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VoTAFì ÊM OTELO

SEU PFìOGRAMA
D

loeÌrto apefa ao voto em
otelo sen fàzëT conflan
ça nen no seu prograrla
neú na. polítÍca que e-
le propõe.

O PROGRAMA I)X OOEIO

de o princiÌ,1o con a As Ì-'rã srsa,Fi trabâ1?ìa
burguêsia. 0 noarso Movì

28 de JÜNHO _ QU]NZI:NAI

ULTFìAPASSAFI

NA LUTA O

O povo trabaÌha -
dor teú qLÌ e escolher,
nestas eleiçoës, entre
Otelo e octár/io Pato,
nâ.râ. Presli ÍJêrtes da Re
iúuri"r, uma vez que !
anes e Pinheiro de Aze
vedo se ídent ifi cam dãs

c0Ìrtrf
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aÌoras portuguesas são
prof undamente deÌoocrá-
ticas, e nãô aceitaE o
caninho burocrático e
autoritário propo Êto
pefo candidato do PCP.
Pt"efereÌ! reLrnir-sê ên
ïorno de outro carrdidq
to, igualmente rêfor-
mista e couprouetido
com os erros do pagsadoi
Otelo, que thes dá a

. grande vantageE de não
lhes prometer repressão
no seu prograna, coÌno
o PCP thes pronete,
lor todas as acqogs que
feito, do 25 de Abril
pata, cá,.

0 nrosrama de ote
1o, conà o de octávio-
Pato, é u.ia prograna re
forDista porque defende
uma melhoria das condi
ções de vida dos trabq
lbadores por Ìúeio de g
leições, seÌn revolução
o que é inpossível, Se
guir este prograna é
cair no obscÌrrantis!1o.
É supor que os traba-
lhadores poaleD nualar
as suas condições de
vida pelo Yoto, sexo o
derrube do estado bur-
guês do qual 0telo quer
vlr a ser presidente !

Otelo defende a
Constituição burguesa
que teÌÌÌos, ta1 corrc o
PCP,aUl?eopróprio
çeneral Eanes, Nlsto'
estão todos de acordo,
embora thes deerÍÌ dife-
renteê interpreta çoës t
quando a defesa da
Conêtituiçâo burglresa
é irreconciliáve1 cona lÌtta das Ìnassas traba
thadoras para una soc!-
edade socialista !

Otelo defende wla
etapa denocrática. na
tran6içâo para o so clA
lisao i diz' con 0ctávio
Païo, que quêr primei-
roatlenocraciaeaÌe-

pois o so clalisno, ne-
gando que não bá deno-
cracia burguêga qLÌe
não se ja uEa ditadura
sobre oE trabaÌhadores
e que a eÌa só sê lode
segì.rir uma ditadìÌra do
lroletariado gobre os
seus antigos explorado
res! Otelo andou a osl
cilar entre o grupo
dog9eosaectores
naisàesquerda,eago
ra quer chêfiar o Xsiã
do burguês onde será -
quer queira quer nâo,
un obstáculo na via dos
trabalha,dores para o
so cialisno !

E NO XNIANTO VAMOS VO-

o derrubou o go1'erÌ.o
Provisórir, n eì! o Ccnse-
Ìhc de Revolução, nern o
Otelo e teDpo , isntitu-
indo um loverno exclusi
vamentê de irâb2 I h.,dôÌãs
e o resultado foi que
fora!Ì os grandes capita
Ìi6tasaderrubaroote
1o no 25 de NoveEbro.E-
preciso que esse êrro

Ìúo se repita! X preciso
que a classe trabalhado
ra se prepare para derrq
bar os governos bìÌrgue-
ses, j.ncluindo o Ote1o,
se ele negêa alt!Ìra ocu
par algu-no cargo governã
tivo, antes que o fas-
cisno se inplante de no
vo en Portugaf! O otelo
só Ìros interessa cono
caúaraala e não cono pre
sidente, se corrigir os
sêug erros e as suas teo
rias erradaÊ. Só nos in-
teressa coÌoo presidentã
contra os candldatos re
lrêsentantes d.o grande-
capital. ì[as inteÌ eêsa-
-nos Duito nais u& gover
no de trabaÌhadores con
tra o OteÌo coroo presiì
dente !

