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Så kom de omsider, den internationale kapitals ypperste-

præster. Nydelige folk at se til. Det mest modbydelige kryb på

denne jord. Klodens mest kyniske og skrupelløse hjerner samles

i København for at gøre status over de hidtil foretagne frem-

stød og planlægge nye.

McNamara's stilling som præsident for Verdensbanken giver

et fingerpeg om, hvad IBRD er. Mellem krigsministerposten i

USA og hans nuværende funktion er der kun et hanefjed. Begge

hverv kræver en energisk forkæmper for imperialismens interes-

ser, for den nykoloniale profit.

115 stater er repræsenteret: Imperialistiske og nykoloni-

ale nationer, reaktionære og progressive regimer - men alle er

her med det ene formål for øje at effektivisere den intensive

udplyndring af de lande, der godt nok har fået flag og natio-

nalsang, men idag er mere afhængige af den imperialistiske ø-

konomi end nogensinde før.

Det danske samfund nyder som alle andre imperialistiske

stater godt af denne tingenes tilstand. Derfor det officielle

Danmarks iver for,at de fornemme gæster skal befinde sig vel -

hvilket indbefatter et politiopbud uden fortilfælde.

Det er en glædelig udvikling i det imperialistiske Dan-

mark, at kapitalen må mobilisere en ikke ringe del af magtap-

paratet i forsøg på at hindre antiimperialisters aktivitet.

Lad dem få travlt!

For denne kongres er den mest udsøgte samling snyltere,

man endnu har set i denne by. Baunsgård, Krag, Mærsk-Møller &

konsorter er for rene sprællemænd at regne ved siden af disse

internationale blodsugere, der med rene hænder og velplejede

negle forpester tilværelsen for millioner. Deres hvide skjor-

ter og ulastelige jakkesæt dækker over et hav af blod og skarn.

de stive smil over et søle af ufattelig menneskelig lidelse,

de anonyme ansigter over iskold beregning.

Det officielle Danmark og dets spytslikkere gør alt for,

at kongressen kan få lov at lave sine svinestreger i fred.

Men der er dem, der hellere ser krapylets hæl end tå.

DE UNDERTRYKTE OG SULTENDE VIL SEJRE!
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Den anti-imperialistiske Åktionskomire, KUF,
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