3 _. !l· ''-' Q

u..-\-(

L.

Realizou-se a 1.a Conferência Nacional da U J E cM L!

COMUNICADO FINAL
UJECML
Aos Marxistas-leninistas, a todos os revolucionários,

da actividade da Organização é «Aprender o Comunismo»,

a todos os patriotas e anti-fascistas, a todos os estudantes

lendo nesse sentido aprovado um documento onde se apon

portugueses :

tam as várias frentes em que os militantes deverão apren
der a ser verdadeiros militantes comunistas, para que assim
esta cumpra o seu dever de escola de candidatos a mem

CAMARADAS:

bros do Partido.
Acaba de se realizar a 1." Conferência Nacional da

Foi aprovada a linha para a divulgação

legal do programa da Revolução Democrática e Popular,

União da Juventude Comunista Marxista-Leninista, desta

dos ideais do Socialismo e do Comunismo e da linha da

camento estudantil da OCMLP, que reuniu numerosos dele

UJECML.

gados representativos de toda a organização, bem como

Os delegados aprovaram ainda a linha a seguir para

uma delegação do C. C. da OCMLP, e que se prolongou

que se desenvolva uma ampla frente cultural, artística, na

por 2 sessões.

literatura e na investigação científica que as coloque sob a

1 .n Conferência Nacional da UJECML, eivada de

direcção da classe operária e do seu Partido, ao serviço do

um forte espírito de Partido, aprovou uma declaração de

Povo, pelo seu conteúdo e objectivos revolucionários, patrió

apoio ao Congresso Reconstrutivo do Partido onde se afirma

ticos e populares. Aprovaram igualmente as linhas mestras

A

a

confiança dos estudantes comunistas marxistas-Jeninistas

para com o Partido que nascerá da vanguarda da classe

da actuação própria dos comunistas nesta frente.
No final da 1." sessão foram aprovados os novos Esta
tutos da UJECML que correspondem aos avanços dê..dos

operária, bem como no seu futuro C. C.
A Conferência reconhecendo que caberá ao Partido
traçar a linha que orientará a actuação dos estudantes comu
nistas, considerou que os resultados da sua actividade de

na mais clara definição das características e objectivo� da
Organização, e eleita a nova Comissão Central.
A

2.a sessão da Conferência aprovou uma resolucão

�

da actividade da UJECML, de clarificação e defi

onde se afinna a importância que deve ter a propaga da

nição de linha, serão documentos importantes que colocará

escrita das células bem como a linha a seguir para esta

nas mãos do Partido, pois resumem a experiência de vários

questão.

anos de luta pela implantação dos ideais do comunismo no

Movimento Associativo onde se analisam os principais erros

sector estudantil, desde os CREC"s até à UJECML.

Os

cometidos neste campo e se apontam as responsabilidades

delegados presentes debateram profundamente as suas res

do Movimento Associativo na luta contra imperialismo e

balanço

Seguidamente aprovou-se uma resolução s,lbre o

ponsabilidades actuais na intensa luta ideológica que se

social-imperialismo, o fascismo e o social-fascismo, bem

trava pela definição duma linha justa para o futuro Partido

como na luta contra o ensino burguês, no levantamento de

c que o Congresso irá aprovar, que é a luta pelo triunfo

uma forte e ampla frente cultural e artística revolucionürias.

do m-1 sobre as ideias oportunistas, pois compreenderam

A Conferência da UJECML chama todos os seus mili

que dela depende fundamentalmente a unidade e coesão

tantes assim como todos os estudantes comunistas não orga
nizados e todos os revolucionários a participar activamente

do Partido.
Foi npronldo o informe político da C. C. sobre a acti

no processo de Reconstrução do Partido, enviando contri

vidade da UJECML, onde se reafirma a justeza da linha

buições escritas, documentos de interesse histórico e fundos

seguida pela OCMLP para a organização dos comunistas

para a «Tribuna do Congresso».

no sector estudantil, onde se faz o balanço do que foi a
adaptação da

organização

�ituação criada com o

comunista

estudantil à nova

25 de Abril, da luta tenaz levada

A linha definida nesta Conferência norteará a activi
dade da UJECML durante o período de tempo aue nos
separará do Partido.

A Conferência da UJECML chama

cabo pela construção duma forte organização comunista,

todos os seus militantes e os revolucionários a c-'npregarem

da nossa intervenção no movimento de massas da juven

todas as suas forças na aplicação da linha definida, pela

a

tude

estudantil

durante

os

8 meses de actividade da

vitória

do

marxismo-leninismo

na

luta

estudantil,

pelo

UJECML, e também uma breve síntese do que foi a actua

avanço das posições revolucionárias no seio das estruturas

ção das diversas forças m-1 no M. E. durante este ano.

estudantis representativas e das massas.

Seguidamente aprovaram-se

medidas no sentido do

incremento do estudo e da luta ideológica interna e da

VIVA A l.A CONFERIENCrA NACIONAL DA UJECML!

maior abertura da intervenção da UJECML no movimento
de massas, tendo-se decidido nomear camaradas para aí
serem os porta-vozes oficiais

da UJECML. A

VIVA A OCMLP!

J.a Confe

rência Nacional da UJECML aprovou que o lema geral

VIVA O PARTIDO!

