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ORGAN:rrZm.10-NOS PARA: QUE A D.G. ELEITA RESPEITE A
",V70NTADE DOS ESTUDANTES '!
; .
.
lt F'ede~rCli.çao dos Estud'ç mt'es: Revoluc'iondrios que ~ntegrou a~ 11SD nu;. lª volto. das eleições para, a DirecçÔ:o-Geral da AAC saúda :
os: estudaTI'tes d'e Coimbra que mo.ssivamente votarQ.m por estu lista.
Eles E;xprimiran a suo. vomo.de de · ver à cabeça do. AA:C umo. ~..dire.2
ção deles, que respeiire o. suo. vonrtnde' e que possam controlo.r •
. Hoje duas listas continuam na liçag o; do' PP.D e o. list-a B, dtm
"', UEO o
\
~ Federação dos Estudantes Revolucionários defende em todas aR
circunstâncias a independêncio. das orgonizações de classe dos tro.balhadores< e dos estudo.ntes face à burguesio.. ~ por isso que ela
apela os e$tudantes de Coimbra o. votar massivamonto' contra a lista
d'o. J'SD/PPD, partido . burguês que quer o esmago.mento dos estudantes
e dos tro.balho.dores.
Mo.s acrescento.mos~ se,O PPD o.presenta umo. listo. pelo. primoi~a
v'e z depois do 25 ÇlG': Abril g i .sso nüo 6 obra do' acaso p nem de uma IDE;
nifestaçÔ:o de força do. clo.sse de que esso; partidO é repr-e-sCIJIttunrl1e '!
A voniiade do, tro.balhadores e jovens é clo.ra! . Eles consitruiram
sn.:dico.tos e o.ssociações de estudantes poderosos. Eles colocaram
em mo.iorir.n na Assembleia do. República o PS e o PC para que?les
res01vam os ·seus problemas, para que constituam o governQ PS-PC
..
que tQme o.s medido.s" ,socia listas necessário.s. O PS e ~ o PC, cnéra um:
doles, recusam fb.z~-,lo ~ é isso qUE; dá o.rrog8.ncia àqueles que estno
em minoria no país, o PPD o o CDS, ó isso que permite que se terl.~
item passar medidb.s brutais c o nitra' os tra~ba lhadores e jovens~
Os partidos que os trapalhadores , e jovens colocaram em maioria
no. Assembleio. da Repúblico., o.s direcções sindico.is e de associa ções de estudm;rties devem servir os intE;resses dos tro.balhadores e
dos estudantes, unir em vez de dividir, mobilizar en vez de desmobilizo.r • .
A D.G. eleito.' deve respeitar a von;tzade dos estudantesT
Os estudantes dQvem poder controlÓ:-Io;~
:g essa o.,o.spiração dos estudantes de Coimbro..
/1,. Federeção dos Estudo.nt:es Revolucionári.os:: 0.0 mesmo tempo que
o.pela a votar contra' a J'SJ)/I?PD o.pe:a os estudo.ntes a exigirem da
lista da UEC rE;sposms; claro.s sobre os seus problemas e o.s suo.s
rei vfndi caç õe a~,
o. exigir do. lista da UEC que :t:'espei te as decisões soberanas
das AGEs' 0 : das; Assembleias Mo.gnas,
• . 0. organiza rem-se no.s iiurmas, nas faculdades~ paro. controlar o.
n.G. eleito. e lhe fazer respeito.r o. suo. vomto.d'e.
VTOT'A CONTRA. A JSD r ORGANIZA-TE PARA QUE AD. G. ELEITA CDMPRA- A TUA VONTADE!
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