- X precÍso votar
en Otelo, cr{ticamente
defendendo assia as
cetenas de nilhar de t:-â
bal-hadores que o apoiam-
e se reconhecen nele I

Votar eE otelo r cr:
ticando-or exprine a for
ca do noviúento ?opular
Para que e1a êurja bem
forte e seja caala vêz
EaiÊ poderosa.

Por isgo e para ter
üinar apelaEos I

- a ìr.n Voto tr[acis-
so en 0te1o.

- I ìì+âr Ìieì.ì íleÌrrr
be do e=Tãdo ËüË;ê;; -

- criar u.!o goveÌno
de Coeiesogs de Traba-
thadores.'-criaropaluilq
revolucionário.

Â
rO;-ToN-f ffi T-dTtitA-to
FAVOR]TO DA BURGUESÌÁ:
oeEN-E-RA-i-mm'tEõxÁ-TEST--.--

- VaDos votar elr
otefo contra a direita;
contra Xanes e Azevedo;
contra o regregso bru-
tal do fascisno e do
Eilitarisuo a PortugaÌ t
e contra a via capita-
lista de reforço da
burguesia.

- Vamo s votar en
Otelo seE esmore cer
Ì)or po:co que seia a
crítica ao seu prograÌne
e ao papel que e1e prg
teÌrde desenlenhar. Nlg
so noe diferenciano s
de todos os refoÌ'Eistas
que o apoian incondj-
cionelmente, contribui4
do para o novimento de
Ìlassag que bá-de derru-
bar os Presidentes da
República e os eovernos
burglresês r subst ituindg
-os por um govêrno de Cg
Eissoës de Tra.balhado:
rês tr)ara governar o pa-
Ís no interesse das mas
sas trabalhadoras !

O povo
2
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0 li1','imento Revo-
lucionário Marxista le
ninista entrou, desde-
o periodo das eÌeiQões
legisfativas. nÌrÌla fa-
sê decisiva da sua exis
tência, quando 09 seus
nilitantes coEeçaraú a
aparêcêr em público. eu
sessões de es clareci-
üento , a bater-se pelaa
suas ideias, eÌf, conta-
cto con os trabaÌhado-
rês , beneficiando taE-
bén das suas experiên-
cias de luta I

Este contacto con
os trabalhadores perÌÌi
tiu-nôs âc}ãr e corri
gir u-I0 grave erro es:
querdj-sta eE que ti-
nlanos caído , ao pre-
tel1de} construir o Êo
cialisnorren linha, re:
cta , se& contarnog
colo as ilusogs de
grande parte do povo
portu€uês. Consistiu
esse erro en defenalêr
o não voto e!ì anteri-
orõFGTËìlo ës leglslq
tivas eE Yez de defen
dermos o voto contra-
a direita, nalgììns
partidos ale esqu.erala
que se apresentavaÌÌr
às efeições r I Ìrtanoo
paxa que a bÌ.lrgues j-a
não saísse vencedora;
esclarecendo os traba
llìadores sobre os erl
ros dessês partid.os e
tentando convencer os
trabalhadores a aceita
'rem unÌ prograÌIÌa revo-
hcio!ário r desnasca-
rando e iejeitando na
luta os partidos en
que anterioreenlre ti}
nhan Yotado.Xsse effofoi corrigido agora t
tendo por isso o MRMI
nodificado a svá táli
ca nestas elêiçogs, e
apelado a "votar en
0te1o e ultrapassar

na luta o seu lroara-
ga'r, conforloe afirma-
mos noutros artigos
deste jornal.

