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-editclt.ial-

Porquô D "Insurreição'r?
Porque n'ís soldados portugueses,
quer estejênoa., em Françarna Di-
nanta?carna Holanda ou na Suécia,
não nDS podernos calar Perante
tantos e tantos crimes rviolações
e hurnílhações a que são suieitqs
Ds povDs da GuindrAngolarl{oçambi
que ê Portugal pela burguesia pg:
tuguesa e intercional"
SEo eles os responsdveis Pela mi
sdria do povo.E por causa del-es
qüe somos cbrigadcs a sair de
Portugalrnossa Pdtria, para não
norrennDs à f'>me e para nEo ir-
nos matar nossos i:rnãos africa-
nos.
!1arce1lo Cactano s seus lacaios
estâ.1-se nas tintas para os po-
vos de Portugql , Angrla, H'rçambi
que e Guind.Eles estão no Gover-
no apenas para recebt)Ter0 o sGu.
Saem de Id mais ri.cos; e tt.Ís sr;r"-
tinudnos na rnisdria e na ómigra-
ção.Veja-se o antigo governader
geral de Ângola-Rebocho Vaz-aban
dona o carg,o e d convidado Para
administrador da 0ornPanhÍa de
Diarnantes de Angola.
Âpesar de milhares de quilrímg
tros nos separarem, o nosso grito
de insurreição tem deser ouvido
em Portugal , ruls nossas temas,
nas casernâsrnas fíbricasr Pelas
nossas famÍliasrpelcs nosscs ir-
mãos de classe.
Â inforrnação nas nãrs do pcvo d
rtna arma invencÍvel.
Atravds do ilInsurreição'r tivemos
sempre em menterdcsd.e o Primeiro
número divulgar os crimes, a re-
pressEo e a exploração a que os
prvrrs de Portugal rÀngolarMoçambi
que'e Guiné s8o sujeitos.
Pretendemes sempre desmistificar
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toda a propaganda(os 'TTERRORIS-
lÂS") dt Governo de Caetaao.em
relação às dítas 'rprovÍncias UI-
tramarinas" (agora Bstados).
fncitar a que nos organizemrs pa

ra que rrm dia voltemos as arnas
contra os verd,adeiros inlmigos
do povo português e das cllínias.
Incitar os DDssos camaradas soI-
dadcs a que desertem, no casc de
serexo cbrlgadcs a irem crtBÔater
para a ífrica.Esta ati.tuderde mg
mentoré unoa forrna de scli-darieda
de com DS nossrs irnãcs de clas-
se africancs.
l{as o nosso boletim vai mudar de
for"ma em ccnsequência da união
dos Comitds de Desertrr"es Portu-
gueses aa Europa.AssimrDs ncssos
artigos passarto a estar integra
dos no Boletin Conut dcs Comitás
e cujo primeiro núnerc sairí en
Dezembro.
E pcrquê esta nova fase?
Porque se irapunha una central-iza
ção tle esforços e un estreitamen
to de relações entre tcdos os C2
mités existentes na Europa(Franl
ça rHolanda rDinamarea e Suácia ).
0s nossos objectivcs são cs mes-
mos-Gritar sempre nais altc Para
que melhcr seja,nes ouvÍdos.
A1áo dun Boletin coínlxtrra Plata-
forma conum tarnbCn foi definlda:
1- Dar todo o apoio possível aos
desertcres, refractárics ou DrF
tros refugiadrs polÍticcs Portu-
gueses.
á- errp^g nda geral e apcio à 1u
ta revclucionária em Portugalra-
fim de isclar o Governo Pcrtu-
guês.
J- Apcio aos mcvimentos cle 1ibe3
tação das eoldnias portuguesas.



Tivj.mo,: cp+rtunidade de conhecer.
atrav{a d,e una ,sdrie de conunica'
do!,reedítadgs qm rrarie , Bãfá tÜ
R.114.tr. ( Uuigo Revol,rcionária Mar-
xi.sta Lcninista)ra posiçlc desta
,titr.ganizaçdq no quc respeita à a-
titude a tlmar.pelos trabalhado-
ree faoe à guerra coloniul.
Asrimrnran pri:reiro c,rmruricado dg
tada dc 1I de f'eyoreirc , do 1971
(aata da sur publicaçtÍo ern Pcrtu
gal) dcpardmoardepois ds rrÍ'a brõ
ve intrrdução tcírica ao prcble-
rua ôn cclonia1isuo.)rcom a seguin-
to, definigtq, dq atitude a ado
pter pelr:J trabelhgd-orás p,.rantã
a guel'ra colonial .(
( ...0s trubalhadcres portugueses

Ihado:res. prcfe,reu rtcác:tar ,e fu]
g1r pera o astrangcirorascapandg
ass,lm à gr.lorre qolo4iaÍ;ila1 cete
srlução C aponas uEÊ soluçto g
portunista c irtlividualirta, na

que vão à guerra c tentan aefen- I
der arua vida a todo o custoras-
easeinand o qe trabal.IBdqroa nc-
grosrtornao-r€ cúmpiices dos aa-
sêsginoe, cqpitalistag,, t ornarrda- j
-se eles oríprior asgastinos c
treidcfee d.a cLrrsre trabalhadora
... )Atd aqui estamos inteitâBên-
te de acordo, mas vejanor o quê
ae aegue.(...!{uitoo Jovena traba

