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governo fasclstJ da J ta d ur a Carmond-::ialazar prepara-se para nos Ii n 9:,r n llm a pova guer·
r.a . onde iremos servir OS in te resses de m t i.! duz' a de potenladas, que com Il gue rra 'mu ta ~ eem
a ganhar.
As rna ' obras da Mad eira c.Ac;ores, a aumento dos ef.:cti vo s da Armada, t: lados 0'> p ' e:1 arativas qu e l ian ameOi e I resenciamos; :evail .-nOI
a CI nviq:ao c abal de que a governa as ~ a s sino
da Ditadura se prepara afano ;;amente par a nus
,]anl/il r numa nova guerra, o nde iremos servir de
aC'a rn e de canha o». 0 , dinh eiro q ue se destinava
80 aumento do nosso soldo foi , re lo actual ministro da Marinha, Mesquita de Guimaraes , de stina. do ao aumento dos eft' ctlvos da marinha; «sua
ex, elencia» precisa de basl antes homens ria marinh a para oferecer ao imperialismo intern acional
corri o carne para canhao. Por i.s so nos treina afanosamente para nos enviar depois, como urn xebanho, para a «grande matan<ra», Nao lenhamos
duvida c amaradas, sa () governo Carmona-Sa
lazar esta gastando centenas de mil hares de cO,n·
tos arrancados a n3 9ao, em barcos e manobra's
navais, mio e pelo simples pnozer de ostentar
'Uma grande esquadra, e sobr ~ tudo, porque a
guerra cada dla mais se aproxima de n6s, e porque 0 Estado-Novc de Salazar se prepara para
pa rticipar dela. Esla ~ a politica c rimi oosa dos
csenhores» do Estado Novo ! Esta e a politica
des esbirros do povo portugues!
M.as os marinh~lroc revo iuciona rios de Portu~ a l , e a O.R.A como sua nl a avancada, nao deixara o arrastar-se para uma no va guerra, oode
inio morrer servmdo 0 capilalis mo e os algozes
da sua c1asse. Nao! Os ma rinheiros portugu~ses
conhece m a c 3tn inho que os seus camaradas rusSOS SE'gu ram em 1918, quando da 1. a guerra imperIalista. Eles sabem que somente pel9. derrocaJa
do capitalismo e pelo triu nfo da revolu<; ao de
Outubro portuguesa , se conseg uirao libe rtar do
pesadelo de urn a no va guerr"i e d a ex ploray uo
<ksenfre nda do cn it il lisllIO, 0 cam' nho d,c Outu c.,: : ; : 1 II .' ' t . ~': . I) t .,:- j" 1

0

novodecreto!

