"Declaraçao da I Conferência Nacional
da U J EC M L, de apoio ao Congresso
UJ ECML

Reconstrutivo do Partido''

Ao iniciarmos esta I Conferência Nacional da União da

Quando iniciámos os trabalhos preparatórios, há um mês,

Juventude Estudantil Comunista Marxista-Leninista, saudamos

o nosso objectivo com a realização desta Conferência era o que

todos os militantes da nossa Organização pelo trabalho que têm

vinha expresso na primeira circular enviada a todos os mili

desenvolvido na mobilização da juventude estudantil para a

tantes: «Depois de 7 meses de actividade da UJECML há que

luta revolucionária!

analisar os avanços conseguidos e os erros que se cometeram.
Há que, à luz desta análise, definir os caminhos a seguir para

Saudamos igualmente os camaradas da OCMLP e o seu

um novo ano de actividade através de uma ampla discussão

Comité Central, organização de que a UJECML é filiada e

que una toda a Org. como um forte bloco ideológico à volta

cuja direcção política e ideológica é a garantia da justeza da

das decisões aprovadas nesta I Conferência Nacional».

nossa linha no trabalho que desenvolvemos no seio da juven
tude estudantil!

Mas hoje todas as teses e documentos que aqui aprovar
mos terão um valor bastante maior. Serão para além de um

Saudamos todos os verdadeiros comunistas portugueses
pela grande vitória alcançada com a constituição da Comissão
Organizadora do Congresso Reconstrutivo do Partido!

guia a nossa acção imediata até à Reconstrução do Partido,
propostas sobre a org. dos comunistas no sector estudantil e
sobre a linha para o trabalho de massas a desenvolver neste
sector social que colocaremos nas mãos do Congresso Recons

Saudamos por fim os jovens comunistas de todo o mundo,
o movimento comunista internacional e os grandes baluartes
do marxismo-leninismo-o Partido do Trabalho da Albânia
e o Partido Comunista Chinês!

trutivo do Partido e do CC aí eleito.
O nosso dever de estudantes comunistas é o de participar
ao máximo na elaboração de contribuições para a linha do
Partido para o m. e. e o de levar a cabo uma ampla campanha

Esta I Conferência Nacional da UJECML reúne num
momento histórico, na altura em que as organizações marxis
tas-leniniE-tas trabalham na preparação do Congresso Recons
trutivo do Partido, na altura em que a classe operária vai ter
de novo o seu Pa1 tido 20 anos passados desde a traição revi
sionista que tendo à cabeça Cunhal destruiu o Partido Comu
nista e- 11 anos após os primeiros esforços levados a cabo

de propaganda no seio das massas com vista a conquistar o seu
apoio para a realização do Congresso.
Assim, vamos começar esta r Conferência Nacional da
UJECML eivados de um forte espírito de Partido e certos
de que estaremos a contribuir antes de mais para a linha do
Partido para o sector estudantil.

EM FRENTE PELO CONGRESSO RECONSTRUTIVO

pelos marxistas-leninistas para a sua reconstrução.

DO PARTIDO!
Antes de iniciarmos os trabalhos expressamos o nosso
firme e incondicional apoio ao Congresso de Reconstrução do
Partido, questão de princípio que hoje demarca os comunistas
marxistas-Ieoinistas de toda a gama de revisionistas, trotskistas
e oportunistas.

VIVA A I CONFERENCIA NACIONAL DA UJECMLI
VIVA A OCMLP!
VIVA A UJECML!
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