(.eô"te"rvt tCl so BBr A DESERCÃ O)

ncdida ê!!,que ecteg jor:ene nada
fazera :par8 sotucioner un .problc-

prcso por
tcr cIo, pr€§í) por olo ter cEo,r.
Mas continuemos. Logg a seguir
diz o ncano corlunicado.(...Nto d
no est.rangeiro quc crtes problo-
mar podcn cneontrar r:o1uçXo, rnas
sim aquironde a sLrÂ gravidade m
"ranifcsta diàrianeate r onde d
nccessírio: cnclrí-}o de frnte.B
porliaso quôrno aom:ato preaentc,
a ooluçto rais acrncelhá'rel para
o joven trabalbador C agucntar -
-at nas filej"rac do erárcitDr o!
giútzand,>-§ê con os acua canarl-
d.as nurr movimonto dc rcristâricia
quG poBsa dÇgeucadear a eubver-
slo noe gtrarteis, a.trcvéa dum
propaganda, Lôur oricntada contra
a guerra coloniatrcontra a erplg
raçto capi.talista,contra,, o erdr-
cito cepitatriataratravái ôo rou-
bo do arÍBas e drr sabotagum. Para

me-quc í.,dc'todo ,o povo portg
guâs..-. )AfinoJ 'd" cúts" ô"rfi

t
isto .costuma



$ ,uuo C preciro que es trabalhadrr-
1'es n: exdrcitc ss orglani-zem om
edlulas rrient,:des pelos princl-
pios rigorosor duut organizaçto
marxi. sta-leninista . Es se nrvi'r,en-
to deve chegar ao ponto cruci.al
Êm que cs e oLdadí;t possnn voLtar
ÉiB suas arTaa contra os prdpries
capitãesrQue não são "aeie dr que
os defenscres rlos privi.legios da
classe crploradcra r&ssasainos p3
gos pelos capitalistas para a ile
fesa dcs seus interes3es ê Jera
a oprassão dos trab"qlhadorer-.. )
Se rúo estamcs cB cmDresta rolur
çãr (con a qual nãc estamos eà
dcsscordordrga-se) aiz epcnas res
peitc à atÍtude a ad.optar pelcs
trabalhadcrcs enqtnnto scIC'rdos
do erercitr cap:.ta1 ista, aqui em
Pcrtugal.!tar uÍta pergunta conti-
nua no ar:qual deverá ser a ati-
tude a adlptar pelos traoalhado-
res quê D geverno fescista d"ls
ceoitalistas e dos bur;.;ueses tra:o:
fcm.ru. e'n sol-Csdcsrapís o nrnento
enn qut csse r.esm, gcvernD os prg
tende raandar psra e dfrica?
Reportanclo-nos novarnente às pa] a
vras 11 cs canaaradas da U.R.tt.L.,
tirancs a seguinte conclusão se
os eamaradas(tal co;co nírs)consi-
deram a ida <ios trabalharlores
portuguerer paca a {frica como u
na cqlabrração no assassÍnio doã
trabalhadores ncg"or e corno una
cumplicidade coÊ os lssassinos
capitalistas quer dizer quc appg
van a deserçüora partir rlo nonen
to em quc um scldedo seja ncbilj.
zado para as colrÍnias.Logc a ae-
guir dizcm qus a deecrçb e a fg
ge prra c estrangeiro é rrna atitr
dc oportuniata e individualista.
Bomrncste caso d prociso esclarc
ceT o quc gue é opertunistarse a
d.eserçtorse a fuga para D estran
gÇiro.Se C e deserglo; cntãc cs-
tto a entrar em contradiç&o com
a afirmação quê fizeran enteriof

nentarpois crnsideran t ida prn
as cclínias com? una colabcraçto
com Da asrassinee eapitalistrl c
como. uEa cunplicidaile no essaBrÍ
nio dos trab:rlhadrrcs efrican)s.
Se d a fuga para c ostrargeiro,
tonano: e liberd.ade de afirmar
que cs canaradas- da U.R.lr[.I. de-
van estar mergulhadoB num univer
sc dc tonhDs dqirsdos,.
E porquâ?
Porque não hd nenhu,n trabalhador
qua scja §uficientemente burro
pere ficar en Pcrtugrl ePís r. dg
scrçto c muitc mcn?§ Perr al le
vlr a cr-bo na Prdtica rcvrl-ucio
nC:ia qua tcrí de rcr necesrdria
mcntc clandastina.scrá qua ot ca

narad.ês d,e U.R.I{.L. tambÚn acrê-
á:.t"tr na organizeçlo espcntânea
da clasrc oPeríria?So ntro acredi
te,l.entto aordc C que acham que

ec áncontra en PttugrL a organi
zr'çlo revçluoionríria erPaz de ig
tograr os trab"tlhadorca guc drscS
tem ao arércitr caPitalista c de
os enquadrar !1 csmPo tla gucrra
revoLucioníria po.cular cDntrÉi o

capital isno?À U.R.!íuL. ?Parecc-nos
qu" nao, e multo mGnoa cll 1!71'
úaa vcJámos c que dLz o comunica
d o ns2. intitulaCo "Frlltra Conunie
ta"r dát.rdc de Julho de 1972. 0

ccruunicadr n.2 díz a drtcrtinr-
de altura o tenbín ePda urr lrr-
ê,e t!)í)siçIo t:írica scerca do
õolonialirno a dr sua ligPçÍq e(m

