sObado, dia 19
as 19,30 11

AI. D.Afonso Henriques
frente Fonte Luminosa

AO POVO PORTUGUES
Camaractas·,

e

0 Partido Socialista o partido mais votado pelo Povo
Portugues. E o representante das grandes rnassas do
povo portugues nos seus anseios por urn socialismo em
liberdade, pelo fim das guerras coloniais, contra todas
as ditaduras.
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0 triunfo da liberdade e o fim da explora~ao do homem
pelo homem em Portugal nao sao possiveis sem o
concurso do Povo PQ.rtugues: E o Partido Socialista
o Povo. Em cad&, dois port~_g_eus. -um- votou pelo

e
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P. S.

-

~

....:----

No entanto, tem-se desenhado ultimamente certas tendencias no sentido de se passarern a nao respeitar os
compromissos do Programa e dos Pactos do M. F. A.,
com o intuito evidente de se pretender marginalizar o
partido que ganhou as elei~oes- ou seja o P. S. Essas
tendencias vao ao ponto de acusar o P. S. de ser contrario as organiza~oes de massas criadas pelos trabalhadores e pela popula~ao.
Ora, os trabalhadores e a
tem a memoria curta.

popula~ao

deste pais nao

Eles sabem quem, desde o inicio, tern defendido as
Comissoes de Trabalhadores, e a sua autonomia face
a verdade.
ao Estado e aos partidos politicos. Esta
Camaradas, o P. S. e um partido de honra. Cumpre
sempre os compromissos. E ai daaueles qy_e...niio respei- tam a"""Sua palavr.i Nao pr eza a sua honra quem nao
preza a honra alheia.
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0 Povo Portugues

-

Quer a paz

-

quer a liberdade e o socialismo

-

quer o Partido Socialista num Governo
Democratico que respeite a vontade
popular

Manifestai-vos, todos. por isso no Grande Comicio-Manifestayao de sabado, dia 19, as 19,30 horas, na

ALAMEDA AFONSO HENRIQUES (Frente
Luminosa)

a Fonte
1-

Pela Defesa da Assembleia Constituinte, expressao
da vontade popular.
2 - Os Pactos respeitam-se, as promessas cumprem-se!
3 - Pelo Pluralismo nos Orgaos de lnformayaol
4 - Sem liberdade de expressao nao ha socialismo!
5 - Pela autonomia e independencia das organizayoes
de rnassas! Nao as organizayoes tuteladas!
6 - Por urna alternativa revolucionaria, socialista, democratica.

TODOS COM 0 P. S.
TODOS A -ALAMEDA AFONSO HENRIQUES
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