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Camaradas:
A tentative desesperada dos caoitalistas servindo-se dos seus oficiai s
0 da CIA para tentar ronbar 8 classe operaria e aos trabalhadores a s con?Uista s consegu:i.das ap6s o 2) de Abril·, nso pode ser vista como um caso
1solado~

Todos sabemos que as banqueiros, os Spinolas e os caoitalistas n;o desistem do p~ para a m~o, e podem querer voltar 8 carga. Muitos deles andam a monte e outros fugiram para a Espanha. S6 poucos foram presos.
•rodos sabemos que esses capitalistas pretendem lanQar o pais na guerra
civil, pedindo aos capitalistas e militares de outros paises que intervenham em Portugal. Entao nao e verdade que em Espanha exiate uma ditadura fascists? Nao e verdade que a NATO fez em Portugal "exercicios 11
que m~is nao foram senao medidas de intimidaQBO a todos OS trabalhadores?
Camaradas:
A hera
de avanQar! Tal como milhares de trabalhadores em todo o
pais temos que aplicar urn justa corrective em todos asses fascistas e capitalistas.
Eles devem ser julgados em tribunais populares, porque era aos trabalhadores que eles queriam ~~~~
Mas julgar OS capitnlistas nao basta. t necessaria que todos OS banCOS e empresas desses capitalistas sejam imediatarnente nacionalizadas,
ficando esse~ empresas sob controlo doa trabalhadores.
t altura de quebrarmos nao
0 focinho a reacqao capitalists mas tnmbem temos de quebrar 0 poder economico capitalists~ Enquanto OS capit alist as tiverem poder econ6mico; terao dinheiro para pager novas intentona s.
Mai s do que nunca e preciso que a ~lasse oper,ria, OS trabalhadores,
os soldados e ofigiais revo1ucionarios se unam com base na ac(tao conjunta contra a reac9ao e a exploraQao.
£ necess,rio que as organizaG~es operari~s·e revolucion~ri*s se unam
numa FRENTE UNIDA DA CLASSE OPERARIAt que seja capaz de atingir de uma
vez para sempre o caoitalismo.
A L.c.r. , nara
al~m das ~iverg~ncias polfticas que possa ter com este
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ac h a que e~ poss1ve
como s empre
t 'd o operar1o
~firmou, que a classe oper~ria dave ntacar de forma unida o CRpitnlismo.
~ por isso que hoje como ontem, como no 28 de Setembr·o, ou durante o fas.
+ - " sempre onae
'
.,.
c;J_:;JJo,
a J·cr
.~~
esvara
estao
as massas trabalhndoras.

e

so

J•

•

'~arnaradns:

iO:nquanto houver capi taU.smo e ge:vernos com partidos burp;ueses, :1Cor:tecimentos e tentativas reaccion~rias 1 como ae de ontem s~o inevit~~eis. ~ necessar1o
esrncar n reaCQBO ouma vez para sempre. Ora, a reaCG30
~,B.s ce do capi talismo, como a arvore nasc(7 d a terra t
~~ pois urr; ent e e
~ec e ss5 rio que se tomem as medidas anti-capitalistas necess~ri~s para que
acabem os rlespedimentos, ~ vidn care e os cnlpes fascistasa
f"las , camaradas ~ temos que ver que no a('tuJ.l r;ove rn o , exL>tem ministrCiS
·>~rcueses, no lndo d e representJ.ntes da classe oper§ria, que com eles colaboraT, e qu~ urn tal. gove rno se~~ s~mpre impotente para se op8r eficaznent e a reacGao e exploraQao cap1tal1sta.
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S6 urn GOV ER~O REVOLUCIONARIO DOS TRABALHADORES, integrado por toda s
o rganizaQoes oper~rias e revolucionfirias e apoiadas na Frente nnica
)~ Tfaba1hadores, ser~ capaz de que~rar definitivamente a espinha i
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Ca maradas:
Lan tenhamo-nos vigilantes. Agrupemo-nos junto dos sindicatos e das
r·~ani za2~es politicas dos trabaihadores, formando Comiss~es Unit§rias
r _ Vi g i1ancia Anti-fascists.
Preparemos a AUTO-DEFESA das organiza~~es
r ~er§ rias e revolucion~rias, das lutas nas f~bricas, das manifestaQoes
,- ·,erarias.
&

- EXPFOPPIAQlO DE TODOS OS BANCOS E EMPRESAS CAPITALISTAS ENVOLVI-

DAS NO GOLFE DE 11 DE fv:ARQO!
-

t~ACIONALIZAQAO SOB CONTROLO OPEF~RIO DESSAS EI'-:PRESAS l

-

JULGAMEN'l'O POPULAR DE TO DOS OS CABECILHAS!

- UMA SO SOLUQlO: ESMAGAR A

REACG~O!

- ORGANii', El'-~08 A AUTO- DEFESA :: VIGILJ!.NCIA REVOLUCICTT.tRI A!

- PELA FRENTE
-

nN ~ CA DA CLASGE

OPERARIA!

POR Uf·1 GOVERNO FEVOLUCI01'lfi.RIO DOS TFABALHADOHES!

- LUTAR, VF:NCEH, OPEFARIOS AO PODETI!
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