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tacamento de luta que engloba no seu se1c comun1stas e slmpa
tizantes do comunismo. se�do uma escola de formação de autên
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ticos comunostas, temperados nas gra�'d<:E batalhas da luta de
classes, dispostos a dar a vida pela rFvulução.

Grandes tarefas se colocam hoje à juventude e ao mo
vimento revolucion�rio:
- Contra os julgamentos fantoches dos pides e pr�
ciso erguer um tribunal que julgue a pide e o fascismo.
- Contra a divisão do movimento sindical, Contra
a existência de duas centrais sindicais é necessário criar a
unidade na Classe Operária e demais trabalhadores, implantan
do os sindicatos nas fábricas e empresas, primeiro passo na
destruição da estrutura fascista sindical.
- Contra a falsa unidade apregoada pele Intersin
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dical é preciso desmascarar a sua conciliação com traidores no
seu secretariado, lutando por uma central sindical Única, de
mocrática e revolucionária.
- Erguer Comissões de .luventude a partir das fábri

cas, oficinas e empresas em estreita ligação com as C. Sindi-
cais. é um trabalho revolucionário, rif{cil mas honroso.
- Desenvolver e ser activista sindical é tarefa de
todo o militante da UJCR, operário ou empregado lutando con
tra as manobras reformistas, sociais-de·mocratas e fascistas,
que se desenvolvem nos sindic8tos.

- Lutar contra a droga, a prostituição, roubo, cr.!_
minalidade, desemprego, faz parte da luta antifascista e anti
imperialista �ue todo o militante da UJC� desenvolve diáriamen
te.
Direito à cultura e ensino é uma outra frente de
luta.
Incentivar o trabalho associativo nas escolas,
unir ainda mais os estudantes e marchar vitoriosame�te na edi
ficação da UNIA� NACIONAL DOS ESTUDANTES �O�TUGUESES, é tarefa
árdua mas que não nos assusta. As dificuldades s�o os nossos
estímulos para persistir na luta até à vitÓria final.
- Lutar pelas reinvindicações especificas da juven
tude é a nossa missão. Difundir entre a juventude a ideologia
proletária, contra a ideologia burguesa e fascista é um me�o
para criar a unidade na juventude, conduzi-la na revolução e
educá-la nos sãos princÍpios da moral proletária - é este o
nosso objectivo.
VIVA A UNIA! DA JUVENTUDE COMUNISTA �EVOLUCIONARIA!
Conselho �egional
Alfredo Qinis ( Alex)
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'MANIFESTO
do

conselho regiona I Alfredo D•niz

(Aiex)

da

UNIÁO DA JUVENTUDE COMUNISTA
REVOLUCIONARIA

�•s jovens eperáries!
�•s jevens trabalhaneres:
.-..s estudantes!
r.

Cerselhe �er;ienal Alfrede L:inis da Uniãe da Juve�

tude Cemunista �evclucianária •• diri,ir-se pela primeira vez
a tedes vés, saúda-vos pelas viterias alcanç�das nas lutas
�ue tendes travado e apela a• vesse profundo sentimente rev�
lucien�rifl para que c�ntinueis na primeira linha de cembate,
na luta centra a exploração, centra e capitalismo, contra •
imperialismo.

O Conselho Rer;ional Alfredo Dinis quer proclamar bem
altm �ue a juventude Comunista, simpati�ante do Comun�sme,�ue
a juventude �evolucionária, �ue a juventude que aspira a uma
vida melhor e a uma sociedade nava, tem a sua or�anizaçãG de

combate, de van�uarda, a Uniãe da Juventude Comunista �evelu
cionária.

A juventude da nossa rer;iãm tem-se destacado nas mo
vimentações populares, nas lutas que foram travadas ainda ne
tempo do fascismo e nas lutas de a�Ós 25 de Abril. Ela tem e�
tado sempre à frente·com tode e seu vir;or, o seu entusiasme e
a sua ale�ria de vencer. Basta lembrar as concentrações e �
nifestações levadas a cabo centra a guerra colonial ainda em
pleno fascismo. Basta lembrar as lutas e as greves dos estu
dantes do tempo do fascista Vei,a Simão.

Foi também a juventude que após o 25 de Abril e inte

grada na luta mais geral de tod� o �ovo, que se colocou à frer
te, pela independência dos �ovos coloniais, recusando-se a e�
barcar para não massacrarem outros jovens e outros povos, de
monstrando também um grande exemplo de internacionalismo �ro
letário.
Foi a juventude que nas fábricas e empresas teve um
bufos,
lugar de relevo nos saneamentos de notórios fascistas e
Foi a juventude integrada nas CTs, c. Sindicais e Co

missões de Moradores �ue deu um cunho verdadeiramente revolu-

cionário aos cadernos reinvindicativos, contra as discrimina
ções salariais, a trabalho igual salário igual, e �elo direi
to a uma habitação digna, casas sim barracas não.
Aquando das investidas fascistas e imperialistas
também ai a juventude t.
..n lug3r destacade e QS fracassos
do 28 de Setembrc, �· 1'i de. l'1arço são dos i grandes exemplos.
�

palavra de ordem "Soldados sempre, sempre ao lado

1o �ovo" quer dizer claramente, juventude operária, juventude
trabalhadora ao lado do �ovo.
�ar tudo isto a juventude tem sempre estado ao lado
do Povo e integrada em todas as lutas que a classe e�er.�ria e
demais trabalhadores têm levado a cabo. Por tudo isto a juventu
de é uma força revolucionária que aspira a profundas transformã

ções sociais, que as�ira a uma sociedade nova e feliz. que quer
acabar com esta sociedade velha, corrupta, decadente e deprave

da. A juventude quer ser livre e sê-lo-à, por�ue o futuro per
tence a nós, jovens de hoje.

Depois dos grandes avançps do movimento popular, a bur
guesia nacional. enfeydada ao imperialismo americano e europeu,

sabendo do carácter revolucionário da juventude lançou mão de ar
mas para a desviar ,.,ara outros campos: a pornor;rafia, a prosti-
tuição, a droga, a moda, a música e o cinema burr;ueses,etc.
A burguesia �or outro lado continuou a manter um gran

de número de desem.,re,ados, e muitos, mas muitos, são jovens, ;
que os faz conduzir ao roubo e à criminalidade.
�ara o imperialismo, para a grande burguesia interes
sava também que as estruturas do ensino em Portugal não fossem
derrubadas, qu� a cultura continuasse ao seu serviço, e para is
so surge a ��v�stida fascista nas escolas a que os decretos de
Cardia dão cobertura le�al.
Por tudo isto a juventude precisa de uma organização
própria, uma organização de vanguarda que seja o seu guia e di
rigente, que esteja nas primeiras filas de combate, e que seja
portadora de uma ideologia proletária-.-- a União da Juventude
Comunista �evolucionária.
Camaradas:

Militar nas fileiras da UJC� é uma honra, é um dever
de todo o revolucionário consequente. Jovem da UJC/UEC, se és
comunista, se simpatizas com o comunismo, se és antifascista
o teu lugar não é no seio dos revisionistas.
Jovem da JS, verdadeiramente revolucionário, �ue

queres ser livre numa sociedade nova e socialista, o teu lu
gar também não é no meio dos sociais-democratas.
Junta-te às fileiras da União da Juventude Comunista

�evolucionária. Vem reforçar com a tua presença e combativida

de as fileiras da organização de vanguarda de toda a juventude
progressista portuguesa.
A UJC� aplicará na juventude a linha revolucionári�
jo PA�TIDO COMUNISTA FO�TUGUES (�ECONSTRUIDO), e é um seu des

