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Amanhã, quinta-feira, dia 5 de Janeiro, às 21 horas, no Pav. dos Desportos. o
PCP(R) leva a efeito um grande comício para a região de Lisboa e arredores. Neste
grande comício que acompanha a realização de outros em Faro e no Por-to, os
comunistas comemoram o segundo aniversário da reconstrução do seu Partido, e
levam aos trabalhadores as suas orientações para enfrentar a crise política que o país
atravessa.
A UJCR da Função Pública convida todos os jovens trabalhadores antifascistas
do nosso sector, a estarem presentes neste comício, independentemente de estarem
filiadÇJs ou serem simpatizantes deste ou daquele partido. E porquê?
Nós, jovens da Função Pública, temos neste m omento dois problemas que nos
tocam mais de perto: o risco do desemprego e a situação dos trabalhadores-estu
dantes. A primeira questão deriva dos jovens, na sua grande maioria, terem vínculos
precários (trabalhadores eventuais, assalariados, etc). estando na primeira fila dos
que serão postos na rua se a burguesia. que controla o aparelho de Estado, levar
adiante o seu projecto de reorganização (ver as leis orgânicas que já saíram - ME IC,
MIT, MAP- e a sua aplicação ou o projecto de lei de bases), se não for levantada
·com mais vigor uma barreira a esses planos.
Quanto aos trabalhaqores-estudantes, na maior parte dos Ministérios não existe
qualquer facilidade e a nível global não existe legislação que a consagre, à parte da
Constituição que não é respeitada.
Se estes problemas existem é porque a direita tenta avançar, atacando as
conquistas alcançadas depois do 25 de Abril, com a protecção e o impulso dos
imperialistas americanos e alemães, nomeadamente através do Fundo Monetário
Internacional.
Assim, os jovens não verão os seus problemas resolvidos se a situação não for
alterada a n'IVel global; através de grandes acções de massas é possível fazer recuar a
reacção e criar condições para resolver os problemas do povo e em particular da
juventude. No momento actual estas acções concretizam-se num objectivo geral que
é uma jornada de luta a nível nacional.
Chamamo-vos a comparecer, porque no comício- �e 5 de Janeiro tomarão
conhecimento da plataforma de unidade que os comunista-s- {ançam ao povo e às

·

forças revolucionárias para impor uma viragem na situação política, (plataforma que
se baseia em 4 pontos fundamentais para a defesa e alargamento das conquistas de
Abril: defesa das liberdades e dos aspectos progressistas da Constituição; defesa das
condições de vida da classe operária e dos trabalhadores; defesa da reforma agrária e
dos direitos dos rendeiros, caseiros e pequenos e médios agricultores; defesa da
independência nacional) e do trabalho realizado pelo PCP( R) nos dois últimos anos.
f.. experiência de unidade no levantamento do movimento sindical democrá
tico e revolucionário na Função Pública, que tem agregado sindicalistas democratas e
antifascistas, é um caminho a seguir, contra a conciliação e a capitulação a que as
forças dominantes no nosso Sindicato e no movimento sindical querem amarrar os
trabalhadores, abrindo caminho à destruição das-conquistas de Jlbril e ao fascismo. E
esta unidade que o PCP(R) e o seu destacamento para a juventude, a UJCR, têm
procurado levantar em todos os sectores, porque é ela que poderá constituir a
barreira à reacção, para defender as conquistas de f.bril.
VIVA O 11 P.NIVERSÃRIO DO PCP(R)- PARTIDO DA REVOLUÇÃO E
DO SOCIALISMO!
VIVA A JUVENTUDE ANTIFASCISTA E REVOLUCIONPRIAI
Lisboa, 4-1-78
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