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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ωμή
παρέμβαση του Τζ. Μπους κατά της σοσιαλιστικής Κούβας.
Ο τρομοκράτης των λαών συνεχίζει να προκαλεί με τον πιο επαίσχυντο τρόπο το λαό της
Κούβας.
Συνεχίζει να προκαλεί έναν περήφανο λαό που χτίζει το μέλλον του, χτίζει το σοσιαλισμό
κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες, που του προκαλεί η πολιτική των ιμπεριαλιστών, με
τον οικονομικό αποκλεισμό, τις τρομοκρατικές ενέργειες, τις προβοκάτσιες, με τη
συνεχιζόμενη χρηματοδότηση των αντεπαναστατών.
Ο δολοφόνος των λαών Μπους πιστεύει ότι το πρόβλημα υγείας του Κουβανού κομμουνιστή
ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, θα τον διευκολύνει να καθαρίσει την αυλή από το μόνιμο πονοκέφαλο
που του δημιουργεί το νησί της επανάστασης η σοσιαλιστική Κούβα.
Ματαιοπονούν όμως.
Ο Φάρος της Λατινικής Αμερικής, ο φάρ ς"των λαών που παλεύουν γιαĠνα
απαλ αγούνРαπό τη βαρβα ύτητα του ιμ εριγλισμού θα μνίνει και θα φωτίζ ι την πάλη των
λαώ .
Η υπεράσπιση της σοσιαλιστικής Κούβας ξεφε γει απόРτα όρια υπ ράσπισης όσων
ασπάζονται τις σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες .
Είναι υπόθεση κάθε εργάτη, – τριας.
Είναι υπόθεση όλων των λαών που παλεύουν ενάντια στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού,
της νέας τάξης πραγμάτων.
Καλούμε τους Οικοδόμους να καταδικάσουν με κάθε τρόπο τα νέα τρομοκρατικά σχέδια του
αρχιδολοφόνου Μπους.
Τους καλούμε να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στο λαό της Κούβας.
Τους καλούμε σε ετοιμότητα για να δώσουμε απάντηση στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
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