a luta dc c1$ssaa.'
(...Quarido or soldsdâc slo mobi[
zados iara as co14nias, letas te
rofar -difusão de tcrt're r'vo'lu
cicnCrios ncs quartdis raProPria
ção de lr,lr-;11 ,acçõrr dc sabctagetç
.t".- nÍo devcm aer aba:ldonadae,
pot{r." aÍ hd um imense trabalho
revolucicndrio crntra a g'Jcrrr
co1 rnirl, rrbctagcns, csP lonagcn,
aniquiler.cnto dc bufos c de r|3.
*.ot-ot imPortantcr no rrdrcito,
interfgrância rar oPcraÇõcrr rr--
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I troita colaboraçto com or movi,--
ncntor ric libortrçtorrtcrrte,
!{o easo do rrter iminontr l& l-
taqur d.cfinitivo doc lcvimrntot
tlo libcrtaglo der colrínias con-
tra oa úLtinor rodutor dor colo-
nlalÍetaa portr:5uosc§, ou nr fua-
pospibilidrdc dcrpor .sae virrtr
rpr.t.ar r qurde do povorçüca
inpcrtanter ou do eglu.rtclancntcl
dcverC êDcarar-t. e porlblllde-
dc dr reovincnter rmplar nlsaat
dc roltlador portugucs.r pr"r3
l-.Cornbrtçr ro ledc dar tropea e-
fricaner contre os rencgedrrs qu6
nlc ebanioncn I deftee dr onror-
rlo cobnirl..
2-Por sublcveglorocupar rB prvoa
çürc on none dDr Eoviruantos do
IiberteçIo.... )
.A,gon C quc Jí nlo porcebcrnor nr
de.Àfinel dc contar oc cenâradt;
tlr U.R.I{.L. e?nridcran ou nlo
conej.deran e ida prt e ffricr
cono una coleboreçIo con o. lB
sasginog erpitelirter r une curl

plicidrdo eon o aasesrÍnio ilor
trrbalhedoree africenos? Ou rorÍ
quc. ccnsideren guG r tcntltive
do cumprirento der dircctlver
quê eprnterrn no oxtrccto qua ra
produzlior etrís, rlrí rurccptÍvo1
dc tprgir r cumplicldedr lunor
gucrrs rcrlrucntc concüeradr corD
criqinora?l{es voltcnoa elnde urnr
voz nrir l Grala dlrrctivrr. Co-
no d qua or cenamdu de U.R.!í.
L. concideren porrÍvel o d.ror-
volvluento do unr ecçIo rrvoluci-
onCriartel como r qu. epontaren,
no embionto dc urlr guar"a tE
quc un ÍnlivÍduq qucire ou nlo
qucirr é obrigrdore carbetcr?Qur
cccrôncra é gu. or cenrnder de
U.R.I.!.L. oncontren ntunr ecçIo nl
litenta que ertÍ pcrnrncntrnontl
lmplicade nlm8 cumplicidedc ôirr
ctd con o asrasllnlo dor trebrllú
dorcr aogrot?Qur! pcnren ct crnr-
redú dr U.R.ü.Lr lQUc ecir e e- -
celteçIo tlua militentc guo por
un lrdo dorcnvolvr tm trebrlho
dc propagrnda contn r gu.rrr s
guc por outro lerlo prrticlpr no-
1r activancntc?Qurl pcns..E os cg
nrrader dr U.R.ü.L. 1 ello srrÍe o
fln dor ral-cledor gu. ocuprs3.L
wl equrrtolencnto ou unr povoe-
gto irnpartentr I ainde por cinl
nrctr ncmento an qu. o crdr-
cito colcnirlirte ditpíc ainde de
forge luficicnto prer ..Ímg3r
inorliatanrntr tel rcvoltr?8rrí qtr
os crnrrlilar dr U.B.ü.I'.toL Lo!-
nc rlgnrur idcie do qur C- I guor-
rr coloniel?.ô,1úr ilo incrlvclnon-
to ldcalister r de oxtrlnrmentc .,
contraôitdrias rrrter dlroctives,
rúo obrtentc prctrndcron ortu
fundadar nor prineípior ôo rur-
rl[o-lcninhuortln qurato r arír
rm único obJectivo.O dr Jurttfi-
orr ür tcnnos prrtenormntr rcvE
lúci.crrírior r perticipeçÍo nual,
guGrrr colonirlrQrlnto L ecungb
dr oportunirno r irilividr:r -



Iti."nrfoite roc trebelhadqro. qrt
' desartrn o fogtn pr,ra o eatnn-
gcirorconridorÍno-le cono ur pE
coaao dcraagíglco c op':rtuniete dc
rlrscarrr r inceprcidedc dc unr g
ganizeçto perl cnquadrer or de -
sertore,r no quedro de lute rovo-
lucionírle populer cn Portugr.l .

