A JUVENTUDE TRABALHADORA DO DISTRITO DE LISBOA

Ao longo dos 48 anos de ditadura fascista, a Juventude Trabalhadora sempre esteve nas primeiras fileiras da luta do nosso Povo pela Liberdade. Em 25 de Abril o Movimento das Forças Armadas,da~
do expressão à vontade do Povo manifestada em anos e anos de pt ~sistente e corajosa luta, derrubou o
governo eoregime fascista. Desde logo a Juventude Trabalhadora saudou e apoiou calorosamente essa
histórica vitória.
•
.
Os Jovens Trabalhadores têm participado activamente no Programa de democratização de todos

_,.--., os sectores da vida do país. Para a consolidação e alargamento das liberdades democráticas já conqtis ..
tadas, para a solução dos graves problemas nacionais, uma grande tarefa se nos apresenta: o FORTALECIMENTO DA NOSSA UNIDADE E A ORGANIZAÇ~O DE UM AMPLO MOVIMENTO UNITÁRIO DA JUVENTUDA TRABALHADORA, reforçando ou criando Comissões em

todos os locais de trabalho, escolas, Sindicatos, Colectividades, etc ••
Amplas reuniões e comícios tos quais têm participado centenas de jovens, se vêm realizando
em várias localidades do Distrito nas quais têm sido amplamente discutidos, a situação política actual,
os principais problemas do nosso Povo em geral e da Juventu~ Trabalhadpra em particulat,

Éna se.,.quência de toda a actividade desenvolvida, até este momento que se realizará- DOMINGO, DIA 19 AS 15 HORAS NA "VOZ DO OPERARIO" - uma ASSEMBLEIA DISTRITAL em que iremos discutir os nossos problemas e alguns aspectos da organização do nosso movime~
to. Nela poderás participar livremente.

.

COMPANHEIRO! A tua comparência e participação serão um valioso contriooto para a concretização das nossas justas aspirações! Divulga por todas as formas a realização desta Assembleia'
Começa desde já a organizar deslocações colectivas! ·

PELO REFORÇO DA NOSSA UNIDADE E ORGANIZAÇÃO!
POR UM GRANDE MOVIMENTO UNITÁRIO DA J1 TVENTUDE TRABALHADORA!
VIVA PORTUGAL DEMOCRÁTICO!

Lisboa, 14 de Maio de 1974
MOVIMENTO DA JUVENTUDE TRABALHADORA- MJT
(Distrito de Lisboa)