Judepellliont ol1l eu[ , do tcjda a pol itica, forlll e1110S uma fre nte uni ca co nt ra a nova fo n na de
GXp)oral':lo i\l1 (1 ~inacl a pelos sidrios da Uiladura e d o Es tad o · ~ovo, Ulna ft eotu ti nica em dcfc sa dos 1l 0SS0S di reitos e co ntra os !;Hlr()es quo
c ons titue m a CU lll iss;).o de Compra ;-; : Con tra 0s'
scs sahu jos agaloalios que g,mhal11 :juaulo querem, e ' l UI? mais um<l voz se Jem br;.lram de nos
vir rouba r 0::; misor os 5·140 que 1I 0S cram faeu1·
tadqs descle longos a ll OS.
Cama ra das , tcmos tollos 1)\:)111 ;'1 vis ta som
qU I? seja p rociso clem ons tra-!o, que 6sto e mais
um decreto quo nos vom proj udicar, el11 provcilo
da Comi ssao do Compras. Para que os ;;Jho s
lios uurg uese s so e ucham, <5 prec iso quo os h Illo
do- [Jovo m orra m de fome .
Cama radas , a qu i temos a cou soq Ucnd; <l tura1 da nossa falta do unirtO para a luta. l'orquQ
na o protest(Il11 0S con tra 0 novo liecreto e n os
nao OP OS01l10S em fre nt o· unica contra a s ua exe~
CUt,:[IO, agora nos vemos obrigacio:3 a comer 0
ranch o infecto de bordo} ou e ntao
pagarmos
um rancho que .rr3.o comelIlOS.
Aos no ssos explorado ros j:\ nao lJ astavam uS
'vexa mes e op ressoe,s de que somos vitimtls. Nao
bastavam as prisoes vcxat6rias Ieitas polos esbirr0s cla P olicia LIe lufo rm<.lC;oes, os espancam entes,.os alcach es arranG1UO s a esses camaradas e rasgaclos na s ua presenl;a, todo s os
vexames} oxp loral;f)cs e ro ubos que 0 E stado
Novo nos tem "pro lii galizado )). E ra preciso coroar esta «g ra n(le oura)) com ltm novo roubo aos
no s sos ma¥r os salarios, e .Gle a1 esta sob a forma d a rllQ HO a diuh-eH·o ti rada aos llesarraocha~L
Cama racl as , es ta 13 a politica do Estado ~Novo,
e sta I) a p olitica dos nossos exp lor~tcloros:
OPHlMLH PARA ROliBAI? 1
,
Camaradas! P,OH l~ MA FRENTE U ,\ICA
D E L U T A CONT HA ESTA NOVA F (JHl\ fA
DE EXP LORA( .\O_!
,
P OH UMA R " (~ \() ~ lI .· I MA ug 7:tPOO~
p o n OM COlllIT[~: n E BORDO I>ARA DEF ES.-\ DOS N() SS C S I TEI?l::SSESI
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Familias intei'ras morrem de Co mB, yitimas da
,rise ~a p it n li s ta (\ do rlf'Sf' mpri\1l0, desnmparadas n miserav pis , SHill tor-em n<l slla desgr:ac;a a
facll l da (\~ do Ilitarom para veneer.
.
Denlro da sonitlClade capitalisla, 0 mais forte
.dest roi 0 mais fra co, som piedado pela sua fra. quesa. u fascismo usa c1a fOn:a para dominar as
classes explo radas, e pelo terror consegue manter as massas soh a sua bola milita r. A ditadura
Ca rm ona Salaza r man tern nas pri soes in fames a
mil ha res do hOlllens, polo sim ples lacto de so
r volt nn: 1ll contra a sua politica de lome e de
explor:t<;ao. t·.' a 'fO rya do terror ten tando clominar a rovolta dos oprimicius. IT' a politica do capi talismo morillul1llo fl llC, peranto 0 aee nso rovoluciou{Lrio dos classes tralJalhadoras, l an~a
mao ci a fUl\ a e do terror, e 0 sangue dos trabaIhaclo res co rrendo nos patib ulos da Alomanha
• ~~~;~~ n a, 6 a mo rtc lentn no s erg;istul os da Di-

N~s pri~6es inrame~ do Estado Nom estao
munos dOB nossos melhores camaradas. Por nae
haverem a..eitado como «born .. 0 fascismo jesui• .
,ico que explora e rouba a sua ~la!;se, · este s, nos
sos camarad;ts ~ofrem n s pfl80es as mais vexaturias persegui~oes pOl' parte da quadrHha de
miseraveis da Pol icia de Jnforma~6e s. 0 Comando Genl de maos dadas com a polieia julgou
exterminar a nossa causa e int-erromper a nossa
luta revolucionaria. Mas enganou-se; boj~ mais
do que r.unc a a marinhagem se encontra umda
num vasto movimento de .re volta contra as perseglli~tie s infames J e quo a sua cia sse te~ sido
vilima. Os alcaehes rasgados pelas maos eosanguentadas dos esbirros da Rua da Leva da Morte,
e atirados a cara dos nossos eamaradas, vieram
tamb~m insultar a nossa classe de homens em
quem nao morren a dignidade de revolucionarios
e de lutadores peJa caLIS do proletariado. Nos
respondemos as bravatas infames da quadrilha da
Rua d ;j Leva da Morte lJor urn maior revolueional>ismo nas nossas fil elrcls, por uma mais lar ga
orgllnizac;ao, por urn trab al ho de agita~ ao c propaganda mals intenso,
.Us mariuheiro,; pOL' tu~u e ses, como os seus
cafllaradas dos outros paises sob 0 ju~o faseist'!,
nao sao uma le\'a de es: ravos acorrentados pelo
lerrorismo faseist a. Nos temos Ii nossa eonseleneia de classe, um passado revolucion'rio, e ma:s
do que isso: uma teoria e uma pr:itica revolt!cion aria. Marx e Lenine ensinaram-nos a reoria
e a ae~o rcvolucionari a. 0 P.lrtido Comunista' e
a Internaeional Comunista sao a forca do nosso
movimento. A Uniao Sovietiet; e a nuss I palria
prolelaria.
Pot isso 0 nosso posto (: sempre 0 mesmo: a
lula contra 0 fasci:;mo e contra a sociedad : capi "
talista. Os oossos camaradas a ferros do fasc ismo
nceessitam do nosso ouXilio e da no ssa prote.;ao,
o DOSSO c'l minho de revolucion"a rios so p'ode ser
om: JlJtar pJr lod n:; as form as ,con Ira as p : rlCg ui~oes fie 4ue os nO';S08 camli radas eHaO sendll
virimas. Se os abaq dooamos aos csbirros da polio
cia, os nossos eamaradas serao vil mas do, maiores vcxam s. Lutern -'s I'e la libcna . ao do ~ nO SS0 S
camaradds !
Contra os espancamentos !
Contra a inlerferencia da Pl· oa Marillha d.c

