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COMlC!O

Camaradas�
A extrema agudiz.qção da rivalidade entre as duas superpotências
imperialistas, EUA e URSS9 provocad� principalmente pel0 avançn da luta revnluci�
nária à:os pnv"s do 3n Mundo contré\ o imperialismo e ,.... hegemcmism0 �eflecte--se ho:
je em Portugal com grave implicaçãn no futur" e r.a vidrt dC' noss0 Povn.
À falta de uma firme di=ecção políticrt, capaz de imprimir à luta
das massas a justa oriontaçãn d� luta m�is geral pelo derrube d� estadn burguês ,.
pela instauraçãr dn poder p:!7e>le'tario, os revisi"nistrts do partid( de Cunhal têm
cC'nseguido obter pontns signifi�ativos na c0ndução dessa luta, integrando-a nos
seus nbjectivos d.e cada vez maior número de pontos no aparelho à.eestadn burguês ,
ate R. instauração de uma "demncraci� à Brejnev'' igualmente espoliadora da força
de trabalho do proletariadc, apesar da capa mais nu menos socializante com �ue
se veste tal exploração e opressã0 das massas.
A situação de confrontn abertr provocada por fascistas e social
.
democratas por um ladr e social-fascistas por outro, deve ser denunciada e comba
tida. Utilizando as massas em luta mais não pretendem dn �ue servir-se dessa luta
para, cria1ad0 situações de confront"· e divisionismo nn sein do povo, atingir
os
seus objectivos ren.ccinnários ele con�uista do aparelho· de estado para o· pôr no
seu conjuTito ao serviçn da sua dominação de classe.
Às forças rnarxistas-leninistas cabe 0 dever· de apontar ao prole
tariado e ao povo a via·revolucionária da luta contra fascistas e social-fascistas
escorraçando-ps do seu seio, e assim ·a�angar na ccn�uista do poder político, to
exercer uma feroz ditadura sobre a classe burguesa inici=
má-lo nas suas mãos e
aado assim a construçã0 da s0ciedade sem classes.
O 25 de Novembro, p�ntn alto da disputa dos lacaios internos das
duas superpotericias, mostra claramente:a justeza da análise feita, de corno os so
cial-fascistas aproveitando a just� luta dos pára�uedistas, tentam através de g0l
pes e golpaças en�uadrá-la servindo·-se (l.eles como tropa de cho�ue para·f·a prossecução dos eeuR objectivos.
.
Nn Comício QUe vai hnje ser levadn a cabo pela nossa organizn.çãn
no Teatro Gil Vicente será analisada a situação política actual QUe após o 25 de
Novembro se caracteriza pelo reforço à.e posições da social-democracia e pelo ava:g_-:
go fas forças fascistas �ue atravéB deum clima de intimidação e agressãc terroris
ta visam instaurar em Portugal uma feroz ditadura.
Será ainda analisad0 todo o proeesso de reconstrução do Partido
a QUe puseram mão 3 organizações m-1, CMLP, OCI!LLP, ORPCML, com a formação da comi.§.
são organizadora do Congresso em Agosto passado. Ultimamente a manobra cisionista
da ORPC:t\'11 e do CT·tLP sobre a liquidação da luta ideol6gica, do debate e da prepar�: ··
ção do Congresso, violando todos rs-acordos estabelecidos entre as tres organiza
ções m-19 não foi m.ais do �ue pôr cobro a um processo de unificação do �ual sairia
e diss0 a cla8Pe operária estt consciente, o verdadeiro Partido da classe, seu ins
trumento para as tempestuosas lutas.que a classe operária há-de travar e travará
até à vitória final sobre a burguesia. Esta manobra coloca à OCMLP a responsabi
lidade de continuar a levantar bem alto a bandeira da luta pelo Partido, lutando
firmemente contra o cisionismo anti-partido e pela unidade dos comunistas.
Será ta�bém analisado neste Comício as tarefas �ue na actual si
tuação se poem aos estudantes revolucionários, no prosseguimento nas escolas da política do proletariado, tarefas essas definidas na 1ª Conferencia Nacional da
UJECML.
Por fim será analisada detalhadamente todo o proces�o �ue se vem
desenvolvendo nos Últimos dias em Coimbra, com o desenrolar de sucessivas Assem
bleias Magnq.s para a ··discussão da situação polÍtica actual, (iiscussão essa �ue
vem sendo:'sucessivamente boicotada pela canalha revisionista com o único fito de
esconder aos olh�s dos estudantes não só o envolvimento, ào partido de Cunhal no
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25 de Novembro,
mento.

mas acima de tud0 tentar evitar o seu total isolamento e desmascar�

CA�'!ARADAS :
Neste momentn

é

fundamental termos bem presente quais os obj.ecti

vos que devem norte�r a actividade dns estudante3

revolucionários e progressistas

UNIR O� ESTUDANTES AGS OPERÁRIOS E CAMPO.
NESE§,
PELO
PARTIDO
RECONSTRU1DO,
PELA
REVOLUÇÃO
PÓPULAR.
nas escolas9

qual o c�minho a seguir para
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NEI•1 Fisc�S1.10� �EM SÓCIAL-F.Á.SCISl\109 L1BE;RDADE PARA O POVO!
. NEM IMPERIALISMOr,' NEM SOCIAL- IMPERIALISMO, INDEPENDENCIA NACIONAL!
.
EM FRENTE PELA REVOLUÇÃO POPUL".R!
VIVA O PARTIDO COI!tU1HSTA NU\.RXISTA- LENINISTA RECONSTRUIDO!
"'
. VIVA O lVIARXISMO- LE!TINI.SMO!
VJ_VA A UNIDADE DE AÇO DOS COMtJNISTAS!
VIVA A I CONFERENCIA NACIONAL DA UJECML!
VIVA A OCMLP!
VIVA A UJ:CC1,tL!
·

O COI.UTE1 DE CODftBRA DA UJECML
dé:J.ptil da OOMLP.)
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