Pcrgunterto rgorr os crmeredrs
dr U.R.!*|.L. qurl efinal do con -
ter I nossr PceiçIc Pcrrntl I
g'JGrrr colonirl I qual rchanos
que tlcvord ter t. etitrldc corrcc
ta r rdrrpter pelor trr.belhrdo-
ror portuguorar.Polr nuito bonre
nrôs8 Poriçtro í csta.
l.Oc trebrlhedorcs Portuguerer
dcvon eprovaitur I tu. cstadir
no oxdrcito Psrr levu e cebo u-
na ecç8o rcv';luciondria cr{or o-
bjcctivor rlo: o d,eecrtvclviraento
dc unr rolideriedadc ective con
e lutr dos povoa drs crl4nirr c

a lute ccntre o caPitelirmo c o

inpcrialisnr.Este rcçIo rcvoluc!
oudrla a nÍveI êo orércitoré un

arpocto inpcrtrntÍmirao üd lute
do prolctariedo c dor canponasor
contre e donineglo dc clecrc à
burguarie c pcle inrtrurrçto de
dcaoeracie prelctíria, trrduz-rc
acrtc nomcnto en eeçíÍor dc proge5
g3ndr rcvolucionírir, cuJo objcc-
tLvc ( r dcnúnch p':Iítice dr og
ciadedr cepiteliste o e indice-
ÇIo dq crrnirüo e reguir pcler nrr
rar trebelhrdorar pur r dcstrui
çIo do podGr de burguosirrlavan-.
tarncntcr contra eg condiç?Íes dc
vide no erérclto r o tretencnto
deeu.oeno dedo pcllr ofieÍair, cn
recucaa do rnbarquc pâ.n er cal6
niesren acções dr rabotegrr a
roubo do arrltc.
2.Quendo raobilizedcs para. ar co-
Iíniaa, os roldedor dcvon drrer
tu r ro:rber o neior númcro por-
sÍvel de arrres rruniçõcr rnetcriel
crplcoivo, fr edemcntDa, ctc. Errar
amaa quc deverÍo iGr cuidrdorr-
nontc guardedar rcrto or futuroc
inctrunontor dc une libortaçIo.

OUEM SOMOS

ruds
ScILtr'Atr,cIS

PORTUGUESES
Sonos canponesea ou operCrios pg
brer. Reeebenoa uns patacos par-
sobreviver, enquanto que írs pa-
trrÍer enchen os bolsos de elinhel
ro I curta do nosso suor.
Coneganoc nultc eedo a aofrer at'
concequânciag de una vida dura e
nirerível. A prslar fome, andar
des calçoe e rotosi um sem nunê-
rc de dificuldadee que noe tor
nDu a infância nieerível

[![q tendc Ds nrasos, pais pcaribi
lldader de nos pôr a estuder,re-
cebemos aponas a instrução priry!
rie nrdinentar e deforraada que a
burgueaia fascista nos dí perr
nelhor aproveltar r forge do nos
ro trabalhc.Enquanto isco, oE pE
tríes fascistas vivsn em palícics
cDE piscina e Jardim, cDmem do
bon e do melhor, tân dois ou trâs
automríveie e põem os filhoc a og
tudar en colCglor eeros onde a-
prenden aexplorar otrabalhador
no câmpo e na fdbrica.
I{al aaÍmor da eseolarcrrno'nlo tg
nor outre coilercrlneçínog a lren-
dar a norsa forgr de trabalho Ir sehtir na pele o peÉro da bota
do carragco burgÊr que nos obri-
glvr a trabalhrr cono adultol 6n
quento nDs pagava apenar netadã.*
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f o,, ,r* terçoü do ordenado que se
dí a um trabalhador ncr*nal.
Um dia a burguesia transfrrma-
-ncs de mdquina de pmdução e{r
míquina de matar: chama-nos ao
serviço 'nilitar.Eic que de repen
t e , nds traba thad or:e s , enccntrano-
-nes na tropalafastados da famÍ-
lia,vestidos de verdercebelo n-
pado, vexados e ofendidos parr
que melhor obedeçímos às crdens
dos oficiais ao serviçc dos gran
des patrdes e seus j.nteresses.0s
trabalhos durosras"faxinas à rcn
fica'' rcs exercíeios hurnilhantes,
os castigrs plr tudo e por nada,
os serviços de borla ars 'rricos'l
que nDc olham e nos tratam eomo
cãesrfazem nascer em nds o ddic.
;, aburguesia tern ccnhecimonto
àc rtdLc que nís temrs cí oerltm
É] aprgveita-se dele prm que I
descarregue'ncs em ffrioa a netar
nossDs irnícs trabalhadcres afri
canos ou entíc en PortugêI a cI
brigar os outros trabalhadores a
trabalhar quando estEo em gre-
Vê.
0 exército é assim uma escola de
assassinos e nosrcanpDneses e o-
períriosrsD:nDS transformados em
ndquinas d.e natar.i,irís sonos epe-
nrs armal da burguesia pur se-
rem uladôr ccntra cs nossos anti
gDr canaradas de trebelhor gue-
ruuitas vezes são de aoaaa prrípria
fení1la.NIo eontentea ên noa u-
tilizirem an Portugal rmanden-nos
para es colrínias onde noa metem
na cabeça o ódío raeista contrt
os nossosl irrnlos afri.canor que
lutan afinal contraos nr)taosr
prlprios inirnigos: 0t II{ES&IOS pÀ

IryEJ,OS I[íESlt0S PID!§,0 r'ÍESUO Gg
VERNO IASCIS?Â que etr Portugal -
nos erplora e oprime. E não Ed
nos obriga a matar homcns, cotlo
nulheregrvelhos e crianças.
Has n.rs soldadosrnlo devcnol co-
laborar uo Jogo do g'rverao far-

cista no assagsÍnio en naaaa dos
nosars irmãos afrrcanog; pols os
patrões fascirtas asrln cono bo-
Je nos obrigan a natar or traba-
thadores africanos que lutan pe-
1a sua libertaçEoramanhl obrigar
-nos-go a apontar ao Dostar ar-
'nas cantra os nosgDr lrntos por-
tuguesesreantra as noa.a! faml'li
as. Por isso devemos. organizarl
nos dentro do erército en eonl-
tds clandeatlnos para asein laa-
çar-mos a organização revolucio-
nária dentro dos quartdlr.li qrran
do vi:aoe que jú nto podemos -IuI
tar mais dentro do exdrcitorqr:an
do corrertsrs o risco d,e sernos
descobertos ou qrnndo fonnos uo-
bilizados, devernos desertar. tÂc
rl,esertar revc luc i onàr iarn#, con
armas e taunições. Àe amas"gue
rrubarraos aos burgueses serão ai
quc terenos de utllizar nalr tai l;
dc na luta do povo contra o paf ,l
dcr dos patrões, contra os p{dn;
e ,ls cutrnlg c!Ícg quc Dr rerven.

