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A reacção prossegue a süa
PoIltlCa trlanenÈe cal cul ãda para
esúagar a classe ttabalhadora.

Jã consegr:iu silenciar a Rã
dio Renascença, fÊchâr c a:CÀP :ìõ_
Porto, È ?re ìa!a-sr LaÌa ext:n -
gu*r Lodés ó; unl.:ace Í rare:
progressistas, enqüanio poÌ exem-
plo, os efectivos do ReginenÈc de
ConaÍldos da Amadorej cheliada pelo
conhecido Jai!Ìe Neves, vão ser r.e
forçadas con lnO voiunrár.ios, e ã
ÁMI está na forja.

O coverno provisório, che-
fiado pelo velho servidor do Ías-
cisno, ?inheirc de Azevedo, fâz sâ
neaÍoentos a esquerda, pÌetegê des
caÌâdanênte o PPD ê o CDS nas sul
as agressões armadas contra niliÊ
tantes revoluc ionãlios , pensa re-
cruter forças de choque especiais
eotre os retoroados d€ Ângo1â, pe
E€ repriEir os trabalhadoÌe5.. Ar
menenÈo psra a reacção entra pelas
frnteiras, enquanto ã pernìitide e
sângria de capitais deste país, .iá
de si tao afligido pêla crise eco
nõnica,

' Enquanto rsto se Pásse, ottmarxistat' Melo Antunes negocêia
com eeÌald Ford a entÌege de 80
tiltrões_de d61aÌe6 para eoúagal a
revol 1Ìçao portuguesÍì,

cíì! Ì lâ,

n QUE nfÌ\'lNDtCAìl OS DEFTCIEN-

TES DAS TORçAS ARMÀDÀS ?

UEa (lura luta de libertã -
ção corneçou hã 17 m€ses. ÌIoje, es
ta lula agudizá-se ., ""tru o po--
vo sacrificâdo do nossó pais, os
de:icientes daÉ Forças AÌhadas ,
cerca de 30000, erguem o Êêu bra-
do de juste ira fece a todaÊ as
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DEFICIEN1IdS- cont dla pag 1

conspiretas de Palacete dos sêus
ex-oficiais que ao virarefi a casa
ca esquecen que se sêrviran da
cariìe para canhão dos agorâ defi-
cientes.

En 23111/7rt, os deficien -
tes ocupan o Palácio dâ Tndepen -
d ência- (Li sboa) , para sede da As-
sociaçao, recebenilo as pro!Ìessas
do een. Costa Cones e do Cen, vas
co Lonçalves de que en breve o;
problêEâs s€riam resolvidos, Msis
deplessa prometessen, mais depres
sa se eBqueceÌiaÍn' e hoje decla -

qs"ii'ï;ãâï

Quâm tem o dêscarâmen'Lo ile tentaÌ

ran inocenteÍrente não tereu conhe
crD€nËo de rervlndÌcaçoe9 la re:-

Hol!ìens cula detlcleflcla ai
tiígê 602 receben actualldeÃte 2700
escudos loensais. À1gu!r6 recebeE
inportãncías entre aquela e 15!0$
e ouEros hã que naCa recebeEr êE)-
bora com grãves deficiências, co-
no seja sem un olho, por: exenplo,
Note-se oue s6 receben se lhes !i
veten roubado a saúde nos coroba F
tes; aqueles que fican deficientes
era situaçoes díferedte8 nade rece
beo. se um deficieúle tem um em -
prego público e lecêbe algumá pen
eão ã-lhe ,lêscontâdo 1/3 do ver.ci

mênto corÌespondente eo sen eüpre
go. Pere una consulta oêdica o d;
ficiehte Èêrã de esperar seo 1iaï
Èaçao de tenpo; o oficiâl êE pres
cação de serviço não cen qualqueï
dif iculdade, bastândo apreserÌtar

O povo, o pãgante, não tên
dúvida en rêconhecer qu€ o oÌdeía
do niniuo, cono pensão, de 4?l0g-
pâra todos os deficieÂtes, tcfesE
cidos do coÍrespondente à s9e per
ceÍrtâgen de deficiência, poderia-
díninuir um pouco as dificutded€s

€snÌâgâi a Ìutâ dos lêficientes?
dclolcsaa destes êrairoliaCos. Uês
or PiÍ\circi Ce --z:vcCos e Jai --eg

ìíevês cciìsi-.:et:aiÌ isi::âi e.i1iï;5 -.
reivi-ncicaçõec ce assistâr.cia gra
t.c:tá, Ciie:_:oí iaânticos ;cr roì'
.'íc:a::s ÍeÍo:D,-;... ,LJ q-e ,-rj. _e:
pê::o a '_r:q jìpcrtr c . ji -:Êr(ao
n:-lii-e:, c.ldo :c.::i....árles, ç.or-
quê th.ls È16-2 rina lci:a uti.to iacó
nodê qr:e €ìeg nã: são eapa:es dË
resolvêf.

