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Éprecisoquetodososcamaradasselancematlabalk}oePreParem
com confiança e entusiasmo a VIIIJornada Nacionaf de Fundos'

É preciso que a classe operária, tcdos os democratas, Patrictas, an-
ti-fascistas e anti-social-fascistas apoiem activamente a realização da

VIII Jornada Nacionat de Fundosr ParticiPem na sua preparação e divuf
guem por todo c lado e i.ncansavelmente.

A VIII Jornada Nacional de FundOs deve ser uma vitória! Nada o Pode
impedir !

,I
19 Não é tarefa vã ou ociosa insistlr na necessidade de proceder a um

consciencioso balanço das anteriores Jornadas de fundos como medida prévia
ao estabelecimento áum plano científico Para a Preperação e realizaçâo da

VIII Jornada Nacíonal de Pundos"
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Nunca nos seus cinco anos de existência o "LUTA POPULAR'! vi's1um -
brou qual quer espécie de facilldade na sua feitura e distribulção. sempre

a tarefa de fazer um educador potítico marxista-leninista do Prolêtari-ado
se mostrou uma árdua e difíci1 tarefa que encontrou pela frente todo o t!
po de boicotes, sabotagens, proibíções e dificuldades'
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As j-1usões a respeitc da pcssibilidade de obter vitórias fâcels; -a
tentativadeimpôroestilodetrabalhodesordenadoeliberal;odes-
prezo pelos p"ob1.*us fundamentais da vida do jornal; os Pontos de vis
ta e as atitudes contrárias à porítica que deve presidir à edificação
do 'TLUTA POPULAR'I Diário; a tentativa de de deixar a preparaçãc daJq
nada aô sabor do improviso; o desprezo pela organizaçãc, pela mobilizg
çào aos quadrcs e dàs massas conslitrem asPectós negativos - fruto da

i.uta entre as duas linhas - que se manifestam semPre e necessariamentet
surgem Por todo o ladc e, podendc por vezes sofrer durcs golpes ccm as

i*pã"tantet vitórias alcançadas reeditam-se quanilc às circunstâncias
se tcrnam .cavoráveis r renascem no momento em que a luta contra eles Pg
rece menos necessária e menos oPortuna.

Assi.m, com base na experiência das Jornadas aÚteriores e com base

nos priácípios poIíticcs fundamentais deccrrentes da linha Pclítica pa

ra a edif i;ação do ',LUTA POPULAR" Difuio , b.á a ressaltar: que a reali-
zação duma Jórnada Nacional de Fundos é também uma ásPera batalh.a de

classe, uma luta entre a burguesia e o Proletariado, centro dum agudoe
sinuosa Luta entre as duas li-nhas; que Para travar e vencer essa bata'
tha, c proletariado tem como armas fundamentaís a iusteza da sua po1í-
tica, dos seus Pri-ncÍPios e da sua concepção do mundo, bem comoa força
da sua organização; que a real j-zação duma Jornada Nacionaf de Fundcs

exige esfcrços denodados e um correcto trabal-ho de PreParação para que

posia ser de facto úti-f e atingir plenamente todos os seus objeÕtivos"
Neste sentido, tudo o que seia Pensar quê a vitória já está garan-

tida: que não são necessários - grandes esforços Porque basta fazer co-
no h.abitual-mente ou que todos cs Problemas se re sclvem Por si no diada
Jornada, consiti-tui, .ot jectivamente, a pt'ocura .do fracasso da Jornada e

ô .desprezo pela suã realização.
O BALANÇO DAS JORNADAS ANTERIORES

A necêssidade de corrigir os erros verificados no Passado ' de encont'rar
os meios indicados e aàequados para suprir as deficiências no trabalho
anterior e. de colher da experiência passada tcdos os ensinamentos que

dela é pcssÍve] retirar, irnpõe um aturado e consciencioso balanço das

Jornadas anteriores ccmc um_ primeiro Passo na PIePa?aÇão da vIII Jorna
da Nacional de Fundos,

o principal está em reunir todos os camaradas que ParticiParam nas

Sornãdas anteriores ê discutir com eles os ensiname6tos que retiraram
à"rsu "*p"riência, as oPiniôes' as críticas e ê sugestôes que puderam

registar nc seic das massas, as suas próprias crÍticas e oPiniô'es"

uMA VEZ FErTO O BALANÇO, PASSAR AO PLANO

Não existir um plaro implrca que nãoexista uma orientação básica é o

mesmo que navegar no mar a.Ito sem bússu1a.

1o

tudo deve estar estreita e rigorosamentê planificado: as tarefas da

agitaçãc e propagandar as colectas que se farão no dia da Jornadarquem
faz cada cclecta, cono organizar as colectas de acordo com as condj-ções
concLetas de cadá ÉàJrro,"ae cada focat de trabalho' etc. As responsabi
lidades são claramente definidas e tcdcs os esforços orientados no sen

tido de atingir o objectivo estabelecido sem risco de se dispersarem
para tarefas de importância secundárla ou até desnecessárias.

