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AO POVO DO DISTRITO DE COIMBRA .: ;

J

Maia um vea se rnan:l.festaraní- os giüpistas neste fiJ!li!l de semana
O PCP agride MILITANTES SOCIALISTAS· em cuba (DISTRITO DE BEJA) ,~mquanto o
DR. llvaro Cunha-l fala de unidade!
O PPD por sua v~ tenta boicoitar o grande encontro dos dirigentes europeus
~OCIALISTAS no prrto tE ~acusam o PS por se ligar ao PCPl
Nem uns nem outros. Enquanto no Alentejo milit a nt os do P.C.P. grit am "Morte ao nário Soares" e "forca com o Lopes Cardoso"~ agridem e ferem tr~s HI ....
LITANTLS SOCIALISTAS, o P.P .-D. tenta um comício na Pr:=tça Humbe rto Del gado
no Porto~ para tentar demonstrar que é mais forte que o P.S."
Enquanto os provocadores do PCP chamam "PCP, PCP," "Vasco Voltará","Otelo, Otelo", "~lvaro Cunhal"? este último senhor pretende confundir o POVO
PORTUGUES falando de alianças com os Socia listas.
Enquanto o Dr. sá Carneiro mobiliza gente de todo o País para não cons~ )
guir encher uma praça do Porto, e andar de Embaixa da em Embaixada a t ent a r
demover os amigos de Portugal de nos vi s itar, o Dr. Cunhal pretende confundir o Povo falando de ali anças de esquerda !
Nem sá Ca rneiro nem Cunha l! O PPD deve faz er a s ua propaganda sem s e incQ
modar com a nossa. O PCP não dev e apelar para alia nças que não que remos com
golpistas. Nem golpistas da direita-liberal, nem golpistas da esquerda-tot,ê;.
.litária. Nem o PCP da direita que ó o PPD? nem o PPD da esquer~a que é o
PCP.

O P.S. VAI VENCER PARA RECONSTRUIR PORTUGAL
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POVO VENCERk
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