0s uanda::ins do podêr €ârja
coteisr-se e fazer- contas e ruis-
contas, náo Itg...do " e6qJCceilo
os 460: co,1Ëor ,: r.:oÉ /*e rô:.r-beija
da todos ca an(i aì, scr' :i Lx--

' -conpanheiros e À:adeirá :.rF..,-

frl---...
S orra;o
2..Ooob6

@



Ford- 80 Ìúr'ÌhõesMelo ln tuÌ1e s ê -l"ord- ëo !11 lnoes

Canlra a 6a Cove]Tì.-col,i.. l,ag.l

paÌa esnagar a revohÌQão Portuguesâ

Precisanos de câvar: trinchel
ras peránle os ataquês da reacçãq_
e eliminar os ininigos, os conci
lj.âdorês e os traidores das nos6â6
prôpria6 lriêr 13s, quê so coúpro
Í!!!êsÌ as nossas lutes porque nos
dividen e nos fazem deÊviar dos
objectivos centrais dâ c1ãsse op€
rária e canponesa.

Eú prim€i.ro lugar ôs tÌâba
lnadcres ? ..r..rm Cç fazer um bal
lar,ço ãs srtr. foÌçã6, e veriJica-
ren que ái rc. tcnÌ coÍro suâs'Inpor
tantes poci, .s, de NoÌte a Sul d;
país.

frel:lsaì! de pronover dë Nor
t(. ê :ul, co.Ìgressos de comlsaoes
de tirãbslhêdoÌes' que irnponhâm o
.onLralc oPerÁÌlo ná Produçâo ê co

cont Pag 4

Ouê fazen coítrâ isto as o!
ganiza(ols operãrias? Nâda' a nâc
eer una dãbi1 tãcÈica defensive.o
PCP, que conduziu e classe opeÌa_
ria pãra 5 irnpaeses, cc!Ì.os 5 Go-
verno9 Provlsorlo6 anterloresrúgn
tã!Ì âinda ulo Ítritristro no 69. 0s
Ìestan!ê6 partidoÊ defeÍdem-sê,ne
tidôs dêntro das conissoes de tre
bâIhadoÍes, cJm ss suas Politi(aa
partícu1aÌes, de al ianç.rs "tãcci_
cas'r ao ?C? ou âo PS.

l"las ae conissões de traba
ir,.,ores que proJiferan neste ps-
is, fizerao-se para covernar; Íi-.
zêra!ì-se PaÌa sereú as baSes do
futuro Governo de trsbaLhâdoles e
não pata endereu a recuar face aos
ataques da butguesia.



CotrTRÀ 0 60 COVãRSO - cont de pag,
nercieJ.ízeção de aÍtigoa, ecaban-
ilo com a cspêculeção e criando pos
to6 de trabalho,

Precisa& de se ligar ãs or
ganizaçõee dê soldailos. cria[do -
nilÍcias operãrias e canponesas a!
ÍÂeda6, breço eÌnado das couissões-
de trebalhêdores quê defendao u[e
por ume âs aúas conquistae, avan-
cen Âo coobele a todes as Do6i -
çoes êcoÍroucaa e Poll'trces de bur
Suesia.

Prêcisan de evençer ftt re-
foroa agricola, confiscando a3 ter
rss eos grarrdes latifundiárioe, e-
conquistendo, ,dê acordo com oa ope
rãrios da iadúetria, aduboa e ná-
quinas e preço baÌato.

Prêcisau de cercêr ô paaso
ao 69 Governo Provie6rio e a to -
doe os reacciooãrioe que agora o
defetrden, extitìguindo os jotnais
faecietae cctno o ÌEMPO, ou falEos
derccretaa e capitalistas coeo a
LUTÀ, JORNAL NoVO, erc, pondo ro
da a ioprensa 6ob o controle do6
t!4balhsdores.

Preci6an de coÍvencer as
lras6êa !!ria eÈrazadêg rla necessida
dê ê de5 vaotag€ns do Socialisloo
eo Porlugal, por Uma polÍtica con
bi[ede de pereuação e de forçe -
contrê os uanejoa teaccionãrioe ,
pÌanifícando os objecrivos hi6t6-
ricoe da revolução socialista, da
produção do país, do conércio ex-
terno e iot€rÂo.

