22 DE AGOSTO DE 1976-22 DE AGOSTO 'DE 1977
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JOVENS OPERÁRIOS!
JOVENS TRABALHADORES!
JOVENS ESTUDANTES!
No dia 22 de Agosto de 1976 nasceu a organização da juventude. Nesse dia o coração dos
jovens revolucionários encheu-se de alegria e também de um grande espírito de luta. Foi
também motivo de esperança para milhares de jovens explorados, que viam assim, nascer a
organização capaz de os mobilizar para a luta contra o fascismo, a exploração por uma
soci�ade mais justa.

UM ANO DE EXISTÊNCIA, UM ANO DE LUTA!

J:::!oje, passado um ano, a UJCR demonstrou que é a força diri�nte d�juventude capaz de
a mob1hzar atraves da luta para a conquista de umaSõCiedade melhor, onde sejam reconheci
dos os direitos dos jovens.
Em todas as lutas que participou, a UJCR tem demonstrado um elevado espírito de
combatividade- caso da luta pela libertação de Rui Gomes.
Foi a mobilização da juventude e a de amplos sectores do povo português que obrigou a
justiça militar a ceder e a marcar definitivamente o seu julgamento.
No entanto, a sua condenação demonstra que as for�s do fascismo ainda estão vivas em
Portugal. Aí o Tribunal Militar cedeu a pressões das cúpulas reaccionárias e aplicou-lhe uma
pena para se "desculpar" dos 22 meses de prisão.
Hoje, passado um ano de luta, já contamos com um camarada caído nas nossas fileiras: o
camarada LUIS CARACOL, tombado na luta pela libertação de Rui Gomes, assassinado
pela polícia de choque. O empenhamento das forças reaccionárias no processo de Rui
Gomes, que é a pedrá de toque da luta pelas liberdades, ficou patente na carga policial em
St. Clara. As forças que assassinaram LUI� CARACOL são aquelas que se preparam para
reprimir o povo e esmagar as conquistas de Abril. É contra os ataques diários à Reforma
AgráriaJ o aumento constante do número de desempregados e a miséria crescente do nosso
povo que nos dispomos a lutar.
Com a unidade do povo, sem conciliações nem hesitações ficou claramente demonstrado
que o fascismo pode ser derrubado.[?) - o.uA,J� � r.;,.. ?..r .L. l>lrir! ...,,.... "' P(l«.éS'" � tt-' 6-.,;;.s;
A juventude em Pprtugal tem de lutar pelo seu futuro. Nós, jovens antifascistas temos
um grande papel a desempenhar na luta do nosso povo pela liberdade e o socialismo.
·

O Conselho Regional Alfredo Diniz (Aiex) da UJCR chama todos os jovens,
sequiosos de justiça e liberdade a engrossarem as suas fileiras.
VIVA O 1° ANIVERSÁRIO DA UJCR!
EM FRENTE NA LUTA PELAS LIBERDADES,
CONQUISTAS DE ABRIL!

O Conselho Regional Alfredo Diniz (Aiex)
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