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Já hà nuito o partido soci
tro cultural, mas aincl_, o ,rão' tinha
lada em condições precárias e porta
se pode-se realizarreratendendo a q
analfabeto, e verificand.o tarnbér:r ca
que possa englobar util curso de alfa
0 partido socialista actuanclo uin po
te que assin actua-se)rdesid_iu ocup

0 Partido SocialÍsta pode
ihstalações mais amplas e adequaclas
abertas inscriçõe,s para o referidc

Tanib6il apelanos para todos
que nos dêem o seu apoio colaborand
t", pois o edifício carece urgentem
tende atin6çir e para. que se possa i
te possíve1.

Tarnb.n a Juventud.e socialÍsta se col-ocou ao r-ado
oprimidos, das rnassas populares e especia*nente dos. jovens
a sua luta 6 iaântica à do particlo :ocialista.

1- fmformação
2- Editorial
3/ 4 socÍAlrsMo r)DEl{ocRÁTrco _ e
L_)- JuventuCc Socialista
6- partido Social-ista
7- Página Cultural

POR UIlr pORTtÍG;lL ttllLi{OR

vrvA A UtrrÃo POVO/pi.F.A

VTVrl O P.ARDII)O scCrÂLIIjT,\

Bclçrirn rftf0r mülrvo *

ffiGGM
Secção:

Santiago
Director:

do Cac6m José Francisco
Rerlacção e Adrninistraçâo
Rua i'tachado dos Santos isa4

'alista tinha e,a mente a fori:ração de um cen_
concretizado, pois a sua sede estava insta

nto sen o mínimo de condições para que taI
ue un'ra grande parte do povo da nossa terra
da vez rriais a- fal"ta rde ui:rr centro cultural
betização que tanta falta faz na nossa terra
uco contra o seu progragrana(nas era prenien
ar uitla casa devoluta con o apoio cla J.s,.
agora concretizar o seu sonho pois possui
para esse intento, encontrando_se desde já

curso de alfabetização.
os simpatizantes e população en geral para

o tanto con o seu esforçorcoao nonetáriamen
ente de beneficiações para o fin que se pre
nÍciar as suas actividades o ntais rápidamen

dos trâbalhladôres, dos

trabal-hadores, pois
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=yg.{g=g=glj=plyEE= . .---:.õ -_"votar 6 urn de.v.-qr- cÍviô'ó q"" todo o bon ciciaclão deve cumprir coni orgulho, pois
6 -a'trawêâ"ilc seu voto que ele participa na gestão püblica, e assim mani-fêstarna
parte que lhe cabe, a sua cidad.ania, i . :

Sendo eIe a rtari,la' do povorr, convô:l lerrbra-r Qug esta arrna tetn
Ii'zacla, tem de ser muito certeira o olue equivale a dizer, que não

GE.preciso, sobretird.o, votar ber:, coü consciôncia e lucidez,
postos nos mais al-tos interesses cl,a coi:runidade nacionalra pátria

lonviceão-de quer:v.tar 6 col-aborar e não votar 6 tr"air o povoro
itas como saberemos votar beni quando a arnia- cro voto tem à sua

rie de al-vos d.e corcs variadas j ?,
Esses alvos são os vários.partid.os politicos

seus programa.s sócio-económicos
Como proceder então?
Teremcs de dialo8orr, estudar, ]er, estudar- .os progrâ-r1as partidârios e trei-

nar o nosso es!írito crítíco para obter uma escorha consciênte e válÍcla. '
Trata-sc do pririieiro acto eleitoral l.ivre e denocrático que vai decorrer'ern

Portugal nos ü1tinros cinquenta a-nos e nós socialistas, nunca o ninimizamos, ante§
pelo contrário 'senpre entenclenios que as eleições se deverian r"u.lÍr", no praso
que tinha siclo estabelecid.o no mornento da revolução de zJ de 1\brj-r, e que a as..-
embleia constituinte cleveria- se-i' integralmente composta por cleputados eleitos.
sempre pensalnos, não obstante haver certas áreas portugu.esâs que não estão sufi-ciente poli-tiza'das, qile as eleições se deveriam rearizar porque acred.ita&crs-.no.
bom senso do povo português" É por ísso que nós não tensljlas á{s er;i"à;", pensa-
mos que- eIa's são oportunas para a classif.-icação'é-á;;l1;a do a.,bieirt* éb"i;L'e

1'" 
'1Y'vtYrr-e-v Y:/lpolítico do país' Fo::tan.to o Partic6 .(."ialista já ini ciou a camprrrt " "ruitoralcora tod'a a eneirgi""ê t;;;;s a ce:'teza que as eleições d.é 25 de Abrir,irão d.ar umagrande vitória. à democracia e ao. sçrciatib-mo.

