
SMOT 

0 representante do SMOT < Sindcato de Trabajadores Livres \ 
tm Paris, denuncia a repressão contra Sergei Andriouchine, narrante 
do SMOT na Byelorussia ( CO ). Sergei foi despedklo da Companhia 
MPO-Lenine Biélar de Minsk, por suas atividades no sindicato Iwr*. 

O SMOT pede que entremos na luta, enviando cartas de protesto 
ao seguinte endereço: 

Belarus, Mhsk 220050 
Leninski Prospekt, dom 58 
MPO-Lenine, Biélar 
Directeur general, Mama T. 
President du syndtcat d*Etat, Maslovskaia Mna. 

Julgamento 

No boletim n-1, havíamos divulgado a detenção de dois anarquistas 
russos, ft. Kuznetsov e A. FUdionov. Recentemente chegaram-nos 
informações sobre o julgamento, reafizado no dia 10 de fevereiro, 
onde o juiz Dudyreu condenou os doisvá três anos de prisão em cam- 
pos de trabalho. Apesar das evidências e testemunhas que apresen- 
taram Kuznetsov e Radbnov, que somente resistiram ao ataque dos 
homens da KGB (que estavam a paisano). 

No mesmo dia do julgamento os anarquistas de Moscou organiza- 
ram um protesto, onde foram reprimidos pela brigada especial da po- 
rcia " OMON ". Outra manifestação ocorreu no dia 13 do mesmo mês, 
novamente dissoMda a cacetada peta poficia. 

Os companheiros de Moscou pedem nossa colaboração para ffoer- 
tar os dois anarquistas. Propomos aos individuos egrupos solidários 
» este caso, que pressionem os diplomatas através de cartas e/ou 
ocupando o consulado e/ou a embaixada da CO no Brasil. Escrevam : 

A/C do Embaixador da CO no Br asi 
Leonid Fiíppovicb Kuzmin 
SES, Av. das Nacoes, Lote A 
Cep 70476, BrasSa. Df 

Simposio 
No próximo du 23 de jut», em Pittsburgh c EUA i. acontece o snt- 

pósto/concerto em comemoração ao centenário de anéversáno da 
ação justiceira do anarquista Alexander Berkman, durante a greve 
de " Homestead ". 

A proposta dos organizadores nao é glorificar o crime tentado, e 
sim lembrar Alexander Berkman 0 homem, o a utor, o revolucio- 
nário. Mais informações: 

P.O.Box 22412 
Pittsburgh PA 15222 
USA 

Mí' 
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Resumo do Caso 

Kuznetsov e Radkmov estavam participando de um protesto de 
soidaríedade aos presos pofticos, proximo a sede da KGB da URSS ( 
hoje CO). De repente, foram atacados por homens não identificados 
vestidos a paisano ( mais tarde descobriram que eram membros da 
KGB ). Os companheiros defenderam-se e expulsaram estes vermes, 
mas, 10 ou B minutos depois, foram presos ( 3/10/91) pela policia, 
cofrendo uma série de agressões. 

Anti-Fascismo 
- Dia 21 de fevereiro, 17 pes^?« i H «*inç e 6 antrfasrtct»5 > fo- 

ram detidas, em Barcelona ( Espanha ), por um enfrentamento entre 
stuns e antifascistas. 

Os fatos ocorreram na região de Gracia, quando um grupo d* 
25 carecas começaram a cantar o hino nackmaista catalão " Os 
Segadors " com o braço para o alto (pose fascista) e a gritar paUt 
vras de ordem. Os antifascistas se organizaram rapidamente e res- 
ponderam aos nazis. Um poôciai à paisano foi golpeado ao ser con- 
fundido com um careca ( a diferença e' pouca ). Aos poucos os deti- 
dos foram soltos. 

- Já no da 23 de fevereiro, 60*000 pessoas convocadas por S.0.S 
Racismo se manifestaram nas ruas de Barcelona (Espanha), contra 
a intolerância, o racismo e a xenofobia. 

- No dia 28 d» fevereiro, um grupo de nazistas atacou uma casa 
ocupada em Baroekma < Espanha X entrando de surpresa, mas os " 
ocupas " se deram conta do fato e produziram um intercâmbio de 
pedradas. A poScia apareceu e prendeu 5 skins. 

- Dia 1 de fevereiro, em Mtono (itáia ), um grupo de skins agredkt 
com uma garrafada um jovem anarquista do Centro Social de Via 
Tornee», provocando oito pontos na altura da testa. A prisão e uma 
manifestação foram a resposta dada ã esta agressão. 
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Sabotagens 

No dia 27 de dezembro e 18 de janeiro, ocorreram acôes de de-" 
■Tune» contra a matança de animais e uso de suas peSes, em Za- 
ragoza, Espanha. A maioria tías tojas da cidade sofreram algumas 
avarias, como pocaçoes sobre as vitrines e entupsmentos das fecha- 
tfuras. A ação foi reivindicada por vários grupos ecológicos e"" 
rios. 

