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VINHAS

Camaraçla.s:
C�mo já. há muito vimo a dizendo o VI(,Governo Provisórlo é máis um rgoverho bur��s 9
.. mais um governo anti-popular que se desiina a salvar a burguesia da derrocada final
que se avizinha devido ao avanço do movimento popular revolucionário. O VI GovernoPr2
visório é mais um governo que continua a exercer a repressão sobre o Povo, que conti
nua a lutar pela manutenção da emploração, opressão e repressão sobre o Povo trabalh�
.dor.O VI Governo Provisório é mais um governo reacionário, como o provam as medidas a n
"ti-populares dJomadas, a repress�o aos soldados 9 a criação de hostes fascistas prontas
a·reprimir·o Povo, etc.m mais um govern� de submi�o aooimperialismos, mais um governo de traição nacional.
.
� bem claro, pois, que este governo tem de ir abaixo como o foram os anteriores •
�- justo est� objectivo e. para _ele os ma:rxistas-leninistas já viraram o fogo. No entau.
to, camaraçlaé, ··nesta luta, como" aliás erq qualquer outra, devemos seguir escrupulosa mente o princÍpio de que defenderemos todas as posições que permitam o avanço da Revz
luç.ão e o recuo do inimigo e oombateremcs todas as posições que .façam o jogo do inimi
go. � seguindo este justo princÍpio que nós dizemosg não queremos derrubar o sexto Go
verno Provisório reacionário, para lá'vqltar a ·pôr uma nova versão do quinto social:
-fascista! Os social-fascistas já deinonst
! r�ram, através da sua política nos governps
que controlaram, a sua"verdadeira face ±nimiga e reprffiãva sobre o povo, a sua ve�da 
deira face de social- fascistas, de inimigos jurados 1da liberdan� e da democr
. S ão
J f it:am b� f>v.L·
sC' a.
variadíssimos os exemp�os que poder15:� _ .1. c:�.lj_ul updn��d-cre q'\1!::
quela
· afirmação g
�
Quem insultôú, reprimiu e boicotou �greve dos CT�?
.
Qüem reprimiu e mandou ocupar militarmente as insta
' lações, do·
. jornal do Comércio 9
boicotando a justa luta dos trabalhadores pelo saneament'o do d'irector fascista?
Quem pariu a lei anti-greve, re;=•ciorária e anti-popular 9 senã�- o social-fascista
.
Costa Martins?
Q�em procedeu à ocupação mllitar da:. TAP?
Quem tentou impôr a censura nà infoJ•mação senão o social-fascista Correia Jesuíno?
Qu�m �e tendeu liquidar a justa lut� do Répública e àa R. Renascença, senão o Je
suíno e o Vasco Gonçalve�?
Quem levou a cabo"saneamentos" de revolucionários em variadíssimas émpresas?
Quem permitiu aos navios soviéticos direitos nos portos portugueses,que mais ne nhum país recebeu?
Quem vendeu 'vinho a 26 tostões à URSS e veio sabotar a luta dos pesqadores de M�
"tosinhos?
"""'Quem proÍbiu a FEC(ML) de falar na rádio e na TV?
Quem cozinhou deoretos que permitem a intervençeo militar nas escolas?

�

Quem fez tudo isto (e múito mais se poderia apontar,, senão
coitados nos governos anteriores?