Que todo! 3,p-..io""r= uo'ôiu.tistas recenseedoa aguarcrem na pa-zrna ordem;no res-peito mútuo a'hora de se pronunciaren, com mtiita. ctignidade e civismo, pelo me1hor
"benr-'-eleste portugal que tanto alflamos ocorrendo às urnas en zJ cle Abril.

!

LUTEl\,iOSr TODCS UIíIDO,S PARA Ui,rA VIÁ. PORTUGU.jtSA OXfGfli,.,L, PARA

O SOCf ALIS]TO

de ser bem uti
basta votar.

con o,s olhos
de todos n6srna

1r'ente ürrtâ sê-

, cliferenciados entre si pelos

A DEI':iOCRÂC]A E

VOTA PÁRTIDO SOCTAI,IST;\
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Um dos pontos mais focados na actualidacle política. portuguesa 6 a ampla
despolitÍzaçã'o tentadare em muitos aspectos conseguida, pelo capitalismo autori-
tário dominante, sob formas mais ou menos fascistasrem relação a amplas massas
populacionais.

Vivemos, efectivamente, num país em que a grande parte da população não
tem uma arnpla preparação política e, apesar de. isto scr expressamente reconhec;';-
do por quem tcm responsabilidadés governativas, há qucm persista rro r*rütenção
a outro nível, se não iié uma despolitização, pelo-menos de unra confusão íd.eo16gi
ca é dé'.conceitos, que na no,ssa oplrrião 

", ,r"0, contr:-uui para una compreenção
efectiva do fen6r,reno político por parte d.aqucles que at6 hoje raramente ti.veram

:
ac esso

Consíderamosrefectivamente qúe será à etu,uu" trnU"ff.*dora, na sua luta p,e-

1o controfo do sistema e da.sua destruiçâo que competirá ã definição gem6rica
clas linhas de actuacão a seguir para alcanÇar o socialis;lc, caminho esse em que
a conquista sc mantivcr coiro base o poder dos tràbalhactores e o seu avanço da
destruição do sistema, poderá levar a nôvas derrotasrrChiienasit tal- cono frisou
lvl].CheI Hocard o

Ê efectivarnente necessário substituir a demágógia pelo didactismor o dis-:-'curso pelo debate, o eleitoralismo pe1ôi?armamento ideológicotÍetrconsciência de
classetr dos trabalhadores.

A confusão que'se terir ger"Cdo em torao'd.os termos t?social-ismorr e nsocial-
-d'emocraciaÍr (à qual muitos insistem em chamar de irsocialismo europeufÍ t ) não 6

- l' '- :'mal-s do que uni dos eixoe em torno dos quais gira todo e§te probelema.
Assim a iisocial-democracíai? não 6 para nós mais do que o resultado d.a ap-

licação cle umrrmodelo;;d.e desenvorvimento capitalista, beneficiando cle conjunturas
altamente favoráveis e da subsequcntc'concentração monopolista, no qual o Estado
(aparelho po1ítico cla classe dominante) interv6m como corrector de désiquilíbri
os e, portantorintrod-uzindo elementos que vão perpectuar a dominação da Urrg,.rl
sia capitalista. Será a própria concentração monopolista que per,litirá os bene
fícios sociais ced-idos eo,- trahali',adores senl tlecre scimcnto dos lucros dos pro-
prietários, pelo aproveitamento mais racional do sisto,ro "rpite"l-ista e melhor
gestão do mesmo' Esta concessão de bcnefícios tem por objectivos não s6 introdu
zir os trabal-hadores no sistcma unind.o-os em torno d.e objectivos rcfórmi"i,l"

,.

