LIBERDADE
PARA
RUI GOMES
Passados 20 meses sobre a data da prisão do jovem antifascista
Rui Gomes ergue-se por todo o país uma onda de protesto contra
a situação em que este se encontra.
Antifascista de longa data, dirigente estudantil, foi perseguido
pela Pide tendo que passar à clandestinidade alguns meses antes do
25 de Abril. Colocando-se à frente da juventude no apoio às lutas
populares, foi preso em 28 de Setembro de 1975 quando recebia
tratamento de ferimentos de bala feitos pelos éomandos de Jaime
Neves ·durante uma manifestação dos Deficientes das Forças
Armadas. Preso há 20 meses sem culpa formada, Rui Gomes é um
exemplo flagrante de como são negados os direitos ao povo
falando constantemente em direitos do homem. Todos os· dias na
rádio e na TV se diz que os homens nascem liyres e iguais, que
perante a lei somos todos iguais. Mas que igualdade será esta em
que pides e bombistas são soltos e conspiram às claras nada lhes
acontece
. ndo, e um antifascista que apoia uma luta popular é
mantido preso durante 20 meses sem culpa formada?
Dando provas·- do seu espírito de combatente antifascista,
afirma na sua última carta: "Chegou a hora de não permitir novos
expedientes para protetara minha libertação. Mais vale morrer
lutando do que viver esperàndo! A partir de 28 de Maio dia em
que se completam 20 meses de prisão, entr.o em greve de fome.
ilimitada. Endosso desde já as responsabilidades do que me vier a
acontecer aos órgãos de soberania a quem cabe resolver esta
situ�ção."

Apoiar Rui Gomes e exigir a sua libertação é exigir que os pides
e bombistas nã.J andem em liberdade a conspirar, é exigir o seu
julgamento e- castigo exemplar, lutar pela libertação de Rui Gomes
é lutar para que não mais haja presos pol (ticos antifa�cistas e-m
Portugal, é lutar pela justiça e pela progresso para o nosso povo.

Jovem operário
Jovem trabalhador
Jovem estudante
Apoiemos a greve de fome de Rui Gomes!
Unamo-nos e exijamos a total libertação de Rui Gomes e a
prisão e castigo exemplar dos inimigos do povo!
Participa nas iniciativas levadas a cabo pela Comissão de Luta
pela Libertação de Rui Gomes!
·
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