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CAMARADAS :

uu c F\

O Conselho de Zonn 11Ser,·ir o Povo" dn União da Juventude Colilunista Revo
lucionúrin snúdn calorosa 'e fraterna hw nto n conbativa juventude estudan
- til
do Ensino Secundário de Lisboa pela fon1n firne e decididn cono ten lu tado
contra os exnnes n['.cionnis,o nno propedêutico,o "numerus clausus11 e o exame

de

aptidno,en defesa dos exanes por escola e pelo direito ao ensino,intagran
dq-se assiim no grande caudal do luto. contra n politica reaccionária e anti-

_9:0G1ocrnticn do Ninistro Carclia,'.que' ultrapassou a juventude estudantil e se

.n_tn.�go.

j·n

n anplos sectores denocrnticos elo professores
c.l_o nosso povo.

e

a outras canadas

De ur.w forno pnrticulnr,saudnnos os conpanheiros que,no Padre António
Vieirn9no D.Pedro V,no 1i.r.llldora1no Canões e eu IlUito.s outro.s escolas ,têm
tido que enfrentar

,né6 só as investidas arbitrárias

:

.

do MEIC,cono taobéo

o terror fnscista daquelas que,vendo as suas ideias retr6gndas conseguen
enganar coc.la vez nenos estudantos,n

elo são obrigados a recorrer cono for

na de nos nontoren na igner�ncin e no nedo.
C AMARADA S :

Os rcvisionistns dn UE"C" trairan-nos ou toda n li.hhn!Depois de se teren
oposto h fornnçno de Comissões Pelo Direitm no tnsino que,nos liceus e es
colas técnicas ,organizassem
e dirigissen n nossn lutn,depois de tereo con

vocndo para o din 18 de Maio uma "grande jornndn de lutn contra os exnnes -

cionais " que não assentou na mobilização revolucionária e no esclarecimento

das amplas massas dos estudantes, depois de terem abandonado a proposta
dos
exames por escol;3.,- passando a falar nuns supostos "exames regionais ou locais
supervisionados pelo MEIC", vêm agora dizer que o MEIC cedeu ás nossas rei
vindicaçõ-es e que não vale a pena lutar mais porque já está tudo ganho.Enfim,
.- a mesma politi ca prosseguida pelo dep'utado cunhalista Carlos ]rito que, nu
ma das Últimas sessoes da Assembleia da Republiqa, teve o descaramento de e.
logiar o " passado antifa$cista do doutl!Jr cardia "!...
·

.o cz "SERVIR O POVO da UJCR chama todos os estt:.dantes sinceramente anti;_
fa�oista� e desejosos de lutarem por um ensino novo a tirarem as devidas
conclusões destas posiçoê's dos revisionistas da UE"C" e a: compararem a sua

actuação traidora e desmobilizadora com a actuação revolucionária e firme da
nos•a organização.

Entre a politica reaccionária e antiestudantil do Cardia

e og interesses doe estudantes não há meio termo!

CAMARADAS! COMPANHEIROS DE LUTA!
O CZ "SERVIR O POVO" da UJCR chama-:-vos a prosoeguir na luta contra a poli
tica lesiva dos nossos interesses Sé�ida pelo reaccionário CARDIA e, ao mes
mo tempo a intensificar a luta pela libertação do nosso colega Rui Gomes,
em greve da fome desde 28 de Maio,

e pelo afastamento dos fascistas das di
recções das AEs. As lutas que se têm levantado nas Academias de Lisboa,Porto
e Coimbra mostram-no5 quu não estamos s6s!
O recente despacho do MEIC que
fl.dmite .a realização de exames por escola para os estudantes com menos de 10
sem�nas de aulas diz-nos que a vitória está ao nosso �lcance! O exemplo dos
estudantes da Patricia Prazeres que demitiram· em RGA o·s fascistas da DAE,
·

aponta-nos o caminho a seguir'!

Continuemos a exigir:NÃO AOS EXAMES NACIONAIS,SIM AOS EXAMES POR ESCOLA!

NÃD AO ANO PROPEDEUTICO E AO EXAME DE APTIDÃO!

MOSTREJI10S A NOS3.A SOLTDARIE-

DADE COM OS ESTUDANTES DE COHíBRA PELA REABERTURA DA ACADEMIA SEM SANEADOS!
E se for necessário, voltaremos á rua para mostrar a nossa inabalável vonta
de de lutar e vencer!
O c.z .
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