como a crlaçaô de mercados industrializados forneced.ores de tecnologia(países
estes muitas vezes social-democrátas). :

lle§mo a grande maioria das nacionalizações não são feítas em benefício
dos trabalhaciores r mas em sectores não lucrativos da activiclacle r:conómica, desiq
teressantes, portanto, para o capital privado, e fornecedores d.e rnatérias bási-
cas parâ' a restante estrutura econ6mica manticta invariáve1 que, beneficiando de
preços mai-s baixos, vai iumentar os scus lucros.
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Na Su6cia (e apesr"'.ro r"qr" rr.ir"iar uast""to. f"óú;áà ,.-q*l-ããí"iúíãiü a--ãpro
' , ', . ' I \ i-', r ,'-\l '* ' \ 

-;, i .
*.*.er.i,a4ão das- mais vrlie.s p.ro.auzlciaa pe*10.à..'.Uçc"h.+"1h+*orqsr.po?*:p.àr-te.&-9-"- p-*!-{.õ§) o

,Eector público 6 inferior ao da França giscardina (yr5% da população activa) e o

--.. euurnerar dos grandes monopôh-os de países colso,esterpor exemplo a.R.FpI1., será

apenas a confirmaçâo do caracter capitalista destes países.

Pod.er-se-áo citar apenas como exemplos mais gritantes a htlas Copco, Electro
lux e Asea em relação à Su6ciare a BayerrHoerst.e Siemens na R:F.A.

Ainrr= e em relação por exemplo à Holand? (onde apenas 4'.1 ae urn sector tãoilaIruG t s çrrr f ef LtYíav yur

i.mpprtante como o dg. distribuição alirLentar não 6 propriedade privacla) a Unilever,,
.,Roya1 Dutchrsheel e Philips, sâo suficientes para clar uma-ide.ia gerg"l do signifi-

: :

Lernbramos apenas., que se l,1evê pâra. o pr6xÍmo anp a existência de u{n, rnilhão

de desenpregad.os na R.F.A.
No caso.português,.de que o fascÍsmo foi apen,as a forma política que serviu

à burguesia capital-ista, para. impor a sua d-omina,ção de classe e que a estrutura
:

econ6mlcar. c?mo estrutura que 6i se move a longo prasoi Uma ;r6qsl3]-dery99raciatt

em portugal não seria mais do que a aplicação de Llrn esquem-a de desenvolvimento

capÍtalistarde viabitídadc duvàçlose. que, bem ger.idpre.etr jconáíçõee c.oniunturais

favoráveis perrnitÍrie.r,i urira aproxinração à Europa actual ,à muÍto .longo 
prnso. Esse

. . d-esenvolvimento estaria sempre sujeito às crise.s do capitalismp interpacionalrco-
rno a que agor:r atrava,ssamos, e à submissão dos trabalhadores a uia sisteila gue os

opr].me.

Tudo isto nurna altura em que a pressâo p-o

. u.jrl pouco por toda a. parte.
Ern co.fclusão não poderenos. esquecer que soniente a posse pelos trabalhadores

i.

; . dos meios de proclução(fátri-ca.§rempres.asrlatifundiosret.c. ) poderá ser Sarantia do

socialisr,ro e de. as conquistas dos trabalhaciores e dos seup aliados seráo irrever-
síveis. Apenas a d.emocracia dos trabalhadoresrsubstituind-g .a. democraci-a burguesa,

poderá ser gerrntie das ntassas exploradas, e da construção atr.avez cle qma verda-

deira d"emocracia socialista, d-a sociedade seil classesl com exclusão clos. r:rod.elos

total*itários e burocratizantes em. que sc transfor{flaram rrs cxperiências da 

.Euronade Leste.

sentid.o soci-alista se faz sentir
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§QI]IDAEIEIAIE DA JUVEI{TUDE SOCTJ^,LT,STA COI,I À JUVENTUDE DO,i,T.PnL;4.:i i= :a 
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.a

l.
A Juventuci-e So':ialr'-str, fÊgue conr. atenção os incidentes provocados em Angod

1a pelo i-mperia-iisrÍo e pelo subimperialismo zairellseô
Os jove::s socirlj-str.r.s sau-daril os.caríaradas da Juventude do i.,.P.L.4. e rnani-

festam-.l.hes tccl-a a slia soliclaliedadq perante os ataques cle que têr:r sido vítinas
poll par ';e das f orças reaccionárias. '