_CaDeredes, A VOCAçÂO DAS
COMÌSSOES DE TRASALHADORTS E TO -
MAR O PODER. Senão eerão eenaga-
des pela reecçao oaie inplacãvel
ArEadâs desta perspective trsnsfor
narão as dertotas parciaía que jí
sofrenos em vit6riae. Eeta é s i-
nice ptâtafotra posaÍvel para uua
utrídade dê revolucionãrios. Aquq-
Ieô quê e ebendotrâEeD oerão egoa-
gados pele r€acção ê desacredita- 

4

dos pelos tÌebalhadorê8.
Aqui deir.ânos êr+reaso o

nosso aviso e o nosso epelo. üúa-
Inmos Èodos e construâúlt o per-
tido Ìevolucionãrio, Suerda êvança
da dos trâbalhedores, pera que ea
!e âpêlo 6ê trensforne'en rãali<Ía-.
de-

- Pela defesa das Comíssõea de
t!abâlhadore5.

- Pela defess do údio Rena6 -
cença ê do República.

- Todo3 uridoB coútrs â rêDtes
são do 6Q governo Provie6tio,-PSl
PPD ê fescistes.

- Soldedos sêúpre eo lado do
Povo !

_ Eú frente pela construcção do
partidol

- ED ÍÍente pele tonada do po-
derl

?or uD coverDo de Conissões
de trêbalhâdores!

Onten

-a-



A ],UTA DOS EN]'ERÌ,[8IROS DE 3ê
CTASSEI ANTÌGôS AUXIIIARES DE
EïT'ERMAGEÌ"I

l-ongo e duro len 6ido o ca
ninho de lutâ percorrialo por esrã
cIâssê que foi durante o fascisno
ã não-de-obrâ bârata da assistên-
ci6 eD Poltugal.

Pâralela a es tã exDloÌacão
nonetarla exlstla un constante es
negamento PeIo arupo dos enierneï
ros do curso geÌal que ae arvoÌe:
van eÍÌ caPatazes beú Íornadog que
punham € dispunhaD dos seu6 sêr-
vos dâ g1êba.

O eurso de Auxilieres de En
fermágem exi6tíu durante cerca dã
27 ânos. Neste espaço de teltrpo for
naÌân-se cerca de 16000 proÍissio
nai6.

A paÌtir de 1968 estes tla
balhãdoÌes coÍìeçarían â expresaa!
PoÍ todos 05 neios a suá explora-
ção. Enbora possuissed un cursode
Ì8 neses e habilitações literãrias
4o classe. e os enÍeÌTìeiÌos do Cur
so G€Ìal anti8o 2ç aÍìo dos Iiceus-
e tres eno6 de curso , via!ì-se co
Iocâdos oos horãrios piores do dfi
asseSurando todo o s€rviçô de €n-
Íeroagern sõzinhos, Enquanto que
os enfeÍBeiros fazianr servíço de
gabinete. Paì.aÌelo a isto exÍstie
grande difer€qã d€ v€nciDentos.

Es teE trábaÌhadores da sãi
de erSuetao beú alto a sua vozi

- gritaÍdo não Dais cursos de
euxiliâres de enfeÌmagerÍ, e

- curso de Pronoção para todos
os auxilieres de enferDagem exis-
tentes que introduzisse os conhe'
cisEntos te6ricos iguãis aos En _

fermeiros do curgo ceral, lutandc
âssiÍn contÍâ e descÌimi açeo de
tlabalho, de saÌArio ê outras Ìege
1iag.

as ênxovias chamatÌas lÌospi taj s

o gruPo roinoritãrio-dos en

ferneiros do curso geral nao con-
següiu câlar a boca a estes explo
Íados Porqüe â lutâ eÍa úâls que

iu6Èa. Pensotr criâÌ novos camPos

ã. ""p"trção 
pois que buÌguesiã e

€xtÌatos da g1€bs nâ tìesna [Ìesâ
Doderian entor$aÌ o cÂldo'

Crian' un: Pri-sindir ato dos

Enf erneiros,liploÍìádos, quando ja
existcn J sindicaLos de eLlern''-
ros ne€!e Paísl Co P(rrto, do c€n

tro ê d3 zonã c,rt .

