl() (l.i srr, Iii{1.1 í]{)sinter{lsS'}d I .lirs r)i'\'())(l() Tetcettir \11'tltJrr