Esta ret ificacão
corresponale à conpie-
ensão, pefa nossa par
te, de que política
não pode ser feita eD
linla recta, Das que
gão necessários coEpro
nissos, desde que, nes
ses coDpronissos a cons
ciência dos trabatladõ
res sara fortalecida -
e preparada para novas
tarefas, nais próxiEas
do socialisEo.

Â leitura do rrEs
querdisno doença inf-an
til do ConunisEorr foi
fundamental para esta
conpreensão. Neste 1i
vro lenine defende eno
certas circunÊtáncias,
táticas eleitorais de
apoio contra a burgug
sia a candialatoÊ refor
Eistas, apefando eE -
certas circuÌÌstâncias
arrvotar peÌo trabafhis
'ta contÌa o burgÌrêsrr
enquar,to faz Dna
crítica iEplacável,
en nome do coÌtrunis4o,
â êêse Ìoegno trabalÌris
ta.

Xstamos prontos
a entrar elo debate coÌo
os nossoa leitores e
siEpatizantes, para m9
thor eêclare cimento
desta nudança de ati-
tude. I uuito inpor-
tante que a conpreen-
da!c, Íenine afiÌuava
querro que vale para
os indivíduos r pode
ser aplicado , guarda-
das todas as propor-
çogs, para a lol,ítiqa
e para os partidoo. O
honen, intelígente não
é o que não fa,z erros.
Xssas pessoas nâo exis

3

tem nen podên existir.
E inteligente aquele
qìÌe faz erros, não
Euito graves, e que os
sabe coÌrigir fáciÌnên
te e clepressarr.

It...A atitude de
uI! partido face aos
sells erros é u-e dos
critérios mais imlor-
tantes e nais seglÌros
para jìrlgar se e ssepaÌtidoésérioese
e1e cumpr.e realnente
as suas obrigaçdeÊ
para coÌtr a sua classe
e para co!ì as Ìúassas
trabalìadoras',1-

IXNINE: "O esouer-
disno doêncâ iÌfa;ti l
ã-ó-Tõãõì=;. "--
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Á CTÁS-
SE NOü]NÂNTX XÀT'XP.I'E1

RAS BUNGUESAS NO PPO -
- SÌNDTCATO OBTÌVXRlÌÍ
Uì'A VITORÌA.

-XnfeÌnelro de fÊ
b]-gsse , fllho e ÌÀembro
que és das ÌÌlassas tra-
belhadoras deste laís.
aleixaste que o so;erÌrá
burguês te eslle;inhas-
se aqÌrando da greve e
coÌrtÍnuas a deixar o L1e
as direccoës dos ì;iÌr
dicatoê óeste raíõ nel
1.ceieÌD ÌÌas tuas coÊtas
col0 os secretári os pê
Iê nês que se encon-
trau no Ministério dos
Àssuntos Sociais.

- neixas qìre a di-
recção do Sindicato do
Norte, rdane jada poÌ un
teü del egado siÌrdicaf.
@ais que traidor à cÌás
se dos ênferroeiros deterceira, en conluio
com a dirêccâo do Sin-
dicato dos Ëdenreiros
de Coinbra, entre en
aberto corflito con a
direcção do S indl cato
do SuI, enquanto os
üinistros se riê!! da
tÌossa profissão.

0s resultados de
todos estes conflitos
sao visíïeis na trans-
crição qÌre sê seglre,
do Dìário do G( verno,
elD que os enfer@eiros
de têrceira fican seüter direito a un diplona
igual aos do Curso Ge-
raÌ (que thes é Dessa-
do pelas escoÌas) , mas
sim cora uúa sinples
carta dê enfermeiro.

