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IVEI\1 FASC!Sfv10 NEf\1 SOCIAL-FASCISfVIO!

LIBERDA C\E FAR!-\ 0

POVC /

Mal acab<ha de ser anunciado, ja o E)Q Governo Provisorio "presenteava"o Povo Por
tugues com as primeiras de toda uma serie de medidas repressivas, destinadas a esurnn
gular as liberdades arrancadas a burguesia pela luta dos trabalhadores.
Ao decretar a ocupagao militar das estagoes da radio e TV, impondo a censura ne~
ses orgaos de comunicagao social, ao recusar o emprestimo ao "Republica", ao reprimir
selvaticamente os mutilados da guerra coloni a l assassina, o governo de Pinheiro de A
zevedo deixa ante ver as suas sordidas intengoes de passar
repressao aberta sobre ~
massas, para que a exploragao e opress~o sobre o povo possam continuar a intensifica~
-s e num clima de "disciplina e de ordem", assegurado pela "legalidtade revolucionaria~
Repetem-se OS estafados :&-gumentos de Sp{nola e seus acolitos aquando da poderosa ofen@iva popular que se seguiu ao 25 de Abril. Apavorada perante 2 0 incremento da
luta revolucionaria de massas, a burguesia ve-se obrigada a destapar a oara, recorm~
do a todo o arsenal de medidas repressivas, sob a falsa capa da"defesa da revolugao"
e da"construgao do socialismo" •
Mas a luta reitolucionaria do povo nao recuari! Assim como combateu as tentativas
de golpes fascista e social-fascista anteriores, como combate a exploragao e a opre~
sao nas fabric a s, nos campos e nos quarteis,como cumpre o s e u dever internacionalista de apoio a luta dos povos de Espanha, a mobilizagao popular continuara na via da
uniao e organizagao das massas populares, avangando irreststivelmente na luta ate a
tomada do poder,no caminho da Revolugao Democratica e Popular.
Ate hoje grandes manifestagoes revolucionarias ja se realizaram,nomeadamente no
Porto e em Lisboa, de repudio as medidas repressivas do novo governo burgues, o que
demonstra claramente que o povo esta alerta e disposto a avangar. .
__Os_s o ci al.d' as..ci s t as._ dn part i.d.o_ r.ruz:i.s.ion.:Ls-±a <ie..___.C-unllaJ pree tend em_n.e s t.e ..mo men± 0- C.§;.
nalizar a justa revolta popular face a estas medidas para os seus objeetivos de subm~o aos novos czares do Kremlin. Esta corja de renegadas que nao hesitaram, parti
cularmente aquando do 59 governo, em parir leis fascistas como as do senhor Jesuino,
em imp~r nos orgaos de informa gao por eles i controlad o s a mais ferrea censura, em sabotar justas lutas dos trab a lhadores, em abrir as portas aos seus patroes social-imperialistas, em"sanear" operarios revolucionarios que se opunham a sua pol{tica soci
al-fascista, tentam a gora recup@.rar as posigoe s que perueram no ~parelho de Estado
burgues. Devemos ter bem cl a ro que a luta contra o fascism o e o imperialismo nao pode ser fei ta sem comba ter o social-fascis "'O e o social-imperiafuismo. 0 Povo Portugue'S
nao esta interessado em lutar contra 0 f a scismo e 0 imperialismo para abrir as por tas a outros imperialistas.
Aos comunistas Marxistas-Leninistas cabe estar a frente desta luta, Unica garau
tia de estes objectives serem plename nt e prosseguidos.
Aos estudantes cumprm incorporarem-se ao lado do Povo nas fileiras da Revolugao
debaixo das justas p~avras de ordem dos Marxistas-Leninistas, Nas ruas, nas escola~
em todas as estruturas associativas e de massas e dever dos estudantes manterem-se ~
· le.rta -e -·dispo-stos ..a avang.ar na luta dura que se avizinha.

a

NEM FASCISMO,NEM SOCIAL-FASCISMO, LIBERDADE PARA 0 POVO!
'
NEM IMPERIALISMO, NEM SOCIAL-IMPERIALISMO, INDEPENDENCIA
NACIONAL!

VIVA A JUSTA LUTA DOS TRAB ALHADOR8S DA INFORMAQAO!
EM FRENTE PELA REVOLUQAO DEMOCRATICA-POPULAR!
Coimbra, 3 de Outubro de 1975
0 Comite de Coimbra da
UNIAO DA JUVENTUDE ESTUDANTIL COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA
( destacamento estudantil da OCMLP)

