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d.e Uniao e Ac~ao Revoluciondrie.) ··tm!cipa~ em
qualquer da.s 1Utlifest~oee di tas " uni t~riasPprevistas pa:r6. o lt de Maio.
Segundo n6s, esta data faz parte ir+teg1:.ap.te do Movim.ento Oper~rio Int_e.,t
nacional . e est' marcad~ pela luta, pelas esperan9as e muitae vezes pelo san~
~_;_ e de trabalhadores de todo o mundo assim como do nosso ~a, que nelas vi. r &11 e v~em n8.o ~a gJ.orificB.Qao do trabalho mas aim uma -expressao de · intern!
cionalismo e de combate contra o d9m!nio do capital.
Nesta ordem de ideias, recusamo-nos a participar nas manobraa de part1
dos que defendendo interesses a.ntag6nicos aos das massas labo-riosa.s, preten-.
dem transformar este dia, que s6 aos trabalhadores pertence, numa demonstrac;ao das fo!'9as respectiva.s sob -o s:lgno de uma dema.g6gica unidade e " Concili
--~~
8.<}ao Nacional.". Recusamo-nos porque nao queretnos s~r cwuplices
da manipula<;ao
dos trabalhadores no que nao deixar~ de ser senao mais uma fase da luta em
. torno c~ c:.'.s franjas do pode:r. Recusamo-nos porque recusamos a colab.ora<;ao de
classes e a desfilar ao laQ.o de partidos que defendom pur.a e simplesmente os
,.,. _ intercsses da burguosi.a. nacional e -cstrangcira~ Re.cusamo-notLpo.r.__re.s__,pci-.l!!t~-~
que cst c dia sign:tfica. para 0 prolctariado intcrnacional e para nao atrai90ar
a nossa conscicncia rcvoluci·on~ria.
0 IQ de Maio dcveria, na rcalidade, ser ma~cado por manifest~oes unit~rias mas ondc s6 os trabalhadorcs so visscm num todo cocso c rcvolucion~
rio. Assim nao scndo, convid~os os nossos camaradas militantos, adorentes,
simpatizantcs c trabalhadorcs em goral a comemorarem este dia insontivando o
tr:J.balho pol:!tic..o c revolucionario, dando passes supcriores na sue. organiza-,
~~o, prcparn.ndo-sc para as lutas futuras ou 1 da mcsma manoira, participa.ndo
N

,.,.

orr actos quo sejam exprcssao de fcsta. rcalmente popular.

Depois da. cuforio. destos dias e das ilusocs que cl['.S podem evontue.lincntc ter trazido, virao a.s duras realidades da. luta do classes c dos diversos
problomns que tcmos e dos novos que vao surgir.
Estejamos prcp['.rados c orgcmizn.dos.

~lAO lS ILUS~ES DA DEHOCRACTA :OOS PATROES !
0 PODER AOS TRA.BA.LHADORES !
CRIAR PODER POPULAR!
El\! FRENTE PEL.A. REVOLUQAO SOCIALISTA!
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