Não cÔntentes com esLd at1
tude rêâcci cÍãÌíÍì peïúitida pelo
Governo Ì'Ìôvis6Ìj.o tentarì a Èodcì

o custc nâÌc3r eÊtes tíaba1hâdores
Parr dipi,.r: ; âtriLuìì acis aurr-
liares de eÍferÍÌagem qü€ trìra!ì o

curs" de PY, floção qui:eran cria
ìrr[ Ilodelo único de diPloma de NoÌ

te a Sul' NeSan-lhe âs Escoles ile
EnfêÌ$agerÍ Pâla a suâ fornaçao e

cont pag 9



Combatamos os restos do Anarc<
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coÍÌGAç[o Dr c A!TTAÍ,: S'.Ì'ÀS , LISEFÀI S E

Antes do 28 de l4aio de 192q
no ooviaento operãtio português ha
vía fortes influências anarquis --
tes. À CCT portuguesa, ConfedeÌa-
ção ceral do Trebalho, centrãI sin
dical doninada pêlos enárquistes
era a grende orgenizâçao da cles_
se operarla portuguesâ, e era gran
de a cendência entre o nosso roovi-
mento operário,para "não se nêteï
na po1ítica", pere "deixar e poli
tica para os pã1Íticos", conside:
rados todos,em maior ou menor es-
ca1â, cooo traidoles. À organiza-
ção polÍtica, chefíeda pele bur -
guêsiá ê pelá pêqu€ne burguêôiê,
o noviÍnento opetãrio português res
pondia con â propaganda ala greve-
gêral insuÍreccionel pâre derru -
bar o capitaÌisrno, e efinêl, quên
do veio â verifícaz ee o gotpó aã
estado dê 28 de Maio de 1926, are
sis t 6ncia operãria foi conpleta:
lrênte desorgânizade ê fÌaca, po6si
bi 1i tândo o triurfo, por todo o la-
do, d^ Ìegine nilitaÌista e fas --
cista dê GoDes da Coste e SalazaÌ,

.\ PÀRTÌR DO 25 DE ÀBR!I-

Agora, e partir do 25_de A
bril, começa a notár-ae uma ten l
dência sêoelh€nte, enbora encober
ta, e embora a força do nogso nol
víneoto operãrio aeja nuito eupe:

'; , *.. -.. .,

rior ã de então.

Depois do 25 de AbÌil Pro-
liferaran ãs dezenae os úovimentos
po1íticos operãrios. Mes âquilo
que parecia ser uÍrâ Srsnde forçs
vêiô â tÌân3foÌEÉrr-ae numa impoÌ-
tante frequezê. Devido à Po1írica
erÌada de quâ6e totalidade desses
pártiilos, e devido à urgênciaeao
ritúo vertigínoso ero que se fez a

exoeriêncie Polítíca do ProÌete -
riado portugnês, rápidanente essee
pârtidos conêçaran e cail no dês-
cródito dos ÈrabalhâdoÌes.

O PS cedo se rêve1ou a gua!
da avançâds do fascigúo êÍn PoÌtu-
eal." o Pc e o MDP "caíram"na ar
oãdi1ha que â burguesia thes Pôs-
ã frente, ao eceitaren PeÌticipar
eÉ Governo6 bulgueses, neo queren

ledo ver que 60 coID dêstrulçeo c

todo o Aperelho de Estsdo burguêó
e a criação de tm outro, operãriq
€re PoSs'.vet uoverner ao aervlço
dos trebelhadores.

O MRPP coneçou a põr-se in
sensÍveluente âo lado do PS, fa :
.zendo eliánçâs com neúibros deste
partido nos sindicatos, dirigitrdo
og gêua Pr:.nclpals etequea contÌa
o trsocial fascigmf eo vez dê os
diÌigir cootÌe a burguesia.

A Àoc e o proletãrio v..r"OC
6

FASCISÍÂS,..



r SindÍcalismo
tho revelaram-ôe a pouco e pouco
trâidores e reoegâdoÊ ao setviço
do capitalisBo, so epoiareú incon
dicionalnelte o ?s ê o 69 eovernc
Provisõrio.

À UDP, e os pãÌtidos que
agora constitueo a FUR, toÌnaran-
se una vgriante, un pouco roais ã

esqueÌda, do novinêoto operãtio,
que rlunce ae aepaÌou dc pC e
MDPCDE , alinhaodo, por exenplo,
em apoios ao MFÀ rise este se pu -
ser ao lado do povo".