os

su�i�: -�ascista�

A

Camaradas g Nós pr etendemos derrubaJ: o VI Governo reacionário, não para entregar o
poder aos social-fascistas, mas sim pa�a avançar na via da Revolução Democrática e Fz
pular, que levará o poder aos operários e camponeses e instaurará a Ditadura do Prol�
tariado. Esta tomada de posição tem de ser inequívoca. A luta tem de avançar pela de
contra a domin�
fesa das conquistas já alcançadas, porJ novas conquistas à bu�guesia,
ção e penetração das superpotências, ! t la Independência Nacional, integrando-nos sob
a direcção da Classe Operária e do se� Partido que vai renascer, na gran�iosa movime�
tação popular que culminará com a tomr.da do poder pelo Povo. Esta é a única solução!
Para que a nossa luta avance deci< idamente e sirva efectivamente os interesses s�
premas do Povo português, teremos que desmascarar e escorraçar do movel!mento os social
-fascistas, que não podem andar mistu::ados connosco9 sob pena das nossas justas lutas
as
servirem de trampolim para as suas te·tebrosas maquinações. m que para eles agora
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greves já não servem a reação9 · a batalha da }:,redução já acabou1 as naciona1lz.ações
(feitas por eles) foram uma farsa9 a luta dos estudantes também já é justa9 etc .
Nas·escolas a UE"C" e os seus apaniguacoft vêm agora com grande alarido dizer que
são contra . o Seviço .. 6Ívico burla9 que são cor tra a reintegração dos
. professores san�
ados9 que são contra �sto e contra aquilo. Or t_em diziam que o Serviço C{itico era a m�
. que era a Úr. ica medida que permitia a· ligação dos e_§
dida mais progressista do mundo9
tudantes ao Pov.o, negavam o dire:i,to à entradcL na universidade aos estudantes candida
ont�� diz�a� 9.;�e erà Pre?
,...,s,
·SUperlo.tação, etc
· iso ter c�lma com os. sa�eame!i
!
uOS9 dJ.zic;.Jll q·--_,· as escolas mo· p6a.l'.am p.;>.rar9
que servJ.a a reacçaof davam d1re1to aos
fascistas de exporem os s<->us "dir.eitos"
nos plenários 9 apenas "saneavam" fascistas a
pagarem-lhes dezenas de contos por mês ( ist na altura dos governos "revolucionári.
os") .quando tinham Um social-fascista parao ugar do fascista9 hoje são "radicais" :
"o Serviço Cívico é uma burla", "entrada ime�iata dos estudantes óo primeiro ano"��s.
.
fascistas não voltarão a pôr os pés nas esco� as'i 9 etc9 etc. '
:E! esta face de "esquerãatt com que eles a'!Sora nos aparecem, que urgA desmascarar.
Os estuãantes de Co.irnbra já sabem bem qual ar verdadeira Bace dos revisionistas e gi:'al2
des vit6rias ne!ite campo já foram conseguidls, sendo de realçar a demissão em AsseiA
bleia Magna no ano passado da Direcção Geral social-fascista, pela sua prática trai
dora e sabotadora. mnecessário que tenhamos ·bem presenlhe que os· revisionistas se a
daptam às situações conforme os seus intereshes,chegando ao ponto de. entrarem em to_:·
tal contradição, más que no fundamental' a s�\ essência traidora se mantém. Hoje ao
mesmo t·empo que gr\tam ·contra o fasci smo; peto saneamento 9 tentam le.var à prática P::r;:Q
jectos de reestrut.uraçã.o dos cursos diescarad -l.mente fasàistas 9. como é o caso de .Medi
cina9 em que a extrema selectividade e os ri� mos intensivos de tralalho se reunem num
projecto ·que o Veigà Simão assinaria de bo'a .rontade.
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Mas,afinal9 o qyé é q
_ ue pretende essa ca1alha? A questão é ciara: pre·tendem enc�
· "P�'
�
�
,::S :;.;;z p�.L:-Cl. �en �are<m de noVo ga�nhar as P.Q.
":'alit<;�-r':'SEf no 1wvj
sivões perdidas no �pãrelho d e é stado. t por isso que eles apoiam hoje o que ontem
cal�iavam e ..que
. amanhã ( caso voltassem a t�r a maioria no governo) voltariam a caluni r
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a :não se pode combater o VI Governo pà
o ssa posição, portant , .s6 pode s_er
ra pôr de novo no poleiro o V! Não se pode·ccimbater o fasci�rno sem escorraçar, isolar e aniquilar o sociah-�ascismo!
·

Nas escolas nós devemos· pros·seguir na luta pelos justos objectivos que já duran
te os anteriores governos defendiamos9 integrando-a na p�rspectiva mais geral da lu
ta contra o ensino burguês,por um ensino ao serviço do povo, desmascarando e isolan
do os social-fascistas e todos os seus lacaios, e preparando desce já o r-aminho para
a conquista da AAC segundo a linha revolucionária, conquistando para as nossas posi
ções cada vez maior número de estudantes ..
ABAIXO O VI GOVERNO REACCION�RIO!
.
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MORTE AO FASCISMO E AO SOCIAL-FASCISMO!
EM FRENTE PELA REVOLUÇÃO DEMOCRlTICA E POPULAR!

Coimbra,

6/11/75

O Comité de Coimbra da
Uniio da Juventude Estudantil Comunista
Marxtísta-Leninista (destacamento estuda!l
.
til da OCMLP )
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