::)e n6s, explorndos 0 oprimidos pelo faseismo
d ixamos s ucumbir pernnte a fOrc,:a e peranto 0 torror, f:' nt[IO uma maior explorn0ao e uma
tn(lior QpreS~;-lO nos cspera. Os que s ucumbcm
na luta , slio os vcn r idbs . So a nossa vida de proIf'tario s 6 chein de dores 0 miseri a, mais dolo-.
1' 0 a se r(l , se n[lo lutarmos pela sua melhorac;ao.
j.: preciso luta nnos. Sem luta nada eonsoguire m os cl os nos. as atgozes. Sem a llni[w do todos
aqueles qU(~ , choios de bOa vontado e de .tDimo,
IlJtam contra 0 Iascismo salazarista, nos nao CODseguircmos veneer. E' preciso quo alheios a vaidades e a tHul os, nos l:namos na tuta contra os
nossos oprcsso res. Deixemo-nos do remedios
suhtis, quo mnrcam pela fi sicn do quom os aeonselh a.
A obrn do rogonerayiio da mi seria da c1asse
oxplorada <) leita pela preparacflO eonsc.iente
do :; nossos camaradns, atravez do comunismo.
Dentro do Parti do Comunista, com(J rurc;-u organizaua , n6s n mce remos, porq ue opo remos fUrC;-:l do Casci 111 0 a lon;a de todos os oxpl orados
e oprim idos, i to e da maiori a .. VGde os camarad as cia Hussia, que lln idos no pa rti do de Lenine, so ub oram lll rl rch.nr ate ,\ conquista do Poder,
o h cOl1stru yao du ma nova vida e de Lima nova
soci eu::lcle.
UNA1\H >· NOS NA U 'T A CONTRA 0 FAS·
Cli::;~I O!
,
Guernt
OR(rAN llEl\JO-W)S NO PAlnm ') COMUPela prisiio dos agentes da P.I que c!!panea
i
NISTA!
ram os nossos eamaradas !
110 S
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burCu e sia tera ocasiao de castlo nosso camaradn ma r m he iro .L u~ da Cunha
"ar, te"a ocasi ao ainda de matar mi- ~ab?r.da, preso ~a bastary ie tempo como revoluIhares de o p '! rftrios; mas .. vitoria Clonnno, esteve mcomuOI cavel, nas esquadras e
ests cono'3c 'l , k. vitoria da Revolu9!O "se!!red~» do Aljube, dU N nte 'm ~lias.
;, Comuni9 ta Mundial eata aaseCurada.
Lutal r ela sua liberta t'.fio! Gornra a 'in eom uA

L ~ n'n o

nicahi li r1 t\d c!
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bro ~ 0 unico qlle noS con ~ egu ~ lilJ,e rtal' da ftuerra e do fascismo. S6 pela der ;ocada d)s governos capi!alistas, que faz~m 0 jogo d03 grandes
fabricantes do canhoes, c que liaS conseguiremvs
libertarmo-nos do perigo de uma nova guerra, e
da opressao do fascismo que pesa s6bre os nos50S irmaos de cJasse. Entre um:l morte miseravel, como s ~ rvidores do fascismo e do imperialismo guerreiro, c uma morte gloriosa co:no
defensores da Revolultao, nos nAo hesitamos ! A
Marinh~ de Guerr a tern um passa ~o re voluc 'onnrio, de luta dora i,elas Ubordad('s dos SCllS ir'lOS de da >se, que 0 terrorismo ferol. dos sica.
os do Estalio Novo nao consegue dO:l1inar:
porisso, se 0 governo 8ssassino de Salazar so
)ulg ·\ capal. d e nos arrastar para uma nova guerra, <:omo a um rebanho mconsciente, engana-se !
Se as arma~ nos forem dada.s para a ' acar II OS 0 3
nossos irmaos de c1asse dos outros raists , nos
ace ita-las-em0s, nao para os ataca r , mas Slm para
derrubarmos 0 governo assassino que tal ousasse
fazer. As arma s sao-nos precisas, nao para atacarmos os JlO SSOS irmaos de class", mas Silll aos
nossos in imi r;os, aqu eles que nos ex.plor:lm c

roubam.