0s no6soÊ sindica=
tos, tâo miseráveis
que são, ne!4 vêeú ql.le

DilNM DÂ REPÚBIICÂ
r'.'e@*74,*4'@e*e

iltsTÊÊto 00s Âssu[Ìos soctÀts

D.cÌ.to ,! aoiltG

Ubnd. dd rà.crdadr conÍèÌid. Fto rÌiim t.
tr. r. rriord 4).iJr Lei con{irlcioÍet n,, ót5:d.26
,l..MorçÕ, o covlmo d.rÉh . .u próhujÂo ò i-
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50!66. Rt trú t.r pa,2Dr
Char\u.lh J. Mkha2

.o Governo, cou este le€reto-Iel, the6 tira ãpodêr de passar as carteiras profÍssionais.-
4

Se elo 1969 cesen-
cadearoos una Ìuta para
nãg Eais seÌto I exIÌo-
rados e exigirÍìos uloa
igLÌaldade de CiÌ eitos
para todog os que tlvesgell o curso de proúc- -
ção...

Se até Abril de T4o Governo fascista Íìoi
obrigado a fazer sairÌêiê a nosÊo re€peito
que nâo nos Darcavan
con rótulos ero rela çãoà cÌasse mino ritária
dos enfêÌ"Eeiros geÌaig,
erÌ resuftado das vi+ó-
rias que conseguiÌnos
con a nossa luta, ja-
eãas podereÌnos aceitar
La ja tã.o flagrante ve-
xa!!e atribuído pelo de
creto -Lei trans critol

- Nota ben o que e
l-e d,izi

ParÊ. o eÌf erme iro
con o curso de proDocão
existe só tula carta.

Para os do Curso
GeraÌ exisie ulo diÌ,1o-
ma PaÊSado DeÌas ês c.r-
las Onde Se 1oÌ'nãì-Bm -
a-léDÌ da carta de enfer
Ìneira passada pelo ÌN-SA .

- Recorda-te quê aportaria ne !07/75 de
1t de Fevereiro nega
as escoÌas de enfer0a-
geÌtr paÌE todos o9 en-
fêÌneiros de terceira.

Pera eles foraú só
reservadoê os centros
de prono eão.

À1erta, eÌìferneiros
de fl-ÏãEee contra
quem ten colaborado na
elaboração de todas es
tas vergonhosas potta-
riaê que ÌlarcaÌÌI cada
vez Eâis a tua separa-
ção dos enferneiros do

_ cont pag 6



GR ill,tE E PR0STIïU|$Ã0
ÌtA SÍlCIEDAIIE PÍIRTUGUESAI

ültinauente, ura
vaga de criEes tên a-
terrorisado e sen sibi-
lizado a nossa Fopula-
ção, e tudo indica que
não venham a acabar;
antes continuen e até
aumente ü.

Assiste-se a cri-
r4es cada vez uaíÊ hedi
ondos. Dir-se-ia que
para alguns a vida hu-
Eana n€Ío va1ô nada; e
qÌre vale bem aDena aìar
- se neia dúzià ae ral
cadas olÌ dois ou trêstiros para se obtereD
alguloas centênas de es
cìÌdos ou um relógÍo.-

,i t'T
I

NIZÁDO ?XIÂ BURGUXSIA i
.5

Não adnira qLre. pes
soas, degradadas pof -
estas condi Qoë.ì de üi-
da, de nentafidade caisfraca, vivendo eüì ar,1bi
entes de Dlséria e fo--
!4e, se dediq[eu ao rouboeàdêgradaçãoparã
coÌner.

social à iÌrfância, àjÌrventude, às doenQaÊ
e à veÌhice; uloa ]loÌí-
tica de e y.tincão àos
baiÌros de laia e de
casas de centes para to
oos.