Nâo apareceu ainda un par-

lado Ìeflectê a quase coÍrpleta au

tido que seja o delensor intransi
gente de um Governo operário e cã
ponês, Governo de trabalhadores e-
produtores deste paÍs, sob a di -
recção da classe operária e que
não faça namoros à esquerda e à di
reita con todas as forças pequeno-
buÌguesâs que Ée opoêm e entlavam
a hegemonia dâ cla66e operã:ria nes
te processo. Isto por un lado re--
flecte a frâqueza e a inexperiên-
cia que ainda se revelau no !ìovi-
rnento operário porruguêe, por de-
baixo da sua força, e po! outro

cont pag I
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Movirnento Operárío Português



: - , ì!lr- C Àil llÌ\ritl _ ccnt da Pai'

:êncr ' .r. re\olÌicicnãrius exPêÌi-
:nte! e organizacores, nÌarxislas
' rìn ini s tâs nô veÌdâdêiÌÕ sêntido
i, ;J1âvia, no nosso país. 56 âgo
..Ì i.tc' coneça â ser feito, etrì pe
quÈnê êscalar e co$' grandes difi-
culdades, e tanlo quento sabemos,
a1 ,r,,:s de nodo consci€nte pelo llos

A classê operãÌia poÌtugue
sâ por seu lado, jã criou os seis
oÌgâni6nìos de Poder Populat: as Co
rnissoes de trábalhâdores, âs As -
seúbÌ eías Populares, es or8,aní2a-
ções de soldados e úarinheiros.No
entãnro ISS0 NÁo CIÌECÀ ?ARA TOÌíÁR
o PoDER. 6 preciso qüe à freÍte
dessas comissões de tÌabalhâdoleq
cor sua forçs predoninante, se co
[o.] . um partido Revolucionârio.-

Em Portugal veliÍica-se o
i1\' r-o, PaÌa escondeÌ â süa ban-
cárrota política, Pare escondÈÌ a

srr;ì fâce dos olhos das massas, oÉ

paÌtidos e oÌgattizsções que felhã
ram Ìêdo[dsmente no 25 de Abri1,
por quê náo apresêntaraÌn uÍ04 PoIï-
ii." n"..-" pÌátice revolucionã-
ria Fére a to!Édâ do Pod€r, Êal -
rám sgoÍe PâÌã dentro das com.is -
s;r .j de trebalhâdorest esconde[Ì-6e
r I detas, pãra, disfarçados â,go

ra d. "unitários" e de "apartidà-
rios" continuaren â vendeÍ o seu
peìxe podre ã classe cpetãria.

A6sistimos as siro a gri!os
de senconlrâilos aÌe "Vasco voltarã"
dentïo dessas nániÍestações "ePaÌ
ridáÌ_ias", os a nultidoes que se
n., ir: uma noile inteirâ etlss de
ìr,t p.iqueno bürguês coDo o Otelo,
e que ecabâ!Ì po! ir desenbocar oâ
casâ do Pinheiro dê Àzevedor Pare
ouvirem uma severa rePliÍrenda:

Dê facto, vemos âPenas as

c ."is"ões ce trabalhadares a de -
fender, e hêróicaÍrente, a RadioRe

nascênQã, os deÍicienÈ€s das Eor-
cas Arrnadas, o RAIIS, o CICAP e o

gesP, *r. não as vemos a fot!ìulâ_
ren u!Ìa rãcJ;ca coÍnun' do Norte Âo

suI do país;Ttofeda de Poder, PoÌ
uoa econoqìia socíalista, e contra
a reacção. os Partidos que estao
ã cabeça das conissoee de lrãba.-
lbadores obÍigaornos a una tactl-
ca ilefeosiva e desoÍdênadar en que

Derden e iniciativa face ã resc _

"ão. 
t "ã" 

todos culPâdos, com ês

íecial destaque PâÌa o PcP' qu€ e

à orgunização !Ìais forte e nais
implantada, nas que foi-a-que deg
víou rnais a classe oPeraÍra do aeu

caúinho.

COMBATAMOS A IDEOLOGIA DO APAR'
TIDÀRISMO !

É urgente conbater €sra i-
ileologis do âpartidar-isno' que se
reivindica da6 cornisBoes de treba
Ìhâdorês pars nelhor as trair,quã
esgota e força destas comissóes en

Ìuta8 percelâres êÍtquento €ncerre
gá s buÌguesia de nanter_o PodÊr
e de organizer a repressao fascis
ta. O caso do PCP! por eÍenPlo t
que ttdefende" aÊ comissoes de trâ
balhadores enquanto Ínanten o seu
ministro no.69 Governor por exem-
p1o, é escandaloso, 0 ca6o de ou-
tros psllidos que Íaz€n aliançâs
Êen princíPios com o PCP. O caso
do MRPP que saudou o inÍcio da re
pressão fa6cista en PorÈügaÌ coúo
ê "vi[oÌiosa luta do povo do-NoÌ-
te[ vão p€1o Ìlesúo câninho.