Tomates e Laranjas 
No cfia 2 de fevereiro, diante de' um forte esquema poãclal cente- 

nas de anarquistas e jovens da esquerda alternativa, boicotaram o 
baâe da " Obera de Praga ", ThecosJovacjuia. Foram dúzias e dúzias de 
tomates o laranjas podres arrefnessados contra os convidados. 

0 convite < $ ) deste baSe equiva&a a um mês de serviço de um tra- 
bajador médfc> theco. Essa é a nova cara da ThecostovÃquia : koto 
para alguns e merda para os demais. Por exemplo, 400 aristocratas 
decidiram exigir a devolução de seus palácios, terras e castelos. 

Conferência Anarquista em Portugal 
No dia 15 de setembro P4>~ reafaou-se na região de üsooa, uma 

conferencia de individuos e grupos anarquistas. AS foram discutidas 
varias questões, nas quais destacamos : fortaíecimento da Federa- 
pao Anarquista feérica ( FAi) de Portugal estratégia anarquista para 
as próximas eleições ( que ja'ocorreram ), situação «to *™>m**m<t 
organizado em Portugal, a necessidade de muttipacar a propaganda 
revolucionária, a criação de um jornal, adesão cfe? novos grupos a FÍM 
portuguesa, etc 

Conferência 

" Seis dias de poÉhca revolucionária ". Este foi o trtuto da Confe- 
rência toternacionai da " Ctass-War Federation ", reafeada em se- 
tembro ftp„ em Londres, ¡ngiaterra. 0 principal objetivo da confe- 
rência foi intercambiar idéias, experiências e contatos a nwel ãnter- 
naoionaL 

0 encontro recebeu assistência de 400 pessoas, vendas do Cana- 
dá, EUA, !rS e principalmente dos países europeus. Durante o desan- 
voMmento do encontro houve debates, palestras, concert os e tea- 
tro. 

0 episódio negativo da conferência foi a tentativa de 30 fascistas 
da Frente Nacional inglesa de ¡nvadr o " Shoredrtch Town HsB '* < 
teatro onde se reuniam os companheiros >, ocasionando um ferimen- 
to grave num membro da " Class-War ". Além disso, aprovwftando o 
incidente, a poScia apareceu para incomodar as reuniões. 

A conferência cuíminou com um concerto que reuniu mais de mi 
pessoas e a detenção de um companheiro que trazia consigo um pau 
# um spray para defender-se de uma posswe* ação da Frente Nacio- 
nal tal como no dia anterior. 

Holanda : Aç5es Anti-Racistas 
0 grupo " Revokjctonarg Anti-Racist Action " ( RARA X colocou no 

dia w de Novembro pax. dois artefatos explosivos em lugares vincu- 
lados a pofhca racista t dtoortiÉwtoVia contra imigrantes e refu- 
giados. 0 primeiro petardo »xplodki no préd» do MrástéVio do Interi- 
or, destruindo o departamento da imigração, o outro expiodki no tor- 
ne» do Mewsteno da Jushça. 

Jornadas Antimilitaristas 
Nos dias 18, B, 20 e 21 de março, aconteceu, em Madrid, Espanha« 

um interessante encontro chamado de " Jornadas AnhmStanstas 
Peto hsuhmtssão Totai". Estas jornadas correspondem a continua- 
ção da reafizada no ano anterior em Valencia. Para maiores inf or ma- 
cees escrever para i 

Cotetivo Antimitarista (escrever no envelope somente "Cd") 
Apdo. 52104 
26080-Madrid 
Espanha 

Anti Expo/92 
No dia 13 de Abri, em Sevfcía (Espanha), a pofea espanhola repri- 

miu violentamente a manifestação anti-expo " SevSw Índia Antf-32 
", ferindo gravemente a baia três jovens, Não houve em nenhum mo- 
mento acâc violenta por parte dos manifestantes; foi a pofebia quem 
agrediu primevo, inclusive porque os aos=nt*« OASCí^í«; oram numeri- 
caniente superiores. 

A poíicia efetuou 54 detenções entre o domingo e segunda-feira e 
25 na f erca. Estas 79 pessoas permaneceram encarceradas duran- 
te três dias, sofrendo maus tratos. Todos foram libertados, salvo 
sete que permanecem aprisionados; os nomes são : Carlos Calvet ( 
Hosoits*t ), Eduardo Canai < Barcelona ), fvam iglesias ( Bãjao ), 
Alfonso Lara Garay < SevSia ), Augustim Toranxo Gomez ( Sev$u >, 
Pabfc» Ario < Ronda) e AsJer Terencio Vaíuerde (AzperHa). 

Destacamos a omissão dos meios de hf ormacác < ou oeswf orma- 
ção) da Espanha e do Brasa, frente a estes fatos, mfràmizando-os e 
sem questionarem a versão oficial 

Enviem apelos cortesmente recSgidos, pecando a foertapão cr*c5- 
ata e rexmoScional dos companheiros para: 

A/C do Embaixador da Espanha no Brasa 
Jose Luis Crespo de Usga 
SES, Av, das Nacoes, lote 44 
Cep 7042a Brasla, DF 
Obs.: Aos que escreverem ã embaixada, nos enviem cópias ou co- 

muniquem-nos para que possamos olvigar. 

sääaa&> 
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