Para a1éÌo disso épreciso reÌtriujr. E0
cada bairro pobre, as
ComisÊoës de MoÌadores
de.vian ter couo f unqão
deêpistar e acabar con
os ladroës i dando-1hes

eêcolher entre o e!o-
prego voluntário ou o
exrprego forcado en caÌìr
pos de trabátho, vigiã
dos e segirlos ; deyia
ôeguir-se o priBcípio
estrito dertqÌ-le qìrên
nõa trabalha não cooe I

t

Á sociêdade bÌrr-
gueÊa é inpotente pa-
ra deter tÉ.is actos,

Se nós formos a
uú bairro de barracas :
venos nendigos a dor-
niren no chão, cheio s
de edenas da fone, ou
doentes eu bârracas na
cheirosas, ou velhos e
crianças seú nada para
coner, Este é tanbèm
um crine, qì_Ìe Eata 1en
tanente nilhrtres dê -
pessoas, uIo crine or-
ganizado pe].a burgue-sia, que prefere gaetar
rios de dinheiro eh o-
bras de fachada, at iraD
do centenas de niÌha- -
res de trabalhadorespara o desenprego e
fazenaÌo vlver afsuns
dos portugueses ãm con
diçoës beE piores do -
qué ae dos ãninaie. Ã t,
ff;s;;"ï;"sã:ïã"iãi"^ui ín..1..7 ^ ..nheiÌo nos seuÊ ani-;;;'ã"Ï;;"il ãï;-", a Fom rauBÚd r
obÌas de assistência a Uì[ cAÌMEt oRGÀ-

Às Conissoãs de Morad o
res aleviam combinar ul
E,a política de recuperq

ì

)

nÍojg_qglrs 
"a-SosiãããEãòoclalas1ra.

i----FlõTícia oue a-âo
! é estraÌÌÌrâ a estã cor-
irupçâo, e orgâo de d€fal€a da burguesia, nada _ru, ae "aiìo-pãiu iãn-
Iter esta onda de crl-mês
iA solÌrqão desta situa-
]ção é en prioeiro lLr-
lgar uua política de D1€
lno eopreÀo , con saláii-
I dêcentês e assj-stênciã

estes miseráveis,
cool, pag. 6



"e.llf,P[ÍTagem
CÌrrso Geral, apesax do
facto de que tu, para
tirares o curso de pÌ9
r4oção, quantas ve zes
tens de paÊsar seE a1-
moçar neD jantar, €
sen a co!Ìpanhia dos
teÌrs fifhos !

Quantas vezes o
teu cansa.ço das lÌoras
do teu trabalho nos
hospitais se soDa Élo
teu intensivo estudo e
aos 40 a 50 anos de i-
dade, ou uais, que úui
taa vezes posstÌis !

O teu esforço, tra
balhâdora exl)Ìora.da
deste país , é insen€í-
vel- aos teÌis goverÌÌan-
tes, e üais flagralte-
mente aos teus repre-
sentantes sindicais,
eÌ'f erEe íros qìre se ve4
den a cada moÌnento aos
senhores !4lnistros,
pois ê1ês são regponsá
veis pela saída desta
Po rtari â !

NXRRUSA URGEÌ!IE]M}JTX

TODOS AQUEI,ES QUE TE

QUXRTOI MARCAR E XSPX-

U INHAR !

P.AÊA TRÁBÀIHO ÌGUA I SA

I,ÃRIO 1GUÁT, !

PÂRÁ FORMA çÃO ÌGUAI Nf
PIOMA ]GUI,I !

Â NOSSA IUTA T DURA X
gxM srDo roNGÀ. NÂ0 }!
S]STTMOS PORQUN BÀVX -
MOS NX 1ENCER !

Fotofb€! Ìua GoÍÌes

Iïeire, 187.

PFRTC'DTCTTÀDÍì :

OuinzerÌal

GBliiE: co*' ,o pon r

ção_e_de persuasãor.con
a v1g1.Lanc1a nals rlgo
?osa contra o cri&e.
Devian coordêúar a ac
ção das forças operár!
as de vigilâncía no ctul
na, e não os actuais
poLícias prof issionais,
iEpotentes e serviaÌore s
da burguesia.

Xstes ob ject ivo s
só se conseguenú coxo a
revolLrção en Portu€a1,
e nuna sociealade so ci-
alista, eE qu.e os tra-
balhadores egtejan no
poderetenhanaecono
ao seu serviço. E para
isso qLre todos tenos
de lutaÌ.