A ,Juventuc',, Soci,alistâ consiclera que a aplicação leaI clos acordos de Alvor
6 a base po-l ibica. de soJ-uqão clos problenas e confia erÍ que o lt.F.Â. de Angola as-

suma as sua.5 respcnsabiijdarle neste contextoo
Estes i;râgicos inciCentes vêm clerlonstrr.r, quc o processo de d"escolonização,

a que esteve iigaclo o camarada l,iário Soares, não estír ainda concluído.
A fcrma cr,u.e,:vol-ui a siti-ração ern hngola, em São Tont6 e Principe ou em fimor

é muito,r-mportante para o estabeleci:rirento de uraa verd-acleira aliança anti-inperi*
lista e:ttre poriugal c todos os novos países de expressão portuguesa. '

/i Ju'rentud-c Soe:'-aLista :eafirma que so1Ídariedaclc anti-iirperielista 6 uma

componente Í'undamcntal d"a iu'ta do Povo Português.peIa indepenclência nacional"
Out.r:as tentatiiras de inperialisiirc par:. irnpedif uma autêntíca inclepencLência

nàcional ou püra desmembz'ar esi;es territórios, são de recear
' O oever cle ;ocl"os os e-nticolonialistas e .d-c toclos os anti-irirperialistas 6

nianter"m*se r,'ig,-la-ntes : soliclári,cs ,cotl os autênticos rnovimentos de libertação

Â,r,ul;a do povo portugu"ês e d'os povos das antigas co}6nias 6 s6 uina"

Co:rtra toC.os os imperialismos"
Pela inclependôncia nacional

SECRET;1RfÀDO IlÂCJCitiÂL IIA JUVENTUDIII' SOCIALI;]TA
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;IJClI],INTB;S NO CAi,iPO PE.")UENO

1-r -- e.],ação a- certos inci dente s. verif icados no úItimo comício do Partido
Socj.a.r--'rsti tc Campci Fequeno, entre militantes do P.S" e rep6rteres clo Rádio Club
.Po..r'tuo;ês, a -l-eclerc,ção Distrital de Lisboa Co P.S. d,e 23/1/75, um pequeno inci-

' ':n',e, -' ,i '.n ttrncionc.lmcnte cicf orrll,.cl o e distorcidor d-c ntocio ir servir ci-e pretexto
ii- i'r .r cl-r':'. activjsta que clomina o R.C.P; rpara tcntar manipul4r il opinião",pública
iLj-.r-iii--' cs triib:rltra.dores.e caluniar o P.S. Emais adiante afi-rma-se,t Agrosseira
,!c.c:::li-.;í: d-os factos ê de tal modo riclículerrque não rrereceria qualquer cot:rentá

,i:io.'c "ão fosse a intençãc, manifestada c1e a uLilizar para orcrruestrar umil nova
crr"nili-. 1r. co-a, .r?a o'' p s o ,t :.

Ir:r',,,;:L:,-i,.-ii:-;icnte greve ê a acusação de que rrtitucles como ostas preceder:am,os econ
toc:.r,e,rtcs C.c i-rde.iarÇo,as quai-s ajudaram a criar as conclÍções objectivas pa.ra

.: ;'{,9:.. .',-: úc'c1.; gc1;te contra-revol-uci-onário. rt

'C) i).i1 , repridia vivamente tal ,r.firmação .e denucie.-a públicamente corn6 6p"11i -
' i, j'"^ ii , ,.: ôbscu:'antisno c coÍ1o ur: atcnt.c.'-.r ,^' dignid..rdlc dc uirr grandc particto

\^-- :.v- ..- ,!'.

:-l li:ra tci:i'l-l nar o corcunicado-cliz..se no que respeita- à acusação f eita-. ac ca-
i^l:-'rr''tal r. l',rr 1-1'1-,,'AI:g:e " Cr-,nv6ni lernbrrtr aos elemcntos da auto-nomead,a Coinissão
.il,',:c.l-ut. -Loilcl*r'-4, c] o R.C.P. quc.rclurante 10 anosrenquanto o .Cop" rtransn:itia propa-
n.'- la 

- -. -'i ^^8.'-,Lr-i.'. r) r r-.r- Lrca of ici.a} f ascista, o caüaracla iianuel r\1egre f oi o principal animaclor
e'cc-'Lor:'(,rl.uliÍl ernissora de luta e de resistência - A Voz cla. Liberdade - r

1:-ti,ntes a"ntif scistasrcalunÍari uíri grarr-c1-e partido dos trabalhiid.ores. 1'. _ 
j-Í1ll.: ln1

- o l.).[] , - ii;r,c i uila atitucle compatíve1 cor:r o título cle'Emissora d.a Libcrciacle
que ', Il,'i-ro Clui'i.re i'ortuguês conquistou peüo seu papcl no lJ d.e Abril.