e

Este e 0 nos so caminho. Este
0 caminho
seguido pelos nos ;os gloriosos camaradas da Revoluyao de Outubro e do ClPotemkim», que os
levou ao derrubamento do capita ' ) mO.na Hussia
e a construcao duma nova vida e de u lIa I ova
sociedade, oode nao ha explorados nem cxploradores, onde o~o M. r cos nem pobres, onde existe uma s6 clas-e : a dOi trabalhadc. rcs.
E' a Uniao Sovietica, r.omo p,Hna universal
de todos os explorad IS 'e 'oprimidos" omo mAior
baluarre da Revolu~40 mundial, que os Estados
capitallstas se preparam para atacar n) proxima
guerra. A Inalaterra and ll , dp,sde ha mUllo, prerando urna nova cruzada inltrnaeional contra
U.S. de acordo com 0 fascismo alernao e ;apones. 0 governo CarmoQa-Sala 7 ur, como fiel servidor do imrerialismo ingles, oferece ftOS seus
prestimosl! de .muito ooa vOlltade para essa nova
cruzada. Por)s<o, no~ llaO nos devemos admi'rar
se amanh5; S hlazar correr a f(1)fereCer li a !taiinha para ISma guerra de agressio an1i~.sovi e tic;a.
Camar .~ das,

organizemo-nos oa O.H.A . p ara

Ii defesa d .l Bossa pl1tria prolet8cia, :t!l unica que
nos reconh ~e todo 0 direito 1 vida e cultura!

a

Lutemos na O.R.A. pelo derrllbamento do gover no Ilss;tssino de Salazar, C00rra a guerra, e pela
defesa d :l Uorao Sovietic . !
CONTRA A GUERRA IMPE1{IALlSTA E
o F ASCISMO, SEU ORGANtZADOR !
P ELA DE F E S A DA CHINA S OVI.~ TIC A !
PEL:\ nEFES A li E TO :)O ~ o s. PO\ 'O S
E X PU) !\ :\I H) , I'; O ·'HlM.'J) (). I

Valllos contar algumas das muitas pro esas de

um dos m.aiores pcrseguidores das pr a ~as da Ar-

mada. Chama ·s o elo Paulo Vianu e e i °lenente.
No pa;sado mes de Junho 0 tonenle Viana
tava de s ervj~o a bo rd.o, como os ~· c us colegag
co:.tumam estar, mas , ao pusso que o s seus cole gas empregam 0 tempo dormindo ou lendo, u 1.'"
tOllente VIa na emprega-o pe rseguindo as pcar;1l
ou hebendo vinhos e Jicores caros.
E ste cavalheiro na o via com bons olhos (} fac~o
do c01.inh eiro th e dei xar 0 jantar feilo, e se it' em .
bo r::; com a licen<r a qu e 0 imediato lhe li nh a da do.
o bicho todos o s di as que es[ava d e s ervi~o lar e
gava piadas ao emba rca r do eozinheiro. Nao salt Rfeilo com as pi adas, lembrou- se urn dia de 0 ma ndar huse .'! r a c a&a as 22 horas, para Ihe dizer qu e
o jantar esta va mal feito. Na eonti n ua~ao das suas
proesus, ao segunrlo dia mandou chamar 0 dispeoseiro, r G\ ra por defeilos 11a !'efei l aO .que lhe
linham Eervido. Deq oi s tentou consegui!' que 0
imediuto det erminasse que 0 coz mheiro paSSiJ sse
a ficar de noule ao s eu ~ervico, 0 que ~ao conse;
guiJ, v slo 0 oficial i lT.edi a to nao ter dado aenita'tao ..'is suas prele.nsoes ta l as.
Sabem os e .maradas, do ,que este canalln se
lembroui
.
OrJe nou a Uln cabo, qu e munid o J a guia res pectiva, f6sse bu ~ co r. 0 cosinheiro debaixo de
prisao. Enquantu csperava peb eheg 'Ida do co si nheiro d~baixv de prisa'l, mandflu busesr po r
unl criado U'\la ~arrafa de vermouth, dado 0 M.bito qLe esse biltr ' lem ' d~see1nbcbedar, QU;lUdo 0 cosinheiro ehegou aeompanhado d J cubo a
-b6rdo j eSla':a 0 biltre de ~arrafa ompunhada, como $e cSllvessc num ean-oeiro a ht:u& meio litro
d nlro de urn . garrafa. Ordeoou entao para qu e
o cozitlheiro ficasse debaixl) de pri sao n8 eoberta,
ate de lI1 a nh~ , hora a que vinha 0 imcdi ato, tudo
isto~ jlorque seg undo os pnbvras do bilt re, ft O
Jan tar e ~ {:l\' a uma lll crua».
Ora 0 110SS0 dever, camaradas , e 0 de lutarmos
,·.ontra e stes 0 Olllr(lS \.' all il ih as aga lo a dos, un111do-nos em volta da Orgaoiza~ ao Revoll!cion4ri-a
da Armada, e levanJo os nossos eamarad~s a revoltarem-so contra estes fOl'Ozes servldores do
Estado Novo que nos prelendem amesquinhar, e
Cazer d e os marll1helrOS urn ra'ncho de escra\·os.
S 6 organizados n a O.H..A. e sob a bandeira do
Partido Comunista PortUgues e da I.C. ll(}S conse ~
guiremos libertarmo-nos do juga feroz do fascismo, pela d crrocada do ca pitalismo 0 triunfo a
Revolur;ao!

