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Camaradas:
Aproxima-se o lº de l·laio, dia querido dos trabalhadores do muné10
inteiro. Dia em que a classe operária e o povo trabalhador celebram mais
um ano de duros combates contra a exploração. humilhação e opressão
da
classe dominante.
Por todo o nOsso pafsgrassa a revolta entre a clas .... e operlxia e
o povo, perante. as condições . cada vez de maior mi..;éria e :fome a que são
eub~etidos, enquanto que um punhado de capitalistas, de toda a parasitagem estatal e privada continua a engordar como naoabos, à custa do nosso
suor é do nosso sa:ngue. E assim, que há duas semanas atrás; o governo do
pa!baço ~~ta Pinto e sciUe sequazes. deu a conheceE o Cabaz da fome. O n~
vopabaz ê de ponta a poüta uma vigarice, integrando toda a espécie
de
golpes baixos e mixordices pr6prios dO ce. baz .dos açambarcadores e espec~ '
ladores que é,. institui aumentos de preços de o'r dem dos 26,;. em .média ( e
não 18,0 .como mente descaradamente o Governo ). liste cabaz. 8""~ (h~1:dn !:l "pior de todos os seus antecessores, contém um número ca da vez menor
de'
preços de produtos ' de primeira necessidade tabelados., tendo sido retirado o peixe congelado e a carne de porco, cujo preço subirá natur:.::.lmente
em flecha. Ao mesmo temp~ os cerca de90~ de produtos básicos não contidos no cabaz vão aumentar mui:tomais, sendo de. prever aumentos da ordem
dos 4Oi". u que conjugado com a 1 imitação dos' ldi'~ aos aumE:ntos de sal~.rioo
legalmente autorizado, permite extrair a cvnclusão de que os salá~ios~E
dos trabalhadores deverão sofrer uma nova e colossal desvalorização até
ao fim do ano.
Os IIsacrificios", o apelo ao "trabalhá' e à "ordem" que demag6gicamé!.!.
te o Governo reacc~onár10 do Sr. Mota Pinto insiste em pedir ao povo po~

tugu~s

devem ser regeitados e combatidps, porque 0S sacrificios qUt= têm
estado a· ser pedidos, exigidos e impostos ao povo trabalhador são sacrificios que be destinam a saivar unicamente ~~ barlcarr·ota, o estado ea s2,
ciedade capitalista, isto é, o estado e a sociedade ql e oprimem e exploram o povo.
Perante esta situação que fazer? Organizar a resistência e lutar d~
cisivamente con.tra o Governo reaccionário de Mota Pinto e o sistema po dre e caduco que o sustenta ou amarrar a. classe operária e o povo ~ dem2.
cracia burguesa nauseabu::-d.a , ao cretinismo parlamentar ou à constituição
limais democrática do nl1mdo H do 2J de .il.bril como pretendem os revisionis:...
tas do pII CII P? CO:;;'l emorar o. 25 de Abril
das ilusões e das promessas ou avm..
çar decisivamente na via da Revolução e do lº de l>1aio?
Ousar tomar o poder politico e instaurar a ditadura do proletariado
e o socialismo oU consolidar o poder da burguesia existente como preten_
dem todos os partidos burgueses do CDS ao 1'" C" P?
Como em todo o país, os trabalhadores conscientes do nosso distrito
-....--.d-~imbr.a têm do is camj.-.mos a segui!' ,neste 10 de ~la io que se aproxjma ,
duas : comemoráções elo 1 Q l.;laio t o 1 º de Naio de combate ao Governo e seus
lacaios, o 1 º de Itlaio da Revol':lção convocado pelo nosso Partido ou o lQ
de Maio amarelo, o lQ de Maio da traição e da derrota convocado pela lntersindicaljpll ClIP ..
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GOV:FlliNO POPULiffi
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Coimbra, 25 de Abril de 19"'9
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