( Carnarada scldado para quc tê-
Ihor oonhcÇas a tua vErdadoira o
brÍgação lt o"tlltIFE§IO DOS s0l--
DâDOS POBTINUE§E§''}.
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Crimes de Guerra
em

AIIGÍlIA
0 Dr. ilduarràc dos Santos do Ser-
vigo de Assietência llcdica do It.
P.L.l. denuneiou og criroes iuqrg
lificdvais das tropas portuguesar
que se traduzem desta Yêz no uÉro

dc prod,.rtos quf.nicoe en Ângo-
1a.
"Os ColoniaListas Portugueses co
meçaran a utilizar produtos quÍ-
micos e,r .dngola no dia 1 de !{aio
de 1970.Estes prrdutcs foran lan
çadcs por aviões Piper I-218 e
Âuster D5/L6A acompanhados da
protecção de dois caças bombard.ei
rrs Harvard tNK, rie fabrico nog
te-anericano ô um heJ.icrÍptero Â-
louette ] de fabrico fiai;çâs.
0s pr+Jutos qulmicos fcrau êspa-
Lhados através de bombas de fu-
no de dispersão transprrtarlaa lu§
caudas dos respectivos aviões c
lançadas sobre campôs cultivados
nas zonas eontroladas pclo I{.P.
L.Â.-r.â SegundarTerceira e Quar-
ta regiões politicr-miL:tares si
tuadas nos recpecti,ros distri.tos
de Cabindarl{orico e LunC.a.
A uossa afirrnaçEo d baseada nas
declarações de militantes Ca nos
ea organização que estÍveram pre
sentes durante os bonbardeamen-
tos nas regiões mencionadas.Esta
afirnação assenta nos efeitos
causados nrs plantaçõesrna vegê-
tação cDinurlrna vida animal e huma
na.Os prcdutos quÍ'nicos usados pe
Lcs eolcnialistas portugueses

.são do mesmo tipo que segundo a
imprensa os tXiÂ cstão a lançar
no Yietname.
üs portugueses obtSm estes prDdg

trls dos USA mas fomos infonnados
oue eômeçaram a8ora a au8 manufa
cturação nD seu príPrio palsil.
O Dr. Eduardo don Saritos descre-
ve assim os efei.tcs ce.usaílDs nas
plantações das áreas afectadas:
;'es plántaa morrem passad.as trâs
hrras do lançarnento dos product"ls
qufmicos.Ar folhas perdera a cDrt

fican, amarelas e depois caêm. A!
raízes errdurecidas tonam a con-
sj.stência de nadeira e dePois
pulverlzan-se.0s anÍrpais abando-
naro as íreas afeetaC'asros Peixes
momem nDs Pequent;s riot contami
nados pelos bombar"rleamentos. 11-
guns ele.nnentos da PoPuIação que

consumlram folliagens ou ralzeE
conta'ninadas apresentan 9s §e-
guintea sintoÍrês : perturbações r€s
piratóriasrhemorregia§ nuctsas e

capi,Iares rcríIicas abdominail rvrí-
mitos e diarreia.
Rcgistamos sete casoa de morte e

uh aborto que susPeitamos; se?cm

I



provoc&dos pelDs afeitos dos pro
dutos quÍmicos .'r
Camaradas 3

Hd dois anos quê as tropas portg
guesas lançam produtos guÍmieos
scbre asregiões libertas de An-

I grrla.Já não se trata de conbater
\ um gTupo dc'rtcrrrlristas"que per-
I turba o'rbGm G a paz soclal da sg
J ciedade multi-racial portugucsatr.

JC não se trata de combaten or
guerrilheiroe como elementos
mais directamentc reinvindieatiç
vog da liberdade do Povo angola-
no.Este acto da canarilhe. fascit
ta pcrtugueea ê do imPerialismo
norte-americano traduz ula tQz
nnaio a aseassina agressBo contra
o povo angclano ,contra os Povos
r{e Moçambique a Cuind c contra o,.povo porlugueE.
-ô. luta de Angola, l'logambique e

Guind C dirigida crrntra oB rlês-
mos ininigos do nosso povo:os eÃ
pltadorcs capitalieta3, oB inpe-
rialistac norta-americanos c to-
dos os reacciondrios.
Dizer não à guerra colonial d u-
mâ l'orna de luta contra o capita
Iiamo.0 eoldado portuguSs é; fr-
ven Dperdrio c ca.npon8s a qucn o
governo fascirta obrigou a cnfi-
ar uma farda.Na fábrica o operá-
rio deve erguer-sc contra os pa-
trõee capitaliata. e sous lacai-
or.No crárcito o operdrio c cêtr-
ponâs deve erguer-ce ccntra os
chefee nilitarer, solidarizando-
-{re en luta con Ds poror das co-
ldnias.Cs eeus ininigos rüo og
mêamos: oe patrÍÍea capiüalistas
das fíbricasroa chefes nilitarel,
toda a caruarilha fareilta, c to-
rios os reacciondrior.

