PRIMEIRO DE MAIO:

FESTEJ AR 0

AVAN<;O DO PROCESSO REVOLUCIONARIO

1 • A grande festa do 1\' de MAIO no Portugal libertado da opressl!io capitalista de quase meio
seculo, ser~ como ha urn ano, assinalada pela alianc;:a indestrutivel do Povo com o MFA, motor
guia da Revoluc;:l!io Portuguesa.
·

2 • 0 MDP /CDE na sua luta consequente pel a liberdade do Povo Portugu~s e pel a Independ~ncia
Nacional, tern realizado na pr~tica todo o esforc;:o politico de unidade popular para o reforc;:o cada
vez mais firme e progressista da alianc;:a POVO/MFA.
3 • Foi nas tentativas contra-revolucionarias do 28 de Setembro e do 11 de Marc;:o que o MDP/CDE
surgiu na primeira linha e na vanguarda da defesa da Revoluc;:ao e nessas batalhas se estruturou
a alianc;:a do Povo com o MFA e se deram os grandes passos do processo politico portugu~s.
4 • A festa dos trabalhadores neste 1~ deMAIO e a festa do inicio da sua libertac;:ao econ6mica
'
.
. como ha urn ano foi da sua libertac;:ao politica.
·

.

5 • A fore;: a revoluciomiria resultante da vitoria do 11 de MAR<;O levou o MFA, atrave's do concelho da Revoluc;:ao, as nacionalizac;:Oes da Banca, dos Seguros, de sectores basicos da economia,
as medidas iniciais da Reforma Agraria, desferindo COin is so urn viol en to golpe no capital monopolista e latifundiario.

6 · A festa do 1~ de ·MAIO deste ano e por isso a consagrac;:ao da vitoria dos trabalhadores sobre
o capital dos monopol{os · latifundiarios. so" a luta consequente e constante dos trabalhadores e
das massas populares conseguira a liquidac;:ao definitiva destas estruturas, pela qual ha' muito se
bate intrangigentemente o MDP /CDE.
7 • s6" o trabalho revolucionario permanente levara ao controle e fiscalizac;:l'lo das empresas pelos
trabalhadores.
8 • A batalha da produc;:"a.o que resulta1a daquele controle e fiscalizac;:ao, e agora a batalha decisi
va da Revoluc;:ao portuguesa. so' ela vencera'o estrangulamento politico e economico com que o
grande capital internacional procura asfixiar aRevoluc;:ao Portuguesa e a marcha imparavel para
a sociedade socialista.
Os trabalhadores portugueses e as massas populares unidas e organizadas lutam neste 1~ de
MAIO em liberdade pelas suas mais justas reivindicac;:oes, nas quais se incluem as nacionaliza
c;:oes j a apontadas pelo governo e todas as restantes grandes empresas e de sectores basicos,
que se mostremnecess<friaspara o derrube completo do capital monopolista e latifundiario, pela a actualizac;:ao do sala'rio minimo e d~s sala'rios mais baixos, pelo congelamento dos prec;:os
dos hens essenciais, pela intrevenc;:ao crescente das organizafoes populares na conduc;:ao dos
destinos do nos so pais. Neste 1~ de MAIO de 1975, o MDP I CD E exorta todos os seus acti vistas,amigos e simpatizantes a participar nas manifestac;:oes unita'rias propostas pela INTER- SINDICAL bern como a promovela::: a nivel local em cooperac;:ao com outras forc;:as demcraticas. Fac;:amos do 1~ de MAIO de 1975 uma nova grande jornada popular, manifestando-nos com
vigor e confianc;:a.
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