Â sc':ç3.o o,e P",S" cie Santiago do Cac6r,:i l-amenta que factos como estes aincia
rierh,atii a ocorrer e i-.pelapara que tal- não voltc a suceder pois é imperiosa e

liccessária n união entre toclas as forças democráticas e progr.issistas cle

Dn-r-r ln-l

Es-Lar,ros instala.dos na ruA ;achado dos SrrntosrnQll, ,localização cia nossa

i101rai :;e,.l,c ",

VISfTri*i'i0S.

!l!âE:!::

--speramos por Ti .
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Cr-L::'le c1c ricr: ir _..e. c cobre
0, li-s'ca.c1o eÍf ni,rTr, o o-,.r j lnido,
i':ão dirci'i;os '.-.:.:"-. c :jo:re!
,,c .r.'ico tucl.u 1 pe:.r,rrrico.
ii o})-t'(j6Íi,t,l lÍIiio aa,__Fj SU-.- eitOS i
§et:rog igrr"1 lg:oc,c: os:?res-
j',Ii,c ..,.-...is r.l.çss;.ç.; unn,,,..r"iià.,
I.iilrt nais di:e i Lr,s ser:. oer:s1.qs.

riEtr:O

,:
p'OGir]1 1:lrg,: ConhCgirlrl trlt-- irlirien'bu

IÍôi,

,'.-l;.,.

Ábonrlnáv-.is nâ. grandeza,
Os reis (a:'niinâ e da fOrnâlha
lICificar.,I a riqueBLf- Sôbre o stor de queiii trabalha.
Tod.o ô pr,.Cl_utc, de quem eua.
Â eoi jh r:ca, e r"eColheu.-§uerendo.Ere ela o regtitúâ

. 0 povo s6 'usr' ô qilê ê ge1à I

' Fomos de frrlo cnihlriagadoS,
L,az entre n s gucrra .aoB Senhores
Façamos gre-c áe soldados i

-.. Somos irrnãor, trabalhadores !
Se a raça v__ cheie dc galaS
ilos quer.à i,yç3 canibafs
Logo ver.â qu, as nossas b:rIe,s
sDo pare os íossos gencrais!

H il_f 'H, .l

Sor..lo,B o povo Lrs activos
Trabaltrador fc:te e fecundó.

, Fertencê ,a terrt aos proOutivos:
O]I FARI,SITAS DE:.iAI O i"rUNDO
OH l,ÁtriSJT/; riUI ,tE ITUTRES
DO I{OSso Sii}IGU,,. , GOTEJAR,
59 nôs fâ]tarem o,: abrutos
Não .d.eixr,,o So,] ,i". f"igu"ã" f

H:'FRÃO

"rll-lRi'r.'iA:

r'edir..os crcscu'-pr .:1 cs ..ossos leiroresr mas na página na6 no
i-.c r'iontes cio canj''' peüu-eno houve uirr pequeno lap-sor assi.rn ahtes
-r ^ ,\2 /-- /--qc'àJ/ j/7 5 Ccvc-d.r,,*-,q' :

;1 ired-cração lis{;.-;li.al.d.l€wT.l.i*dboa do p.S. num conunicado
€-j::::-

(1l r,LÍ)O SObIle Os

de'se ilr a data

ae 23/3/75, afi{ma
-91]§:r uiír pcqucnn i ngidente 

" , . S'qm mais emendas at6 fin;,l..
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JOVBIV1, PRECISA]ViOS DA TUA COLANONAÇÃ0" CONTACTA-NOS.

SO}iOS JOVEi'IS COi"iO TU E QUBRBI,JOS AJUDAR A CONSTRUIR UI"]A
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