es-

Abalxu

0

fascis mo .

VIVA A O .R.A.!
LU'fE MOS '( OD OS CO~TBA EST ~
Ti\H1S T !<'; .\ S!
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UN NOVO SANATOBIO

A A ' [JA{A,O NA U.B.S.S.

E m Novem b ro d o ana p(lssado foi inaugura ¥ ,.em Stochi, o a Rivi e ra sovJ(!tica, urn novo s,a-,
natorio destin ado aos solctados dO' Exe rc-Ito
Vermelho.O sanato ria tern o 'nome do ~hefe · do
Exercito Vermelno', Vor ochil o ff" Eleva-se junto
ao m a r, .;present and o uma grande massa de
construc;aes, de arquite tura simples, onde 0 sol
'se COOla como um dos princip aic; elementos .
300.000 metro:; cubicos de terr a lora:n desloc"ldos para a forma "ao de quatro amplos terra<;' s , No alto, 0 edificio pri ncip al d e 47.001) m. c.
;. , (" I..senta a sua grand e ma ssa branca. Ao cent,ro
. ... clevador corta os qu a tro terra ty os, e permlte
SU0 1C da pr aiJ ate ao sanat6 rio sem fatig Cl . Neste, os quartos nao tern janelas, a parede do lado do ma r e d e vidro. Quando se corre 0 vidro
qu a rto trans(orma-se em vara nd a. Uma cama
de metal niquelado, um 3 uarda falo de IlOhas
simples, urn faut eil de ve rga, uma mesa de tra·
balho e fl ores.
o silcncio. a tranquiliJatie, urn ambiente no
qual um doenie se po de trdtar, urn convalesc ente resldbel ecer-se, e urn fatigado de s can~ar.
Campos de desporte, de tenis e de remo, perm~tem l.l: activldune fisica, qu a ndo the nao pediram 0 alpimsmo ou a ca9 a.
SalJas'de leitura, biblioteeas, lnllSica, fornecem
os elementos para um a. aClividade il~t~l e etua1.
Sala doe bilha~, sala de dan5a, lilbora lo no fot.,)srafico, concertos, repre s ~n~a'toes ~eatr 'J is , ciS "s
divers6es Todo 0 sanat6no e;;ta ccrcado I'or
'a dmif'aveis j8~dins.
. I
' Numer-osos. gabionites medicos permltem tratar as mals variadas doen~as . 6<>,0 doentes re~e
be rn tratamentos neste sana to flO. 0 Exerclto
, V ¢rmelho tern assim urn sanatori? dlgno dlll~.
. Este 0 pflnlciro de tada uma sene a constrUlr
" m t6u~ a Un iao ~ovietica para Q,Exercito Vcr-

