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lo que hace aun mas interesante estos textos.

serão porventura inatas?
não
elas não podem vir
senão da prática social
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ciantes problemas del materialismo dialetico.

littérature socialiste et communiste
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uno de los marcos donde se debaten los mas acu-

education livre et gratuite
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alidad, la estetica se ha convertido, ademas, en

travail voluntaire pour tous
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sadores de reconocida importancia. en la ctu-

liberation des biens de tous les emigrés et rebelles

Organo de las fuerzas armadas revolucionarias editado
bajo la orientacion de la direccion politica de las FAR,
recojido a la franquia postal como correspondencia de
segunda clase (no se devuelven originales de
colaboraciones no solicitadas)
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una estetica materialista que cuenta con pen-

les ouvriers n’ont pas de parti

to

blunt, brutal, violent,
an engrossing thriller

ciones capaces de sentar las bases teoricas de

e

le mariage bourgeois

bourgeois et prolétaires * (1)

acaso caem do céu?
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elle a presque toujours existé

this is the terrific true story

no son afirmaciones ocasionales, si no observa-

la prostituition officielle

sd

les communistes n’ont pas besoin d’introduire la communauté des
femmes

campanha nacional de educação de adultos

tran diseminados por toda su obra. sin embargo,

de onde vêm as ideas correctas?
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por el arte, la estetica y la literatura se encuen-

de onde vêm as ideas justas?
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she made bullets
out of curtain rods,
gasoline out of palm tree sap,
radios out of heaven knows what,
but she got an army organized.

los textos en que marx y engels se preocuparon
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le jour se léve, la bataille
se termine.and this photograph, posed by professional models, captures
the whole feeling of danger and amazing bravery
which makes this book an
unforgettable experience.

teoria do conhecimento

de três tipos de prática social
a luta pela produção
a luta de classes
a experimentação cientifica

edições “servir o povo”

m

		

texte intégrale

estes documentos têm a maior actualidade pois ligam-se com a situação
portuguesa e permitem tirar importantes ensinamentos para a nossa luta

só agora sai o n0 2 da segunda série da nossa revista. para
aqueles que leram o número anterior e onde se apontava
como objectivo o de aumentar a sua periocidade isto constitui sem dúvida uma desilusão. Problemas técnicos e financeiros impediram-nos de a termos feito sair mais cedo.
A partir deste número, e porque não é viável a existéncia
de uma revista mensal, passaremos a editá-las de três em
três meses (que tem sido a sua periocidade real até hoje)
mas aumentaremos o número de páginas, de forma a que
cumpra mais fielmente o seu objectivo que é o da divulgação fiel dos diversos aspectos da sociedade albanesa.

2- sobre a emancipação da mulher
marx, engels, lenine e kollontai –esgotado

