


  
  a noticia
  falando sobre as coisas do oficio
  onde se fazem os cozinhados
  a agua, deus a manda
  a mudanca
  as cores
  comforto e adornos
  o cantinho das criancas
  entra a luz pelas janelas
  a bicicleta
  um serao
  com tintas e pincel
  a procura de casa
  um achado
  os preparativos
  o desfecho

  







le jour se léve, la bataille se termine.and this photograph, posed by professional models, cap-
tures the whole feelings of danger and amazing bravery which makes this book an unforget-
table experience









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.

this is the terrific true story

blunt, brutal, violent, 
an engrossing thriller













só agora sai o n0 2 da segunda série da nossa revista. para 
aqueles que leram o número anterior e onde se aponta-
va 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 ex-
isténcia 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. 
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los textos en que marx y engels se preocuparon por el arte, la 
estetica y la literatura se encuentran diseminados por toda 
su obra. sin embargo, no son afirmaciones ocasionales, si no 
observaciones capaces de sentar las bases teoricas de una 
estetica materialista que cuenta con pensadores de recono-
cida importancia. en la ctualidad, la estetica se ha conver-
tido, ademas, en uno de los marcos donde se debaten los mas 
acuciantes problemas del materialismo dialetico.

lo que hace aun mas interesante estos textos.

















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









na fotografia: marta preng biba, deputada a assembleia popular, com os mem-
bros da brigada que dirige a cooperativa agricola de gjorm, na regiao de puka






