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i! · ~. c.l.j Come ~aram os trabal"baàores italianos a enveredar pelo verdadeiro 
'4: n--: caminho da sua libertagao • 
. ~ ~ ~ Lepois de verii'ícarem a incaiJacidade e indiferença dos seus novos 

1 
.J N i governantes, dos quais fizeram parte durante al. um tempo membros do 
l .à> partido comunista, os operdrios e can!Joneses da It~lia iniciaram a 
~ ocupação dns fdbricas e das terras, àispostos a pÔ-lns a trnbalhar por 
ã: sua conta. \ 

I 
Intervieram, log, como era de esperar, as autoridad.es com promessas 

~ ~ ou com arreaças, mas mesmo que e!:ta tentativa seja esmagada, o .xemplo 
~~ ficard dado, para ser repetido de novo, att! à vitcfria final. 

w <:!.. ------
~ O proletarHtdo i tal ia no começa a preparar-se, como o tem propagado 

os anarquistas, para a destruição do Estado, nacionalista, ~JiltiRi: ou 
''proletEfrio11, e para a socializa~ão (não nacionalizaçiio) dos meise de 
produção e produtos de consumo, torrando posse c:k'lS ftfbricas, das terras, 
etc. e pondo-as a funcionar em bcneffcio da colectividade, e não de 
minorias privilegiadas ou de buroc11acias governnmentnis de tipo bol-

•

xevista, -desobedecendo sempre a todas as ordens enanaàas de autorida-
des, quaisquer que elas sejam; fascistas, democratas, bolxevistas ou 
llllndiais. 

E oe soldP.dos, que são filhos do povo, devem c olaborar nesta tare-
fa, mfls livr€mente, sem a disci?lina  militar, nem distinções de gradua-
dos, (nadn rte Exércitos Vermelhos), defendendo pela força os locais de 
produção, ocupodos pelos trabalhEidores seus parentes. 

A Intern"'cionfll Negra de Roma, El. Interne.cionl'll Verme lhe~ de ,:escovo 

e  a InternAcionnl <:'lo Dinheiro de Nova York, orRftnizam-se cl9ndeEtina-
mente ""N'fl: iH' suas ofe'!"!siv~s contra o povo. Prepnremo-!loSt pois, tam-
be'm clandestinar-ente, pFira lhes respondermos em momento oportuno, prco 
_cup~mdo -nos, em primeiro lugar, com a destrllig~o radical dAe institui-
ções autoritárias, e nunca com substituições duns [Overnr-mtes por ou-
tros. 

~ dever ele todo aquele que se a,t'irrr.a tmarquista fflzer circu1E1r 

• 
con::tantcmente escrltos trEtando destes questões, :fazendo-o por meia 
de ~~ro~sos, de cdpias ~ mç!quina, àe ccSpiHs A mão com letras de im-
pr~nse~. ou com letras cortadas dos jornEiis, e colnndo-os nas paredes, 
de1 .... ando-os nos bancos dos jardins e pruças pdblicas, metendo-os por 
d~baixo das portas, nos marcos postais, nAs ctlixns das empresas comer-
Clai s~ industrini s c banc!triag, dirj ro;indo- o s aos jornais, aos sindica-
tos,. s Célsrts do Povo, aos estabelecirrentos de ensino, e a todoS os 
rartlcull'll"'es, que se veja que serno cappzes de i\Or eles se interessaren 

O t.errpo perdic'lo em conver~as, cr!tic~s e d;scuesões, enprepaào nes-
se tr~hlllho, ~ naturnl, que de Bl,guns resultados bentH'icos. 

PortnpRl, Novembro à<:' 1949 
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