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Sem conhecer quaisquer modificações o processo FoCr~z apodrece nó
Tribunal Militar de Tomar. A solidariedade, o interesse e a vontade

expre~

sa de milhares de pessoas encontra-se assim empilhada e desprezada numa
gaveta "de Tomar.
A C. de Luta tem vindo a demorar a informação e a sua posiçao na
espera da publicação no Diário da República da Amnistia decretada em Conselho de Ministros há já vários dias, na comemoraçao da implantaçao da
República: Não pode no entant·o deixar por mais tempo sem qualquer informa
çao as pessoas que se interessaram pelo caso.

E essa a finalidade deste

comunicado-informação.
Quanto à'Amnistia nao se sabe concretamente se o F.Cruz se encontra abrangido ou

nao~

apesar dos contactos com o advogado Dr.Arnaud e nao

só, que a C. de Luta já efectuou. No entanto não se pode deixar de pensar
que se a Amnistia nao abrange o F.Cruz incriminado pelo simples facto de
possuir uma navalha, quem é que abrangerá? Que "justiça" manterá na ince!:,
teza F.Cruz, quando é do conhecimento público que até o comandante da PSP
do Porto ~ Major
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Freitas é tido como implicado na :' 9de bombista e o

Brigadeiro Pires Velozo o defende e elogia publicamente , quando os Pides
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Razão tinhamos quando considerávamos o caso F.Cruz como um teste,
e afirmávamos que outros se seguiriam, sendo necessário estar preparados.
Estes começam a aparecerg a reintegração de saneados como é o caso de Vei
~
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ga Simao, Se"bastiao Cruz ? o "numerus clausus" em r.1edicina, onde a C. de
Luta do Biomédico tem desenvolvido um trabalho persistente e visível que
a todos cabe apoiar activamente) a rentabilizaçao capitalista da escola,
fazendo-a mera fábrica de peças qualificadas para a grande máquina da sociedade capitalista, transformando-a no veículo transmissor da ideologia
reaccionária . Tudo isto está claro e patente aos nossos olhos.
No campo de luta que directamente nos compete, cabe-nos reafirmar
na prática o compromisso assumido em Lisboa na r,lanifestaçao de 8 de Julho
e dizer que se enganam todos quantos julgam que não saberemos estar nas
primeiras filas de combateg contra a selecção por um ensino para todos,
contra a reintegração de prof/s e alunos saneados, contra a escola capitalistas e com todos os trabalhadores e suas lut a s na grande frente comum
na construção da sociedade que queremos, a socieda de socialista.
A consciencializaçao, a experiência e a mobilizaçao que soubemos
dar provas, são armas preciosas nos combates futuros. A clareza de objectivos e o interligar os nossos problemas com os de todos os trabalhadores,
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foi e será a chave da vitória que é certa.
Ccntrol a r todas as medidas Governamentais ~ Impôr as <1ecisoes democraticamente tomadas nas Assemb lei a s de massas 9 escolher e controlar directamente os órgaos daí saídos e responsávei s perante e las 9 será oc amp o
que gar antirá nao só a Autonomia da Universidade 9 mas também a ccte za de
que a Escola n~o será um instrum entod8 alienaç~09 mas sim o abrir de olhos
e de horizontes sobre a futur a sociedade socialistao

ILIBAÇÃO DO FAUSTO CRUZ - PUIUÇÃO PARA OS FAS CISTAS
PELO PODER DECISORIO DAS ASSEI'1BLEIAS !
PELO CONTROLO DAS HED IDAS GOVERNJUml'.1!J' AIS
TRABALHADORES ESTUDANTES A

NES~~A

LUTA !

A Comiss ao de Luta
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