ex-ministro da A e ronaul i~ a de Fran~a e
da Saboi a, Pierre ,Cot, que quando mla U.R.S.S. em vlagem o t i ~ a l, conta 0
seguinte da Aviacao SovtE!tic u! '
"S ob 0 P olo de vista da Aviac;ao civil, a URSS
lell. presentem ente uma rcde Je linb as aMeas
que 86 tern ~o mo ri'/al no mundo os Estados
Unidos da America do Norte: Ern t !)J7, t.\epois
dO, 20 Plano Quinquellal, a U RSS possuini a
malOr. rede a erea do mundo. A a vi 1t;fio na U~
nao se rve sl mplesmenle pard fin s mercanli
mas su breludo para lins cullurals. A aviacao 30
vi eti ca pet'mlte, emquanto so eon stroem es iradas e
ti nh<t!' ue caminho de ferro , d'e [e var a ~ultura
ate as rogioes mai s afasladas.
Um'l t: a u1strofrc como a 110 (c.\ \ilx imo Gorki ..
11 11,0 ,po de ~bater ~ entusiasmo da US , pelo conIra n o. I'JO dI U seguIIHc ~I O tla cat,ls trofe d~cid1U
-se a co nstrLlt, ao lI1)edlat a de cinco avi6e ~ e" uais.
O epo i~ 0 nUll/e rn foi aum ~ nt a do dr \'.inco pa~a H.
Tr()s dcsles l&\'Io .! s ser5u conslruid os num praso
dUll! IIno.
Dentro dum ano a URSS lCl'a uma frota aerea
de comtf:rcio eompost~ de gr andes avi6 ~ s que n:Io
se~a er;u alada por mmtos anos, por nenhum ontro
pai S, porque em nenham oulro ponto do mundo
se en contra essa corage m magnlfj~ a, esta fe admirdvcl, qu e perlllitiu esta eoisa SU bli me: Ter u ma
proda~ a o de
aviOes em 1935, como nos s6
podcnamos e.,per.a r r. m 10 anos. A U .R.S.S. ~ proxin , o~-s e do fu t llro.

o

d~putado
111 tro fOI

• ••

Progre88os do Socialismo

..MOSc.<? V.o.:=A i.~n.ti ga colonia czaris ta K Dreha les teJa 0 X'\: aDlversariolda sua autonom'
Durante est~s 15 an os a Karelja sofreu uma
mclho
ir~nsforlDa!(<to extraordinaria: illlminac;Uo olec.tncJ , c onstrw; ao de estradas, a abertura do ca,na1 .do m a r Branco, a coloctivizac;ao agraria
A SAUDE." PUBLICA."
reahzada COlD g rande exito, etc, etc, •
lJesde 0 primeiro din da sua rxtsle?~ia 0 Go- . - P6de dizer-se que nao h;\ analfa betos ontre
verno Sovietico desenvolveu urna a~tlvldade 10- a pop ulay[w adulta. Exis tem prese ntomente 5
cansavel para \ransformar completamente t~da a llaculdades opc r{lria s, 13 Escola s T tScnicas e 4:
orbaniza~ao da saud~ public a. ~OO.OOO leltos :.\ Univerdades. Esto pais !'Iue vivia noutro tempo
mais nos hOSP ltais, mals 't.OOO eon3ultas pa ra e re- n9 m~i s cOlDl>le ta ignoranCia, adquire hojo lima
an~as, mals l.WO dispensarios anti-veoereos e cultura !ormi<lavol para beneficiu de todos.
anti-tubereulosos, 6 milhoos e m eio de crean~as
(mais do que tod a a popula cao de Portuga l,) nas CUSla do I:::stado, 1. 75().OOO pes;uol '. 8.000.000 de
erehes em lugar de H.OO() em HHl. Um or~a pes~o a s pra[ic nram a cult..~,ra flsrc a, ~(l0 vezes
mento para a saude publica ~6 ve2.es superior ao mals do que em em IH13. C IS 0 que lcvou 0 jorde antes de guerra. Assistc llcia medica e medl- nalista Jaequ es I<a io;er a .a firm ir l U lU jomal de
can.entos quasi gratuito~ Organizat;ao de uma Mo.s,:0Yo .0 seguinle: aEu estou co n\' eneidu que
,'as tn rede de sanawrins, ce <?Ma,,6es climaterieas as 11.1Cla lIV t' - torna·~ a8 para a~'ro lc.:'· :'i u da salltie
o termais, ()nde des~an ~aram 00 ult im o ano,,' publi ,' (] d-lv1 :l l:j( SS m9~ 1 'fic cl~... IS.: r" ·r6cs., .
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