4e MOB1L.,IZi.R ACTIVAMENTE TODOS OS QUADROS, ACTMSTAS E SIMPATIZANTES

o cumpriment o das tarefas quer da preparação quer da realizaçâo da

VIII Jornada não pode ser deixado ao cuidado dum pequeno número de ca
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maradaso É preciso mobili,zar todos os camaradas, todos os activistas e
todos os sinpatizantes, fazê-1os partici.par quer na realização quer na
PrepaLação da Jornada, pronover entre eles uma acti discussão e un vi
vo debate acerca das tarefas e dos planos traçados, dividír as tarefas
Por todos eIes. A mobilização dos quadros, dos activistas e simpatizan
tes é uma condiçâo indispensáveL para poder mobj.lizar as massas ô

PI,,ANO

Di.stribuiçâo de um comunicado central do Comité de Distribuição da Zo-
na KARL MARX, a dÍstribuir terça-feira nos locais e entregnre pê1o Coml
té de oistribuição domíngo; estes comunicados vão ser facturados para
os locais cs pagarem.

As organizaçôes locais devem elaborar propaganda própri.a, com iniciati
va e entusiasmo de rnodo a mcbilizar as massas para a campaú) a.
Afixar cartazes feitos em papel de cenário apelando ao Povo e à clas-
se operária para o apoio maciço ao seu jornal , c 'TLUTA POPTJIART', ligag
do isso à vitória das ,Êorças democráticas e patrióticas no resuftado
das eleições presidenciais e apontando a contri-buj-ção fundamental do
!'LUTA PoPULAR'i para essa vitórla
Vão ser dlstribuÍdas folhas de fundos que devem ser utilÍzadas para a
recolha intensa dos fundos secção a secção, casa a casa, rua a rua, du
rante o dia e nas fábricas muito especial á hora do alnoço"
Montagem de bancas, segundo o guadrordas 17H 30 às 2IH.
a) todos os camaradas se devem mobilizar para se organizarem e cumpriren

os locais afixados e para isso devem preparar tudo prévianente assim
como até, procurar sair mais cedo do trabalho e correr velozmente a
montar a banca"

Cada .'banca deve ter um responsáve1 que a deve monta? e no fim reco
ther os fundos indo entregá-tos à Sede Regional- da Zona KARL MARX,

As bancas devem ter 5 camaradas: 2 ficam junto da banca, 3 an dam à
volta a recolher os fundos"

d) As bancas devem constar de uma mesa, una bandeira por cima, o "LUTA
PoPULAR", um cartaz a dizer 'tvrvA A vrrr JoRNADA NACToNAL DE FUNDosI
APoIET'ÍoS o 'TLUTA PoPULAR", A voz DE ToDoS oS ExPLoRADoS E oPRIMIDoS!'r
e duas bandeiras ao alto, bem hasteadas parague as massas possam ver
bem ao longe a banca" Se possível_ levar mega-Êone "

Realização pel-os camaradas gráficos duma pintura na Amadora.
Saída de um cartaz de serigrafia de apoio à VIII .1ornada.
Saída de um texto de apoio da re spcr'l sabi l idade do Comité de Distribui-''
ção para obter fundos.
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L,ocais i
Cais do Soilré
Barco s

Ros si o
Praça do Chile
Largo do camões

Sete Rios

A1cân tar a

Carnaxide
Algés

carcavelos (estaçao )

oe iras
Paço dt arcos (rstação )

Albarraque
cascais ( estaçao )

Poço do Bispo

Santa Apolónia
Xabrêgas

Moscavide (Lo autocarros )

Largo de Sacavém

Amadola (àstação)

venda Nova (r. açúcar )

Fortas de Benfica
Largo da Brandoa

cacém (Estação )

Alg"ueirão (r. ostação)
l4ercês - PraÇa

Queluz (nstação)
Benfica (ustaçâo )

Bepfica (Cen tro )

Bairro da Palma

Pontinha (rargo )
Carnide (l,argo )
charneca (targo )
Rego Pr. de Espanha
Graça - Feira da Ladra
Sintra - Sin tra

Organ izaçêio Local daBica

B an cár ios
Funcionários Públ icos

Organização Local do Alto Pina

Organização ' Local da Bica

Seguros e Escritórios mais Previêência

Organ ização Local de ALcântara

comité Loca1 de Carnaxide

Comité Local de carnaxide
Comité Local de Carcavelos

comité Local de Carcavelos

comité L caI de Carcavelos
o

Comité Local de Tires
Comité Local de Cascais

Conité Local do Beato

Administrativos da Marinha Mercante

Comité L cal do BêatD
a,)

Comité Local de Moscavide

Comité LocaL de Sacavém

Comité Local da Amadora

Comité Local da Amadora

Comité láca} da Amadora

Comité Local da Amadora

Comité Local do Cacérn

Comité Local do e)-gieirão
Comité LOcaL do Algueirão
Comité Loea] de Queluz
Comité .Loca1 de Benfica

Comité Local de Ben.Êi-ca

Comité Local de Ben fica
Comité Local da Pontinha
Comité Local da Pon tir ha
Ccmité LocaL da Ch.arneca
Comité Local do Rego
Comité Local da Graça
comité Local de Sintra

COMITÉ DO ITTUTA

DA ZONA KARL
POPULARN
MARX