Num€roso6 rneÍobros destes Par-
tidos r€vindicaÍi-se agora do âpar
tidârieno perâ continuarêú e ex;
ce! e sua polÍtice eÍÌada seld se
toÌnarero r€sPon6ávei6 peloe erroS
dea sìraa otganizaçoeg.

cont pag lÌ



B{FEll{lIRoS - cc4Ì da pag 5
quizerarr-lhe cria! uu depârteDêÌFto para horrologar os seus diDlô _
DAA.

-^ Mes os anos de duro traba_lho deates profissionais cleBtrô.
das enxoviaé doe nossos hospitaislBprlltrlrân neles un stento ;oD. _
taEte.

TrensDiti@s, de acorilo cornêatâ clâase, un conunicado que ex
Prrue o seu aentir e ao tlesE te;po- teD por fin alertar todo o au:x1lrar de enfernageú eD luta nonarô pequeno recêDto do país.

COIII,'NICADO A TODOS OS AUXILIA_

RES DE ENFER}ÍACEM E DNFER}íE IRos i DE

39 cLAssE

. lleis urde vez a claase que
BeEprê te opriniu, pretende pas-
aêr-te urn diplonÁ difêrente do de
todos o5 outroÉ enfemeíros,

Este lredida é descrininat6
ria potque:

Atõ hoje es escolas aìe
enfernageo gão os centros acreili-
tadod pala pessagen dê lodos osdi
ploroas de eÍtferlragêr!, tendo cada
escole o seu lrodêlo.

A honotogêção dos di -
ploÍlas_dê ellfernâgeu ã feita por
uo orgao oficiel quê ã o I.N.S.A.
(tÀstituto Necionel dê saúdê).

Colêga! -Porque è que te queren pês
sar un dipÌoná nodelo único espe:
cial pats o teu cutao?

Porque ã que o INSA não po
de honologer o diploná para ti p-as
aatrdo esse funcão a una Coniesão -
Nacionat, oraã; de cârãcter orovi
sõrio criado fundamentêlDetrtà p;
ra colaborer -úa resolução dos pro
blêoas do cu;6o de pÌotrccão etetr:
dendo ã vontade des báEe;?

Porque é que a lei elini -
D,ou corpletanent€ as Escolâs de
Enfernêgeo pare a tue promoção?

Íenos coneciência que o nú
Dero de escol4s existênteE e sua-
capecidade são insuficienÈes para ,

a_priomçao em nasaa que s9 ínpõe.
Nâo nos oponoa ã criacão de cen -
troe de foroação aut6íonos poíe as
nêcêsaidedeg aaain o êxige[ì, no en
tanto e3se5 ceútroa deven ser eg;ã
gedos aa escolas de enfernegeD pa-
ra fins de passegêns de díplonai]

@.,
Enquanto foreu es êscolas

a pegaareÍr os diplonÂs pára oa en
Íerheiros do Curso cerâI, exigiDo-s
que aeJan estaa nesD:ra escoles â
PASge'.eE 06 noalroa !

Sefldo o INSA o departenenro r
oficial que prêsenteoente homlo-
ga todoa os diploDa6 de enferÍoã -
gen, exigimos que seja erte neslno
depêrtsúe[to a ho@logar og nossoa.

cont pag 10
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lBArxo A otr'ÌissÃo,

APro! do €m âssembl€iá
d. enie,Ìciros dê lá Ja zo

na de Lisboa' rêunidos na
Escola de Enfetúagem Calous

'. . t. Gulbenkian, no día 4lxl75

: Ì-!I I ÍI'I.S NOTICIAS SOBRX A LUTÂ

; No passado dia 7 hoüve a Ìe
ferir;a reuni ão no Ìnstituto Naci;
na1 de Sâúde, .or a pre"..tç. no ã
trio Ceste edifício de algunas cãn
Lenas de pessoas.

; pos a leuniao Íoí ttansmi
fid. aos presentes que nenhum di:
plonra seria pa6sado obedecendo a
porrar Lâ de Fevêreiro/75 que criou
tais descriúinaçoês.

Nessâ Besmâ reunião foi ao
PÌov-da unã proposÈa que vai se -
guir para as bases sinalicais e es
cola de enfermageú, que visa o sã
guinte:

- (jÌlaçâo de uln modelo unlco
de ílíploÍra para todos os enfer!ìei
ros i lormar quer eejam do curso-
geral ou do curso de!\pronoção

- criação de urn depêrlamento a
níver. do Instituto Nacional de Saú
de q Fâsse a homologáÌ todos o;

" diploÍÌìás de enfernagem.

