Declaração da

U.EC

IPROCLAI'1ADA
a REPÚBLICA da

GUlivÉ -BisSAU

Foi proclamada a Rep~bljca da Guinê-Bissau,ontem, dia 25 de Setea
bro, ' numa zona libertada do Leste do pais, pe1a Assembleia Naciona!
Popular. Luis Cabral foi eleito pres1dente do Conselho de Estad,o .
Neste momento hist6rico,a Co.18810 Central da UEO, em nome doe e~
tudantes comunistas e na certeza de interpretar os sentimento8 dos
estudantes portucueses, apresenta 8S l1a1s caloroSAs saudaçUes ele Cal
'-te ao povo irmlo da Gu1n4.
Saudamos o povo da Gu1nê-!issau,88udamos os dir1gentes e combaten
te. do PAIGC que conduziram o seu povo a esta 1.portante v1t6ria,aSi
...os a juventude que desde sempre esteve nas primeiras fileiras dõ
combate.
lo momento em que o povo da Guin~ acaba de dar um pa8so extrema.ente importante na SUA caminhada para a paz,a liberdade e o progre~
,. 0 social,
a C.C. da UEO preata uma sentida hOfl)enagea ao ca.arada
JlILCAR CABRAL, eminente guia do seu povo que à sua luta dedicou a
.1da, e a quem WI traiçoeiro golpe do fascismo iJllped,1u que cc.partilhesse e,ste .ontento de vi t6ria.
A. C .C ·. da UEO declara que os estudantes comuni stas tudo tar140 J'!'ra intensificar a luta contra as guerras que o governo fAsc1 ata 'C(1)!
due contra oa povos da Guin4, Angola e Moçambique e para .objlisar..
nea8e combate 88 ma1s largas maSS88 e$tudant1s.
Est~ em marcha no paIs uma grande campanha polItica de massas.
O
loverno fascista d~ provas de crescente temor ante o ascen80 da luta
popular. A conjuntura pol.ftica nacional ~ extremamente favorilvel l
intenaif1caçlo da luta contra o fascismo e a guerra colonial.
. A. UEO chama os estudantes a assinalarem a declaraçlo da 1n4epen40nc1a do povo da GUin', nas escolas, DaS cantinas, realizando aee
tings, sessCes, aprovando moçaes e a8udaçCes em reunHSea de Il8SSS8.A UEO apela a que se crie um amplo movimento nas e$co188 comemorando a vit6ria do povo da Gu1n' e que ela se transforme num grande incentivo à intensificação da luta contrA as crim1nosRs !\lerra-.
conduzidas pelo governo fascista.

VIVA A REPttBLICA DA GUrNE-BISSAU!
ABAIXO O GOVERNO FASCISTA-COLONIALISTA!
.
VIVA A AMIZADE DE COMBATE DA JqvENTUDE PORTUGUESA COM A JUVENTUDE DA
RlPnBLíCA DA GUINE=BtSSAU!
.
26 de Setembro de 1973
UlUlo DOS
.... .
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