Âté 1á, Du-ma soci
eiade de deseuprego e
lriséria para os traba-
thadores ! o criEe há-de
continuar r e vereÌÌlos
os pofícias uais efica
zes elo relriujr nanifeg
taçoëe e eE desalo jar
ocupantes pobres, do
que elo reprinir a cri-
DiÌralidade. Verenos as
cadeias como autênti cas
universidades do cÌime;
onale os dêÌinquentes
!ão fazet unl curso de
especialização depoi6
das priueiras tentat i-
vas que os levarau à
caaleia. VereEos os
receptaalores e os gran
des ladrogs à solta, -
enquanto os pe quenos
são presog, e vereÌnos
assassinatos l0ongtruo-
sos, fruto de nentali-
dades degeneradae, gra4
de parte das vezes 1e-
vaaÌas -ao crime pela
Ìoiséria, foloe e degra-
dação que o capitalis-
no thês iÌnpog.

lerenos granales
pro jectos e poÌrco nai6!
Xntretanto, êergo os

ì)róprios tlabaÌhadores
que coÌrtinuarão a rdor-rer r-os gêus Ìrostos de
trabâlho; col4o os moto
ristas de táxi, ou os-
doig inf ortuÌlado s da
Carrls qÌ-re há dias fo-
ran assassinados !

Ia frente na revo
lução socialìsta; co!:tra o crine; pela re-
c[Ììeração de Darginais
e pela euancipaçâo das
clasees trabalhado ras !

pÍostituiç
' Outra grande cha-

ga desta sociedade,
tanbén relacionada con
aEisériaeodeseEprg
go, é.'a prostituÌção,
que atinge raparigas
desde os 1l ou 14 anos,
que se oferecen nas rÌr
aÊ a quem passa, ante
a total indiferença
das riautoridadesr! .

I cfaro que elaê
não são ae verdadeiras
culpadas, nas en pri-
xoeiro Ìugar os honens
que as netell nos car:
ros para se satisfaze-
reE por 300 oú 400 es-
cudos, ou Ìoenos I E por
detrás de1es, e delas,
os'reBpreenaÌedores rl

(para usarroos una ex-
pressâo alo General Ea-
nes / ) que
nontan casas de pÌ:ost!
tuiçãor baresr oìr' pÌr-
ra e siEplesllente r as
distribueú de carri4ha
eE pontos estratégicos
das cidades. Culpada é
toda a sociedade bur-
guesa i . que faz da pros
tituição ulla das bases
rlo seu moalo dê vidâ.

a0
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CRJIáE: cont. da Das. É

Â solução, fece
às prostitutas, é taEÌ-
bén a raesna que atrontd
mcs fâcê aos'lDarginaj.s"
con especiaÌ irìcidêrcÌa
ra rêpressão e desúas-
caranento dos que cs
utiÌizan'r e coÌnpraE; ,

coÌnpÌando assilo, por
aÌgu.eas notas, u.na das
0ais êlevadas fornas
de relaçâo humaÌ]a !

A prostituieão,
que sai das granales ci
dades para as terras
de província, inva dirdo
as nais lequenas Ìocali
dades ; já foi atacada
peÌas populaçoës, que
nalguroas aldeias do Nor
te, destruíran bâres
onde os patroës prete4
diaE nontar tal negó-
cio. Forroa correcta'de
resistência e ataque.
O que se passa é que os
donos dos bares tên o

um casal de velhos

Goïernoeapollciaa
defendê-1os !

Mas numa so cieda-
de bì.rrguesa, a prosti-
tuiçâo atinge foÌEas
ben nais coDpletas do
que o sinples conércio
ile carne hu-úana; e M
uuito Eais gente prostl
tuída do que se pensa!
É o que verenos nos pró
liinos nú.úeros deste jo!
nal !

Iara atacar estes
flagelos do capitalis-
mo, é preciso avançar
na revolÌrção socialis-
tai conÊtnÌir o parti-
do Revolucionário !

