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No seguimen� da §Ua. polÍtica demagógica e reacionáriav o 62 Governo Pr•vis'
rio,mostra mais uma vez a sua face repressiva e contra-revolucionária ao preten
der a reintegração de professores saneados na nossa Faculdade.Esta medida concre·_
tiza na prática um dos objectivos porque sempre se demateram os fascistas a demam
reacionários como resposta á luta do Pove pela repressão aos colaboradores de Sa�
lazar e Caetano e pela liberdade.Esta medida do G•verno vem na sequência de tada
a repressão que ele tem feito exercer s-bre o Povo l•go após a sua formação.� a
sequência da repressão aos deficientes das Yorças Armadas,de ocupação da rádio e
TV,tentando calar as vozes progressistas, dn boicote e ocupação da rádir Renasce�
ça e jornal RepÚblica, na sua política de austeridade e "Salvação Nacional", das
medidas reacionári2s de repressão aos soldados do RASP e CICAP, etc.
O seu objectivo é clarn:liquidar as conquistas populares e avançar para a
total subj•gação do Povo à�burguesia Nacional e Internacional tentando impedir o
avanço da classe operária e seus aliados na via da Revolução democrática e Popu�.
Que ninguém tenha dÚvidas9o
62 Governo é um governo de traição Nacionalf é
um governo onde se acoitam os reacionários da pior espécie.O 62 Governo, é um go
verno que permite que a pior escória desdeo "ELP' ao"CDS11e "MDLP' se passeie impune
mente por todo o lado e passe � agressão armada contra os Comunistas e os revolu
cionários.O 62 Governo permite a contra-revolução armada que Fretende banhar o n2
sso Povo num mar de sangue.
No entanto, não nos esque;amos do que foi o 5º Governo.Temos que contar com
outro inimigo, os social-fascistas do P''El"P,neste momento em minoria no governo
que ao mesmo tempo que assinam em Belém as medidas reacionárias, pretendem, infil
trando-se no movimen�o de massas9desviá-lo� e canalizar os justos anséins do P�vo
para os seus objectivos reacionários, isto é, conquistar de novo as posições cha
ve do aparelho de Estado e avaeo�r na ditadura social-fascista.
O 6º Governo não é melhor nem pior que o 5º·
Os social-fascistas já mostraram durante o seu reinado que no que eles estão
interessados é na submissão danossa Pátria.âs garrêS do imperialismo russo.Os
social-fascistas já mostraram com os projectos JesuÍno, a sua traição às lutas p�
pulares, com a sua política de miséria para os camponeses e P•vo em geral que não
têm nada a ver com o justo descontentamento das massas populares e anfem destas a
uma sociedade nova.
Fascistas e social-fascistas são inimigos mortais do Povo.
Ao mesmo tempo que se engalfinham em lutas partidárias virando trabalhadores
contra trabalhadores,dão o braço na tomada das medidas mais reaccionárias.Está já
em vigor um decreto-lei que oficializa os intentos repressivos quer de uns quer
de outros.Este decreto permite a ocupação militar pelas "forças da ordem" dos es
tabelecimentos de ensino.Esta lei fascista-social fascista foi elaborada pelo 4º
Governo,promulgado pelo 5º e assinado pelo 62.l um exemplo da traição desta corja
de reaccionários.
Camaradas:
Os estudantes Comunistas(marxistas-leninistas) organizados na UJBC1� apelam
a todos os estudantes progressistas e revolucionários à luta contra todas as medi
das reaccionárias do 6º Governo,à luta ao lado do Povo contra todas as medidas
fascistas e social-fascistas. Organizemos a nossa luta não esquecendo que uns e
outros são ferozes inimigos do Povo.
Não podemos combater uns e deixar ascender outros, sabendo analizar a cada
momento qual é o inimigo principal.
Expulsemos os fascistas reintegrados. Avancemos para o saneamento de todos
os fascistas da nossa· escola. Encabecemos a luta e levemo-la até ao fim.
MORTE AO FASCISMO E A QUEM O APOIAR!
NEM FASCISMO NEM SOCIAI�FASCISTAS, LIBERDADE PARA O POVO!
SANEM�NTO IMEDIATO DE TODOS OS FASCISTAS!
ESTUDANTES AO LADO DO POVO, SEMPRE!
EM FRENTE PELA REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR!
Coimbra,23/lo/75

Célula de Meo.icina da UJECML(União da Juventu
de Estudantil Comunista H-L) 9destacament.• estudantil da OCMLP
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