1 reçposra i9" !::::.!:* q," 
""'err' .2r ate (rla Lv/ Ltt />,

CaneÍâda, nais una vez, rnui
ta . . çáo ê êsta ploposta. Entra
êm r:ìisa na dis cussão dâ rnesaana
tu: .co.ia, no têu Centto de for-
naç,r-. cu no teu Sindicato.

- Nâo nâis a procêssos dêscri-
Íoinarórios. io

- Exigirdos que se curnpÌa a
Ìeunião de 10/Ì1/75 para que oova
FortaÌi- saia â elimínar a de Ee-
veïeiro de 75.

- Abaixo o elitismo da En-
I€ÌEÌagem.

0s doentes ê ês nassâs tra
balhâdoÌas necessitam de gente s;Ìn
atitudes buÌguesês e tratã-Ios,

EnÍerneiras de penacho, fo
ra dos hospitã;s ou da frente doÊ
seccore6 de fornação dos enfernei

A assistância neste pais só
pocte sar,r oa ÍÍr6er1a em que 6e ên
contrâ quando existiÌem quadros de
pes soal rêvolucionãÍios que ponhaÍn
a lrabalhar certos'rtÌabalhadoÌesr
que s6mente passeian pelo6 corredo
res ê queimârÌÌ horâs nos bares a bã

Abaixo todas as úanobras
divisionistas dos trabalhadores,

C.A-},'IÀxaDÁ:

-1nfoflna 
os trabaÌhaaÌores das

tuas lutas I

-Dá-no. 
in'o'ÍÌèçõer'co ìeu lo-

caf ile trabaÌho I

-ContÌ'ibui 
para a-constÌ1ìção do

?ARmDO RSVOLUCTONÍ!Ìo I

Escreve Para
VTÍGT.AÌ}À DO ?OVO

Rua BeÌ:rìaldc Lina nsg 5o Esq.

ASSINÀ
VTÌ{GüÂRDA DO ?OVO

a ìríneros : 4$5O
Á núrneros r 9$00

.9 núÍÌêr:os r1r$50
12númeroe:12$00

Ê'rvia a inÌ)ortá.ncia ?or cartat
en sefos de coÌlrejot' ou en ìtal€
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sê (l"uz Cunha, Kaulze de Arriaga
e outÌos) e quê aao thes causs.ü
eEbaraços de qualqueÌ espéciê, po
19 claro:...

Tenperados na brgtal guer
ra onde os lançaÌam, este6 nilha-
res de hgnens levalÌtes beÉ â1to o
sêú estândaÌÈê de raivâ e luta
frente à opressão e hipocrisiâ.on
teD ero S. Bento, PonÈe 25 de Â-
bri1, hoie Enissorâ Nâcional, amá

nhe quartels, !âbrrcas, a sua lrt-
!a continua até ã vitória finaL
que é a vitória de iodos os ofen-
dido5, Ìoubados, sacriÍicados,en-
gânádos e explorados do nosso pa-

UNAMO-NOS À LUTA DOS DEFICÌEN-
TES DAS FORçAS ARMADAS. EIÁ E

A NOSSA PROPRÌA LI'IA.

-l -.-

Esi e l-on?xrr senhores Ministlo-st
r'êces'_itê de 'orcr e de qìren rhe
preste ìodos os cuidaalos' lara

.{N.qÌC0-SINIICÀÌ,ÌSì[C - cont iÌa pas

Esta ideologie ã o fio de
continuidedê do attatco-sindiceLiB
no de nessas, iDterroBpido en 19t6,
que diziê que não interessavam ã
classe operãria partidoE polÍticoE
lras apenaa sindicatos r,couritãs de
BÌeve, €tc., g ainda nao encontra
a classe operãria portuguesa sufi '
cíentenente arúada pere â cosìbâter
emboÌê e1a eüÌ brev€ e devido às 1l
çoes âmer8âs de experlênclar come
ãe a estar pÌeparada,

É urgente qüe se dêferdan
as comissõês detlebelhàdores ê to
de e clâsse trabalhadores nas es:
sâ defesa 66 pode ser feita pondo
ã sua frente, ã frente dessas .o-
oissões de trebelhádores, un par'
tido operãrio Revolucionãrio que
seja a vÂnguerda da Ìuta das nast
sâs pela tomada do poder.