0u8.0 D6 ÂsPECtffi
DÀ i|SOCIEDID§ üIr!
If- R.ÀCfOtrÂ-L Í u0
It RüEto : "lqj§A
BAtHoS roRçÁuo§I.

CAMARADA

NÁO À GUERRA
FOGO SOBRE O

DESERTA
COLONIALI
CAPITALISMO !

ORGAN IZEIíO-NOS
PELA REVOLUÇAO POPULAR!
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12 de 0utubro-rnorte nas instalações do r.s.c.E.F. rdo quartanista deDirelto Josd Antrínio Ribeiro dos santcsrde 26 
"ncó-as"assinad.o pôr a

gentes da DGS. - Ferido também Josc Âlberto RebeLo dos Santos raà 19
anosraruno dc segundr ano de direj,to - ferj.do tanbdm por agentes da
DGS - este estuÀante encrntra-se internado num estabelecinento hospi
talar sob prisão, - L1' de outubro - alguns rail-hares d.e estudantesrfrr
crrreram as avenidas nov&s e uma parte àa zona de Atvaladergritard"i
"slDgans'r polÍticcs e distribuindo panfletos alusivos à morte corega
Ribeiro drrs Santosi na lvenida de Rona apedrejaran:o edifício do !{i-
nistdrio das Corporaçíes - a filial do Banco Fonsecas & Burnay - na
ÂvenÍda 5 de Outuhro apedreJaram ôs estabeLecimentes: Crddito Predial
Portuguâs - Pão de Âçúcar - Rima - Grupo assurances ltationales - 14
ôe Outubro - o comunicado ila PolÍcia de Segurança Fúb1ica refcre que
estudantes'haviam tentado 'idesobedeeer ao regulancnto an vigor 

"obrea realização de Funerais na cidade de Lisboarr 'rdurante estes inciden
tes, foram presDs vinte ind ivÍduos ralguns transportando. pedras, entri
os quais catorze estudantes'r. 'rtodog os presos foram enviadcs'à dire
cção Geral de Segurança". 116 de Outubro - comunicados das direcçããô
das faculdades: intemupções nos eranes - na dia lJ aa Faculdade de
Letras - nc dia 16 na Faeuldade de tetras e na Faculdade de üedicina,
no f.S.C.E.F. tambCm se encontrem suspensqs os exames.

7./-
-/r'-



À üoiversiitadc Portnguesa, instrg
ncnto dc produçto dos quadros td
cnicos c tcíricos nccessdrios à
continuação ôo sistena caPitalis
ta.clemento dc àifusto dc tna i-
acáiogia (burgucsa)quc viaa a 'rc
fesa G a rnaautcnção dos valo-
rcg êssêncials da srlciedadc dc
classesrfol desta vQ?, o ccrCrio
dc nals tm srlne da burguclla.
trata-se do aseassÍnio do cstudanl
tc JesC tnt.ínio Ribclro dos San-
tos,erine levado a cabo Pcla PI
DE(fcs)na noitc do dia 12 dc Ou-
tubro no Instituto §uPcrlor dc
Ciâncias lconríraicas e Pinanqas
cm Irisboa, Prceisamcntc dcntro
das parcd"á à"""" instituiçIor(a
Ilniversidadc Drrgucsa)quc ncstc
honentortal cono todo o ensi'no,
C obJecto dtrra rcforna quc se i
dentlfica col aB ncccsgidadcs
do capitalismo nonoPolista c quo

tcm côno objectivo a formaçto
de uão de obra csPecializada - e

prepara«ia para corresPonder àa
necessidadês c?esccntes dc l&a
industriallzaçto quc D caPital
nonopolista prctcrulc lcvar a oa-
bo no país.
O gpvcrno fascista de Iareclo
Caetanorlacalo da burgucgia nono
poListardefcnsor dos tntcrcsscc
dc todos os burguesearaeJan elcs
pcquanos íru grandcs ProPrictd-
iiós ou ainda sinplca funcioní-
riog ao servlço dos lntcrcsgcg
da classc {onlnantcrPretendcn fa
zGr entt ao paÍo quc cstc Qrlnc,
ao qual ttn rcaPonsabiltdadc itl
recta.sc tratou dc utr acideatc

"rrr".áo 
pala acçIo de,gruPos sub

vcrsivDs" quc actuen ôcntro das
rseDlas.(Vcr aota oficicsa ào I!
aistCrlo ilo Intcrtor, Publicada
DÂ &nprcnsa ôo dia 14 ôc Otrtu
bro).
Ia rcallôatte cetc orinQ d tlo
aclilentalicmo osrrbarctce[qrr o

fascista llarcclo Oactano onflâ
pcribdicanante aos trabalhadorcs
portugueses, cDEo as prírrcsaao
feltas pclo goverao accrca ile
nclhoria das cordiçrícs tc rlôa
das classcs trabalhaÁorâa, pro--
tnGsaas quG o goverao sd úo Pôc
cm prdtlca pcrquc nto ton nclos
Siara lssorúês qua ncsno rcaliza-
das nIo tcrlo outro obJectlvo sc
não aumcntar a axPloraçIo êog
opcrdrlos G canpoacscs ctttq!
auir-Ihcs o podcr crnbativo.trr.ü
palarra rtransforrí-los qr tlíecls
cacravocr ilo capitallsno.Estc cri
ne d ainda tto acldcntal cono t[
dos os outrcs que a burguesia c
os sêus lacalos tÊn conctlilo cDtr
tra as elasses trabalhaôoras, aã
longD de rna ilaninagto dc claese.
§crC quc fol por aoídentc que e
G.f.B. uatou a ttro a o.rponesa
Gatarlna 8uf&lâ ôuranta tua qg
volta de carnponeeos tí, lhntoJo? .