CARIA DE UM LEÌ!0R: cont. da oas. I
cou a falta de ta I CDS, ppD e-ps viramis conhecinentos, o Si. listó. lor ísso o apoi-

GeneÌ'al xanee esiá uais lam integ)"almente! -
do que identificado con Ia classe expLoradola ' Cuidado trabalhado
que continua neste paÍs lres portugueses: Todoã
a e6rnagar os trabalha- lnós uridos consegLrire-

0 Sr, AÌexandTe Jo
sé FereiÌ a, moractor na-
QuiÌr1;a da Corl,e Ì,anga,
à Curlaleira , foi olu-
rante a vida toda en-
graixadcr e sapateiro.
Trabâlhou durante vári
os aÌÌos tr,ara o casão -
úilitar, fazendo sapa-
tos de criança que the
eram lagos a l$00 o
par, Nêssa altura ala-
nhou una doença rewoá-
tica, estando cinco a-
nos doente. AgoÌa teE
57 anos de idade, já
teve d[as tronboses e
está collpletaEente in-
l.áÌido , Não recêbe Lrm
tostão da Misericórdia;
nuÌÌca fol tratado con-
vênlêntenentê nos ho s-
pltais. Quando 1á o le
varan, depois do pri-
nêiro âtaque, pergÌrnta
raú-lhe se era eFifétï
co ou bêbado, e nâo
the ligararo nais inpor
tância.

Ieú a sorte da
eua Ìaulher ainda ser
viva. E1a teD 7J anos
de idade ganha 500$00
da Misericórdia. Con-
segLlen sobreviver por-
que eÌa faz ainda a1-
gru trabalho de sapa-
taria (aos ll anos!) e
vende aÌguÌls artigoè d
domésticos na slla casa:
êabâo, et c'.-.

Não têÌn fiìhos e
esteéoúnicorendi-
úento deste vel"ho ca-
sal dê trabalìadores !

na misóÍia I

A Senhora, quê
foi coe quen falános,
disse-no s:
- Iui narcar uua Radio
grafia à coluna e.narl
caraÌn-De para 3 neses
e neio depois.
- Eles estão cheios de
dinheiro e nós estano s
aqÌri ! XÌes estão-se riÌr
do para queú tr're cisa !

- Vieraü os retornerdos
sãoateÌ)didoseanós
não nos liga!ì rLenhuma !

- Não há neio de nos
aì'ran jareú a casa! Chq
ve cá dentÌo e eu é que
tir,e de a ertab aar: I

Só um GoverÌro ver
aÌadeiraDenie socialisïa
conseguirá sat isfa zer
as ne cessidades dos re
foÌúado s !

RE],'ORIYÁS IXCENTTS PA-
RA TCITOS ! TODOS EM

CONJUNTO PRXCÌSÀMOS DE

EXIEÏR SüBSIDIOS COÌÍVB

N L].JNÍIES NA VEI,HICX X

NÀ noEN ç.À |

-t

Por falta de êspaço
não apresentanos as
conclusõês d@ artl-
go sobre a const itu!
çã,r; do nQ €r.rtel jor.

ASSINA-NOJ!
ES CRXIrE_Ìi0s !

Â ssiinatuI'a !

3 núrÌeros...,.. Jfi5Ao nülreÌos,....,15900
9 núÌneros....,.22$50
Ì2 núloeÌ'os.....30$OO
Envia já o teu noue,
!4orada e a inportânc:La,
da as9ínatura, eÌo se-los ou vale alo Correio
para r

VANGUAFDA DO POVÔ
íu,a. -tsernardo l,iaa8 598lieboa Ì

alore6, lnog derrubar tais genho
sen dúvida que o 'res asque"oto"! -



OA IÌTA Dtì UII I,Iì I TOIB
SOU I,xllOÌA ASSÍDÜÂ
DO ||VÁNGUÂR.IÂ nO POVo n

x PSDIÀ QUE XSIX JOR-
NAtr PTIBIICASSE XSTA
CARÍÀ, QIIE IITÌJO A
noDos 0s TnÀBAIÌÌÀDO-
RXS PoRIUGUXSXS, AOS
QÜÂIS PXRTENçO.