Foi essa a tarefa que nóa
coneçãmoe a fezet: e que tenos à
no6sa Írente. crienôs os neios pa
ra Dagger ao assalto da velha fof
Ealeza, que ê â Dárquinlr de estado
capitêliste, deroctãtica ou fás - :
ciita, destruí-1a e edificar 60 - "bre ês suês ruínee e nova socieda
de proletar!a.

.r

ÌÂNCúÀR.|Â ìô ?0ÌO
Pl.opiietário 4 !irectoÌ:
IoÍningcs Neto

PEI]O'ICIDá!A
Qu in zenal

EEDÂCçIO E ÁnMlNlsrRÂçxo
F.La ÌetÌÌariÌo Lina no8 5o FÊq.
'!. arl2rrg

COIIÍPOSIçIO E IüiIT'ESSXO
secção FditoriaÌ da Â.E.1.Ì'.ÍJ'
Áv. aÌas Forças ÁrnâaÌas - Í.t.

5
ì:,.r:!, l:! íaat : i',
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Camâradas, sou un operãrio
'L r-Ìírgico, ê por uÌe senLir ex -
pl.rado qu€Ìo. através deste jornal
fâzer urn alerra a todos os neus co

. , Lee-s.
I Considero que a nossa lula

ã mais que justa raas perdeno-nos
nas Íìanifestações, nos vivas de a
poi( a €ste ou aquelê q',e não aeÏ
xan de ser Èodos uns burgueses q"Ë
es[êo p€rmallêntêmêÍ,Ìte a enganar a

; classe operãría.
So!ìos enganados por una cú

i pufa - a direcção do nosso sindil

E porque dígo isto caroata-
das?

. Penso na maüifestação do
i- dia 7. A1í estâva a flossa força
i:. qre gritava a nossa vitória. Mas

. crnárâdas, a nossa vitória não pas
i sou de uns sínples vivas. Tudo varÈ.t crir em vão. e porquê? porque a

direcçao oo nosso sindicato ã com
pos Lê por elementos revisionistaï

A nenlres taçao tez-se Por-qLr -.j elêiçoês esrao a porra,Íoi
iêitrì sir0plesnentê pãrâ nos enga-
náÌen. Poi6 o que ess€s revisas
pïêtendeÍn ã permanecer mais tênpo
nc poleiro, 6ervitdo fundamêntal-
Íìecre o partido, ao qual obedeceq
r r'.ao os interesees dê todos os
t r 31J ê thadoiês.

Se a (upul.] do nosso sindi
'..sse veÌdéde Í ramente revolì

. r ' 'riâ não fêzia diÍeÌença de -
or r r.ìis de pribeira cáÈegoria
p:'r.r prinreira categoria. cono exerÌ
pi s operãrios que trabalhan rììr
Fì. rirn€ de maior produção enbora-
cc{Ìr:ì mesaa categoÌia do operár:io
qrj.r lrabâlha nunìâ fábrica de qenor
pr.,1ução, o da priÍneila Èe!ì uql veD
cincnto superior. uú oficial de
primeirã qüê tÌebaÌhê nrlnê Peque-
na ofi.cina, segundo ê prôposta do
oindicato, ganha nenog do quê ou-

MEl ArfRGl COS.

.0P RÌOS ìE V.AÌÍGÚAru. À

tro oficiel de primêiÌa, com as
nesmas habilitaçõês, quê trabalha
numâ gÌanóe empresa,

.0Ìa ís Èo, caroaradas , s6 nos
ven crlar drvtsao,
, tão vos parece que os ops-

rarios quê trabalhaú na Íirma de
inferior produção se sente!Ì explo
rados? Pois seu dõvida llue o são.
E, na meioÌ pâÍtê das vezeê, coÍd
infêriores coodições de trabâlho,
hiBiene e segürança.

Cáìtrârades, precisanos de a
cabaÍ con os psrasitas e lecaios-
da bülguesia,

E rrrgente a tonêda do po -
der nas fãbricas. nas nossas ofi.-
cines, no cãDpo. Controle de toala
e-produçâo. Mas para isso é necessêrio orgãnizá rmo-nos em Conissõãs
de Erebalhadores,de operãrios,. sol
dados e_marinheiros. varoo6 para aJutâ: Nao nos deixeúos enganar por
rêrvrÍ(tlceçoe5 f antoches I

Às cLasses trabalhâdorâs ile
ve!ì avançaÌ coú a reivindicacão -
furdásental: tonada do poderi va_
mo8 paÌa a 1uÈa.

VIVA Á CLASSE OPEúRÌT.
J


