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Tanto os Estados fascistas, como os democratas e os b olxevistas 
não tê~ podido assegurar  a  paz e  a ~elicidade da humRnidade. 
Continuam os povos a viver numa atmosfera de guerra, e os traba-

l'~ado os, por toda a  parte, sofrem as agruras da escravidão do sal a -
riato, mesmo n-H prc5pri a R11s sia, onde, segundo a imprensa comunista, 
existem umas poucas de categor ias de sa l~rios . 
Os acontecimentos demonstram, por conseguinte, mais uma  vez que 
razão têP" os anarquistas, quando afirmam que s6 pela destruiçlio d o 
~stacto, -mesmo que se rotul e de prol et~ r! o ,- e pel a sociali~çâ o ( 
( nao nAcionalização ) dos meios de produçao  e produtos de consumo, 
poctc~1 o prolctari~d o conse~Jir libertar-se do ju~o do salariat o . 
Para este f i m, tem todos os trabalhadores que se reparar desde 
já para tomar posse das terras, fdbricas e minas, a ~im de p ô-la s a 
funcionar em beneficio da colectividade, e não de minorias privile-
giadas ou cte burocracias g ov ernamentais, tipo bolxevista, desobede -
c endo ao mesmo tempo  a  t odas as ordens emanndas das autoridades, 
qunisqucr que elas sejam; fascistas, democratas ou Uolxevistas. 
E os sol ::ao os, que sS.o f'ilhos do povo, Qevem colaborar nest a taref.: 

de:::_'c cndo y:üa força os locais ele produçao ocupados pelos 
tr::1.bé.'llhndores. 

~ :ovcr> i,..e toào e::q_uclc que S(~ n:Lirmu nn rq11ista fazer circular 
con~t<."'.nt,-mcnt-= esci"ito:.;, tr<.-,tanüo dH!.:ta t;.uestão, f<:,zen~o -o por meio 
de lmpl'es!:Os, de c6p ins t~ u~f.quinu ~ de ct~pia s .:*t mr'~o co.:n l etra ,i de 
impPcnsa, ou com letras cortadns dos jorn0.is, c colnndo-os nas 
paredes, dcix.:tncb-os nos banc0s dos jnrdins c ;>r< C}'1S p Úblicas, 
meter.: o-os ;:;o r ~e~~üx? das portas, nos marcos :postais, nns caixas elas 
cml?rcons co~cr~:I<.<J..s , Industriai s e l')ancdr;as, dirigindo-os aos jor-
n:ns, nos !::Ind1catos, ~- ~• cns<~.s do Povo, nos 33tt•b;:L~cifTlcntos de ensi-
no, c n toe: o~ os pü l't cuH1r'2S, que vejam que são cnpazes de se inte-
rcsnar por eles .. 

O teir.po '1E'!'ôido em convErs~:ts, em cr!t.icue c cm cl:i.scusssões 
empl .. egAdO neste tra~'1lho, é nn turs l qu~! d( nlguns rcsul ta dos 
bcn.o:n co~ . 

Um i.inarquiEta 
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