O DEI}ATX NÂ f . V

Ànigos trabalha-
alores, e povo portu-
guês, não sei se oLÌvi
raB, como eu, a trans
nissão dire cta, pela
lV, dos 4 con corl,ent es
à PresidêÌrcja da Repú
b1ica.

poYo ! Povc para a.qui,
para a1i..., todos dj-

IRÂ3ÀIHANORNS E I]IITRX-
XNDXNOFXS

0 que queria di-
zer o General Xa.nes
quando classificava os
traballÌadores portugue
ses, eE trabalÌìadoree,
lequenos e llédioê en-
lresáriôs, empreendedo
res?

Xmpreendedores,
I)ara o çeneral Xanes,
são oa calitalistas,
que e1e c].assifica de
trabalhadores ! Con tal
ofensa às classes expÌo
radas deste país este
senhor candidato é in-
gno de Ì)ronu-lÌciar a pa
-ì avra rRILB-A.IHAD0R !

SAIR IO PAÌS. . .

Mas não ficou z. -qui o Sr. Generaf. C.-
mo sabeúros o nalor Ote
10 é apolado na. naiorï
a pelas cfasses trabal
thad.ora-as, porque colto
sabeÌìros a burguesia na
da quer dele ! O Gene--
raÌ Xaneg afirna que
sai do país se ele ge-
nlÌar pc'Ìque não quer a
ditadura dcs traÌ-.alha-
alores! Mâs aceita a di
taCura dos expÌorado--
nes sobre os eÍplora-
dôs !

al is-lìa construida pelos
tfD Ì: aflÌa.doree ; caos e-
conónico pago pef o -q câ
litali..tas deste país-
e nãc pelo apertar dc
do cinto aÌnda mais dcs
trabaÌhadores !

Referlria igualtrìen
te que o treríodo de de-
siqu11íbrio que atravãs
sámos era ncrúaÌ num -
período enì que é neces
sário o derrule da esl
trutura capitalista ea criação da. s o ci edade
socialista.
. coNr NA PAC 7

Todos faÌavaú do GOVXIìNO CfERACIOÌ\AI...

0 Sr. GeneraÌ Ea-
tanques de gu e_rra
AÌÌreri cano s sâo des-

' carregados no cais
de Alcântara -

tf

zia![ estar con as clas nes é todo oreracional.
ses LrabalÌÌaJ^-è. i.,.- Quer -e"onsLrrìr o pa-
Ì[as, nuita atenção, Ís col un GoÌ/erno ope-
trabalhadores portugÌ-r€ racionaÌ. Toda a estru
sesr-a-lgLrs dr.'.oro oa! -.'r !,or-a a e ouc.^ ìtos fizeraú-nos lenbrartacta do governo Sala--
o ditado bem conhecido zerlsta serve lara re-
por nós de 'rgato ei.o,ì 1. ,rì-r os '-bbá Lh-dL-^s.
dido, com o ra.bo de fo o 8c./erÌro a que o Sr. 1GenerÊ.1 se refere, o-

perãcionaf do ponto de
vi jj lia ecorróaÌico , politl
co e nilitâr, só servi
rá para esnagar os trã
balhr.dores.

SE O SF. GENERA], E-ANES.

Se o sr. General
Xâres tíïesse viÌido a
foúe,anisériaeaex
])loraçâo dos t rabalhal
dores porirgÌresee, de-
certo que para se re-
construir o país não I
ria refeLil un Governõ
Operaóiona1 úas ein uaÌ
Governo de Trabalhadoì
res i liberdade de ini-
ciativa para os traba-
thad o res ; sociedade so ci

,L

<1
A

:Êij
/.lrl
Lì,a

tornaren
cioiral o
G eneral

Ìnaas opera-
governo do

Eanês !


