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Â Luta contra as

Des

i nt ervençôes

-

Tomé

Féteira

A burguês i a rançândo n,ãos de .1rn conjunto de leis que fêz aprovar a seu teg
'
1eís' foriadês contra â
po, prepara-se ê nâlsuns lados já aplicou,
I classe operáriá e o povoo
É a situação ê,n que se êncontra a Tomé lêt€ira onde a bur§uesia, contando
se prepara para'centra. o sêu ataque dê srande
coil ô apoior dos revisionistas,
enverà"o.rra, contra a classe opêrária desta fábrica e no p1,ano nai§ seial contiâ a classê operária portusüêsa.
o nôsso Pa!'tido, êstá intimanente lisado à Tomê Fetêira' à sua classe opêrÁ
ria, desdê as lutas que travou antes do 25 de Âbri1.
Â classe opêrária sabe' que o nosso Partido está na Ton6 Feteii'a, ê vai vêr
alo.resultaalo da 1uta. A vitória terá duas facês, oü a da ctassê opêrá.ia e doseu
Partitlo ou da bursuêsia e dó rewisionisno, o que sêrá dizer a derrota.
O nosso Partido conunista, norteando-se pê1a ciência do MarxisEo-Leninismo-Maoísnot está apostâdo na vitória dâ Tomé Fetêira.
Os nossos camaradas terão de codprêendêr isto claranêíte e aplicarên comfil
loeza o plano para a orsanização da resistência dos-operários à entradâ do pat.ão
ê à acçâo repressiwa das forÇes da bursuesia.
Sêm orsanização e sen a direcção do Partido da classe operária' não há vitê
É sem organizar, que os revisionistas quereú levar os oper-ário§ à vit6riar
defendendo que na âItura se fará isso? E até que ponto os nossos camaradas Dâo
terâo os Besúos pontôs de yista, contrários alê rêsto' à simpatiâ que os operários nutrem pela organização.
Certos canaiadas àiriqentes do nosso distrito aprovan dê cruz todos os p13
nôs' tôdos os objêctiyôs traçados, lluitês vezes sem êstarêm dispostos a 1êvarêm
esses planos à prática, neú a lutar até ao fim por alcançar os objectivos fi:.ados, é necessárío mudar êssa atitude facô ao trabalho, do Partido, às ta.efas do
Partido c à ! ida do Part ido.
O camaradâ Mao Tsê-Tuns ten un claro ensinamênto quê todos os nossos diiigentes devian neditar.
I'Executar ceganênte âs directivas, seD as discutir nem as exaninar à
luz das condições reaisr eis o erro profundo da atitrde formalista ,
ditadê únicamente pela moção do orgão superior. Ê p.êcisamente por
culpa deste formalisdo quê a linhâ ê a tácticâ do Pa.tido l1âo puderaa até agora penetrar profundanente
Exêcutêr ceganente e aparentemênte sen
nenhura objeçâo as dirêctiyas dum orsâo supêrio., siEnifica não as executar rê
êrnente, é nesúo a nraneira nais hábil de se opô. a êlas e ale as sabotar.'r
(Mao Tsó-IuIs, conr ra o cdl Lo do Lj vro )
Os cama.adas da cé1ula da Tonê Fetei.a,

devem desde já tômar um conjulrto

de !!edidas afin dê passare[t à arrlicaçâa do p]âno.
1) LevantameDto de todos os, sinpatizantes amisos, e elemerios avançados

de

dâ.ês1sténcaa.
resistência.
izacâo dâ
2) Expôr-lhe a necessidade e importància dâ organizaçáo
, 3)-ro'ar a mesma atitudê em relacção aos elenentos mais F\rançados dos lusa
res que circunded a Yiêira dê Leiria

-t

B!9-:rygry

'.

