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HONRA A

AMIL~AR

CABRAL !

VIVA A REP1!BLlr':J. DA GUIO-BISSAU
,':

\:' ,

No 'Cassado dia 2. de Janeiro, fez um ano que foi assassinado Amilcar
Cabral, u~ dos fundadore~ do P.A.I.G.C. e, ao tempo, $eu secret'rio geral,
,::, 8em dúvi.a uma das figuras mais destacadas na luta contra o COl!ialis.. 8
e ., imperialismo e, um doe obreiros, do actual estado da liuin~- ssau.
~:.'~;'
Ocolonialismo portugu8s, apoiado pelos imperialistas da O AI e dem!~
/"", mais forças da reacO lo internacional, julgou que, com mais este crime, P2
teria travar a luta delibertaçAo nacional levada a cabo pelos patriotas
da Guin~ e Cabo Verde.
1(1 pntanto, os pr6prios a~ontecimentos vieram demonstrar-lhes qui •
.
enganados estavam !
O assa$sinato,de um homem, como o era Amilcar Cabral, foi senti.o e
repudia'. nos meios progressistas de todo o mundo e, mais ainda, por todos
08 seus companheiros de luta ; veio tamb~m provRr e demonstrar aos coloni!
listas o pode~ or~anizativo do P~A.I.G.C.t a Bua força, o seu verdadeiro
enraizamente no povo guineense, aSUA inabal'vel decislo de , continuar a 1.ta que culminou com a proclamaçlo, em 24 de Setembr., de 1973, 4a REPnBLI~. , dA DA GUINt-BISSAU.
j,j,:::':.
Conhecendo e temendo a extraordiil'ria personalidade que era Amilcar
,
Oabral, a re~colo quis, sem dúvida ', ao -comete-r mais- este cobarâe e ne-dlonio
~., assassinate .politico,(
antes tihha feito o mesmo a Eduardo Mondlane, di...: ,":' rigênte tia PRELI)m), ' dar um golpe nos estrondosos 8xi tos di plom'ticos que
. "'~,.' ' .P .A. I.G.O. estava a ~onseguir internacionalmente •
.... .:' Wo entanto, a hist6ria provou ,; mals uma vez, que nada consegue travar o ia_
:!~~ peto de u~ povo em lut~ e, veio a acentuar~se, aind' ~ais. o isolam.nto d.
,', :,;"h,""'áfiJ CiSMO.
'
\:,\,~r '••~teet'':'lo. está o re~onhec·imp.nto, normais de 80 paises, da jovem repúbll,::.' }t : ' 'Oa.
'
,
, ::" 110 entanto, o 'Povo da \juin~-Bisea,u nlo está ainda totalmente libertado d,à
exnloraclo e agreSi!llo do gov~rno colonialista -português.
,
Este~ , minAdó de ~ontradlc8es, eofrendo pressões interna~, devido l luta d. ,
povo portugls e, externas, com imensas orgàrtlza~ões democráticas e toda uma opinil. pública iftt~rn.cional manifestando-se aberta~ente contra ' o có1~nial18mo, o governo, de Marcelo ~aetane, queima cartu$hos numa guerra que
, ' s seus pr6prios generais ~onsideram perdida.
"
,
,
O povo portugu8e toma cada vez mais consciência da impossibilidade
4. s,u a libertaçlo do jugo fascista, enquanto o imperialismo e , a reacçlo •
tive~em foroas para manter essa gue~ra de agresslo a povos irmãos que lu" tam pela sua independ@ncia e 'Pelo direito de autodeterminaçlQ.
?or isso a luta do povo português contra a guerra colonial cresce e toma
formas cada vez mais rad icais.
,
, :' A~sim, sló cada vez mais frequentes, as manifestações de rua~ dom particb' lar ittportAncia 8 que se realizou,durante o 3 V ~ongresso da Opós1010 tDemOdrática, em Aveiro, p.m Que, cerca de 4.000 pessoas, semanifestara~ contra a guerra colonial.
lmportantissimas foram também as grandes campanhas politicas de esclarecimento e agitaçle leerea da guerra eOlonial,t A quem serve? Super exploraçl~
e sofrimento "Dara o novo 'Portugu@s.), levada a cabo pela C.D.E. durante o
período dito eleitoral.
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~m tu~o i9~O a juventude tem tido papel capital, estando semprelnas primeiras fileiras do combate auer, pelas formas de luta adoptadas quer, p~la
comba~ividade e determinação que ~em ~emonBtrado.
S~ assim, com uma luta verdadeiramente consequente, os aemocratas por_
tugueses conseguirão, de facto, homenagear, o grande dirigente da Revolução
Africana, que foi Amilcar ~abral.
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