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A J . ~~· . c . tem oofrido ur~ imp,:Jt <lOGO J.esomvolvimcnt o. -;~; tão c ons ti :~ u i ~1 ns o r.
ganizações em quaoc t od<cG ;:.s escol::.,:; d0 ei<l::tdc. I s :~ o reflecte n
grande influ5ncia politica da nossa organização entro as ;n:- ssas
c:;;tudo.ntis, e devemos dizer que o nivei ·da nossa ore;anizç1!o ainda·
nlto corre oponde a esse ampla influ ~ncia . ;. ~ui tos main entudant e:s que
cptl!o com o. cnusa da clr.wse opcrerin. podem c tl0vcm vir para r..s nossas
fileiras. êriar uma u .:~~.c. de. mrtssns •é preocupaçao que tem que s star
presente quer nos organismos quer em cada cama rada.
Sendo o balanço do nosso trabalho largar:10nte positivo permitimo-nos
~o entanto chamar a. atenção para ale;uns pontos débeis que tem dificultado a nos ua acçl!o politica.
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QUESTJW Fli:{ANCEIRA
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lstve;es_ttRera-sc bcm alguns. CQl'Ilaradas a tcndencia:' para neglie;enciar
as a rren o do tra a 1 no po.Ll.tl.co.
·
J~so cst~ intimamente ligado com a origem de élanoe do conjunto dos
~studantcs. Os crunaradas devem encarar a questão financeira com
espirito revoluc:Lonário' ter p:i~escmtc que a sua n~o rosoluçlio zntrov~ fortcmentc o desenvolvimento da U .. E.C.
~ urgente que com carácter imcdieto todos on cama radas paGuem as suao
q1,1otizações ,c fa.ço.m ent .~ec;a ,.,dê ·fundos obtidos atrav~s da venda de
d9Claraç~es,"U.E.C." e outrós ·niátcriais que rcquesitn.ram. Se o nl!o
f~zercm, nlto soro pODSivel liquidar contas cm atraso.
'·
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Na agitaçl!o c propaganda tem- se notado graves dcficiencias, falta
P.e combatividade e espirita de sacrificio,rotincirismo. NA agitnçtto
c propaganda, nas condiçocs da cidade de Coimbra(ondo o sector
estudantil tem um c;rando peso eopocifico) a u.E.c. tom um grande
papel a desct:r~ponhar. Ora quer na. agitaç!!.o e propago.nda dose nvolvidao
nas escolas, quer nas f~ricas c campos o nosso contributo tem
estado muito o.qu~m das nece ssidadeo politicao do momento, quer,
e isso ~ bastante grave, das possibilidaC.es da nossa orga.nizo.çn:o.
~ - pouca atenç~o prestada à agitação do documento do c.c. do
P.C.P. publicado no ultimo " Avo.nto" pode trnduzir falta de
sepoibilidado politica, incompreenslto quanto à import~cia do tal
dQcumcnt.o. A venda do "Avante" bGr.l como do "UEC" ten que · merecer da
parte das orga.niznç~es c dos crunn.rada.s uma srandc a:tençao.
~otnmos cortoo de que e.. partir ele agora os camaradas dn.rl!o, o
. mçlhor do ocu e s forço para divulgar o orgt!o central do nosso Partido
:.c p jornal da U
C.

.E.

A vi do. poli ticn., a discusst!o : ;.:, ,,. .. •.:

colocti va da noosa linha

politica tc!Il que ser uma constante no traballlo colectivo.
Hoje,
conquistada~
a legalidade, amplas possibilidades
se abrem ao nosso traba:l;no neste cn.mpo.
A diocumJt!o politica na
nossa organizaç~o tem por gro.ndé objectivo organizar a acç~o politica
pois como sabcmoo n grande quoott!.o que se p~c aos comuniotas nl'to 6
seS explicar o mundo, mas trono:form~ -lo.
A à.iscuooao da nosoa linha politica, doa nosoos documento pernito
prepararmo-noo po.rt>. esclarecer aG no.sso.o c oimultanoru:1ento contribuir
paro. o c nriquecimcnto da noooo. linha. Por isso ~ fundamental que os
docur1cntos da u.r;;.c. c do P.c.P. sejam objecto de estudo a.tont,o e que

a~

opiniôeo dos orgc.ninmoo chceucm aos ore;n.niomos de

direcç~o.

Estamoo convoncidon cuc a falta d<:: combati vid~de rnru1ii'e ~ >tadc.
por alguno organismoo n 2. d·l.fusrto -.!o ''J'.vn.ntott, do "UEC" c
do documentos da c.c. da U.E.C. teu púr bases o. falta de atençrto que a tais
documentos. foi preotada.
Apelando para a melhoria quanto aos t.r~o aopectoz focad os nco,ta
circular desejamo-vos qucridoa camaradao ao mais cordi:rls.
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