Serd que foÍ. por aoldcntc que I

eâaafao Capilí durante una nrnl-
fcstaçto de trabalhadorea cl llu
rla?Serd que fol por êcüoatc quc
a polÍela c o erdrclto rataraa q!
guna opordrloe qur partlciparan
aa revolta 66 f,s1'lnha §adr a
f9r4?§srí qm foi por acüeate
qu€ a PIDB assesalDou al.guas tloe
rals destaeados rllltantec ôa
classe operdrla?SerÚ que lol por
aeldentê qua o g)?eraí, farolstl
asaaa-sluou lcntancnte no Crnpo ô
Io:tc âo larrefaf(3rbo Vemo) qt
gtüas ôezcaas ârx telborca fl-
lhoa da clacco opcrírla?8cr{ guc
í por acüentc gu. o críreito cg
loniallsta c a PDI alrastlnâr
cn lngolgrQrinC r loganàlquc, oa
rilltaatcr aot novhcntoa ilc 11
bcrtagto dostas trlc oot'Íular? -
Evldcnteneate quc úorc a rarlo
í auito chplorn hr6urele capl
tallbta . or rcua lrcaÍae, qur

11



|"ec desde o governo atd aos re-
- fonnistas que dizen defeder os

lnteresses da classe oPerdria,
nas que nâ realidade ajtdam a
subrretê-la aos interessês do ca-
pitalismorsão una classe eonlena
da a desaparecerrnFs que lutard
atd ao fin pela Posse dos seus
privildgios rbaseados na exPlora-
ção de milhares de trabalhadores"
itd tCr"té à sua destruiçãora bg
guesia utilizarí tcdas as arÍtas
que tem à disposiçB,o, o govêrnot
o exdrcito, a políciaros tribu-
nais, para impedir a destruição
da sua situação de classe Privi-
ligiadartla ordern social Por ela
estabelàcida rdesta monstruosa ní
quina de exploraçEo que d o sls-
tena capitalista.Atd tÚ, a bur -
guesia usará todos os neios"PacÍ
ficos" pa"a enganar DS trabalha-
dores.
Os aumentos do saláriorque nrmca
chegam a acomparüar o aumento de
custo de viilaras pensÍ{â< que c_qg

tinuam a dar iara sa ;lorrer à fo
nernas mais devaprra ProPaganda
raólsta que tem P"r objectivo
prepara" os jovens trabalhadores
portugueses para o assassÍnio
dos povos das coldnias, sto vC-

rios aspectos dos meios [pacífi-
eos'r util.izados pela bnrguesia e
que na realidade não representan
outra coisa sergo urrosso que se
atira a um cão para deixar de
Iadrartt.
§empre que estes meios pacíficcss
não chegan para levar a cabo o
os seus objectivos de classc er-
ploradorarsempre que eles ênctn-
trem pela frente a resistência
das massas trabalhadorasra bur -
guesia usard a violência cono u-
sa neste monento contra os traba
Ihadores portugueses o os pD.rDS

das col'íniasrcomo jd usou e vai
continuar a usar coatra os traba

12

lhadcres a t'rdos Ds que eetCo dc
cididos a não abandcnar aluta
contra a violância do capÍta1is-
Lo.Ias d evidente que o enpragD
da violência por parte da burgue
siarnão vai impedir D seu firn,
nam o, fim do seu sistena de ex-
ploraçãolporeue a nrrasa forçara
força dos trabalhadores explora-
dDsrque no fim de contas são a
naiçrla da população deste país,
e incrlvelmente superior a todas
as arnas da burguesia. E certo
qrre nos Í'a1la organizaçãD, nâs
conquistá-Ia-emos ao loago de
Dossa luta.Entãc nada ccnseguird
deter a nDssa raiva, contida du-
rante anDs e anos de exploração,
de misdriarde emigraçtorde grer-
ra colonial e de humilhaçto. &l-
tEc seremosr una vida que varrerd
do cimo deste paÍs a quo os bur-
gueses chanam r'a nDssa pdtria't,
todas ae lnstituiçrÍes quc a bur-
guesia criou para nos oprimirrto
do o seu sistenÁ de exploraçto.
Este crinertal como todos os oü-
t.ros cornetidos atd ag'rrarserd ^

ga à maneira popular.
Este crine e tcdo o novimento §,
rado à sua volta, significan quã
o povo português não abandonDu a
luta contra a erplrraçto capita-
lista ê a repressEo do grrverno
fascista.