1) Lançar carípanhas sistemáticas dê piopasaa'da conbatêndo os pontos de vis
lesalistas'e êxpontaneistas' sobre a necessidade da organizâtâ revisionistas,
do pontô de vista da poIítica nas vê
z) lesmasca"ar a tr'âição revisiorista
rias lutas en que diiisiram' Àut o-Reconstrut o.â ' Copam e outras.
3) Defender na conissâo dê Trabalhadores e nos pienários' a posição da iesistência ac!ivá e da orgânização.
' 4) .ttacar o ponto de vista' da rêsistência consoante a corrêlaçâo de forças
Dar êxênplos aos ôpêrários alo oportunismo que essa posição erlceriaJ nêsmo qúe os
operários, porque não the apreser1taran outra via' tambén a defendam.
5) Emitir conunicaccs senanais ou en espêços mais curtos' à poPuIação sobie
a situaÇão' mantendo-os nobilizados para o apoio à 1uta.
6) Os coEunicâdos à população devem ser enitidos pela côhissâo de Trabalhadores ou comissão própria fornada pâra a propaganda. Sê a comissão não aprovar'
dênunciar aos operários ê tomar-mos em mão a tarefa de orsanizar uma conissâo '
oü ter o Partido a iniciativa.
PLÂNO DE ORGAN]ZACAO

r) Fornação
2) Formaçâo

piquêtês de sreve e visilância e seus responsáweis.
do, âparê1ho dê propagânda, papê1, tintâs, stencils' máquinas'
ate

etc..
dar atenÇão aos êtêmentos quê tcB
um conhecimento tócnico sobre naquinaria, não descurar a questão politica e â-

3)

Formaçâo da Comissâo ale Propasanda'

vançada da propasanda,

4) Esta conissâo alúr'ante o desenvglvimênto da Iuta vai têr um papêl itnpor
tante' na p.opasanala pêra a iEprensa' pê.a a populaçâP' para os pr6prios operá
rios ê para a classê operáría de todo o país.
5) Ir'atar aa àuestâo da alimentaçâp, quem pode foríêcêr os séneros, condí
çõês para os cozinharr responsáveis pela cozinha' contar cos o quê poder sel'
foinêcido através da cooper-ativa e as condiçõês dê armazênamênto nê fábrica'
6) Cada responsáve1 dê secçâo, prepara ós sêus homens para o ârnamento'bar
ras de ferro' capacêtes, correntes e outros instrunêntos.
da fábrica falar con o
?) Ter preparaao êm condiçôes o posto de
enferneirôJ ver se existe alsuóm dentro da fábrica com conhecinentos de enferneiro.
B) var as fâltas êxistpntes nêsse posto e trâtar do seu rápido suFrirento'

9) p6r a hipotêse a" r"r". con um uréaico atemocrata, que possa prestar auxi
Iio en caso dê necessidâde aos operáríos ou qualquer outro ê1êmênto das massas.
1O) Tratar das condições da êvacuação dos feridos, em- oaso dê nêcessidsde'
fora das vistas do inimisor tratar da adaptação de tiansporte para essa necessi

s

Il) Forn-r srupos não mrito numerosos, munídos do moto-serras' parâ de inede barrar o caninho âo inimigo,
diato'tratâr
12) orsanizai o grupo na basê dos operários ou e1êÍnentos das nassas que viven pe.to dos bombeiros, para darefl o alarme paia a defêsa.
1l) cuidar da forra cono se processa êsse alarne
14) Procedêr a reuniões pêriódicas, com todos os responsáveis dê qrupos ' irg
cç6es' afim de discutir a situação ,saber cono tudo está a ser orsanizado, e to
rêd idas caso soja nêcessário.
. I5) Apresêntar o plêno à C.T. preparando as condiçôes para o seu apoio por
partê dos nossos canaradas e anisos na base da discussão prévia. Caso não venha
a ser âceite defendê-lo êm plenário ê denunciar a posição e as intençôes da C.l.
t6) wão esperar-nos por apresêntar o plano à co,nissão coinêçar de imediato a
trabalhar, nesmo que seja atacado, continuar sêmpre' pois que a luta irá nostr'ár
quem t inha a razão e o dêsejo da vitória.