CONTRA A VIOL?NCIA

DA BURGUESIA

ur/lA sci soLUÇÂo
atA VIOLETICIA REVOLU-

c roNÁnra Dos

TRABALHADORES
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SOLDADOS RODES IA NOS
E^^ MOçAMBIQUE

I chegada a Lord.rss, aprís 'ma gi
sita às zonas libertadas de {3
çanbique com urna migsão britâni
ea de que êra chefcrLord Glffort
afi:mou que ao lado das troPas
portuguesas se encontran solda-
dos rodesianos a combater en !la-
çanbique.
Bsta afirrnação b,aseia-se Do qq
cto de militantes da F.R.E.L.I.
ü.0. terem capturado farüae do
exdrcito da Roddsiaren reccntes
combates, e de teren ouvido eol-
dados falaren entre si no diale-
cto fanalcalorfalado aa Roddgia.
?ambdn,segundD o testenunho dun
ofi.ciaÍ portuguâs quo a missEo
encrntrou e que tinha desertado
em Julhoras tropas rode'aianas o
p""r, eú fotç"'ao su1 da Prov6
cia de tetersobre a Eêrg6n dirc!
ta do ?anbeze.L ncstra testerunha
afi:rou ter recebido uE treino
de coatra-guerrilha ninistmda
pD" rD oficial rodesiano.

NOVA FRENTE DE

LUTA EM MOÇAMBIOUE

Numa mensag€r! ao pôYD Doçanbica-
noro presidente da Prente de Ll-
bertação de üoçambique r$anora rde
clarou:
As forças arrna.das patriútlcas ile
líoçambique atacaralraD rlia 25 dc
Julho rpela prineira vcz rposigües
estratdgicas das tropas colonla-
listas portuguesas !a provÍncia
de üanica-Sofala.Trouroran deete
modora luta anrada ile libertação
nacicnal para o Su1 e abrcn wra
nova frente nesta provÍncia.t{
Ianica-9ofala, provínc ia entral,
estd actualnente sob o control
dos colonialistas portugueses.qi
ca enr produtos nineraisrdisptle
Ce :rrdrdrtr-j-rs iapcrtantee a da
rm grarde porto:Delra,
Â nensagan sublinha que a luta
arnada aa províneia de llanica-§g
fala eonstitui "un acontecinentã
de primeira lnport8ncia m desen
volvinento da nosaa luta'rc querta
abgrtura de ü!a nova freate d ua
grave golpe para o col.onialisno
portuguâs e o inperialisnoti t
Iensagen díz que o luício da
luta nesta provÍncia d o resultg
do da coragen, do patriotisno e
da consciância da sua popuiaçIo
e dovido tanbál à força e 8D con
bate de todo o povo raoçanbicaao
ercm particular, dos habitantes
itás provínc:.as jd ligailas à luta
arnada.
I nensagen acrescanta: tDeyenos

lntensificar o conbate, eoneoli-
dar a luta aa província de Ianica
-Sofala e aoutras provfncias a
cEporsr a lute c! Dírvaa frentcsT
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NACO ES UNIDAS
rt Â Comissão dos Territdrios não

Autrínomos da Àssembleia Geral
das l{açães Uuidas acaba de tomar
wta decis8o extremamente impor
tante:Ds representante,p dos no-
vinentos de li.bertação africancs
em Luta nos países ainda colon!
zados terã2 o estatuto de obs.q
v-ad.lrgs. r: ;-.,...
Esta decisEq foi ,tomadq p.?I 

:rla de ?8 votos contra 11. Á

t0 Conselhc de Segqrança das Na
çães Unidas,.,gondehou ngls ur!ã
vez Portugel, irela vio]àçto da
fronteira do Senegal pelgs tro-
pas portuguesas no dta 12 de 0u-
tubro.VÍclação que custcu a vida
a alguns,.,mitritariâ :.seneáaleses
que guarneciam rm. .pôst.o frôntei-
f1çO, ,. ..''
A resolução adoptada pelo Co4se-
tho de Segurança exige que Portu
gal acabe imediatamente eam to-
dos os actos de vicl-ência contra
o Senegal.
Esta resolução foi aprovada sem
nenh.um rrote contra, tenio=ge re-
gistádo apenas a abstençEcr dos
Estados rÍInj.d:ôs rlaglaterra, e Bdl-
gica.

F'*l

tPio
Frân

ça e,Portugal vo--t"qran 9.1ntr.9,.,,
Ald aquir.,os representanleÉ dgg
tes movirtqntos de libertaçãc não
pôálgm.intervfr s. nâo §er .quandc
fossem c.onvidados re simple's4entg,
para fazerem petições. Este ncvo
estatuto vai-lhes dar w[ê maior
l-i-berdade de acção; mas. não -é s4
al que se encontra o i.nteresse
da eoisa"Chamanrlry-cs ao seu seio
a Organização lriterra-:^nal cias
Iaçõas Unidas nt'sl,r',u, que eia
c+nsidera os mlvincentrs de Liber
tação de Ango1a, lloçambique,
né-Bissau e de outros paÍses a
fricanos ainda debaixo do d
nio coLoni.alista crmo'os autânt
cos representantes das populg
ç6es desses países.

VIVA A LUTA

POVOS DAS

NIAS.

A Vt rónra
,
E C ERTA

DOS
a

coLo-



Eá nais de l0 anDs que Ds pDvos da rndochina e do yietnenrtravam
urna luta de morte contra a doninação inperialista e os seua la-
caics.Ao longo de todo esta tenporoa povírs nartlroE da rrdochina
tâm demoastrado aos trabarhadores de todo o nundorque a força ile
un prrvo orgauizado e firrnemente àisposto a lutar at6 ao ültino
homemrpela sua libertaçd.oré una barneira de aço aposta í violân-
cia erininosa dos inperiaristae e aos sêuc intentos exproradoree.
,l lúlD lrr A õ . 
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ORGANIZADO O POVO E INVENCIVEL!!
EM FRENTE PELA REVOLUÇÀOPOPULAR
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