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nêvemos a todo o custo prosseruir a luta contra o releLado Cres]o
e i Í.st.r" enÉr6ica"mer!Ê o. v.sr,í5-ios ^o rêvisionisao e do oportunl§no no
carnpo d.r teoria e da prátict- do nosso trabalho no distrito Ôe l,elria.

Para oroteeer o Partido dos golpes oo inimigo de classer das di -
versas tendêirciasl dos accos erradoã oà alguas carã1adas, é-noÁ indispen
sáve1 orossesuir o mais ráoido e enerqica-oente possíve1 o combate eonl,ra
as ideías da"impotência, da conciliaçáo do cÍrcüfo e do ba.noo ' pxotegen-
do tudo o q"re hà de melúor e resguaráando de toda a inffuência ieacçioná
ria.

É igualnente necessário liquidar peLa raíz o trabalho sectário
practicado em algulnas fábricas e outros €êctores, a politj.quicÊ ba.rata a
tolerârcÍa excesãiva e as manipulações oportuaistas âentro-das nossas fi
leiras que representa.I0 alguns ca.&aradas, introduzeE o espírito recuado
de algu]}s elementos do Povo, sen que os caflaradas a.nalizem e estudeu qual
a forma e o meio que devem utilj-zar para educan esses ele!1entos B refor-
çar o Partido, perante as situacgões concretas se apresentan na luta de
classeÊ no nosso dístnito.

1. EntraJoos na 1uta, de segulda aba:rdonou-se os operárLos entregaÍrdo-se
ao revisionismo e ao oporturlisn]o.

2. Àfalta de confiança na linha política do Partido.
5. O d.istrito de leiria é o centro nervosc da região.
4. Â situação para edificação do ?artido não perl0itiu aos hesitartes

entraren na dire c ção.
5. C§ quadros a-ntigos,eri grupos Erntlgos não hí.-vendo Cé1u1a-s ou comités,

.nim.idas 60 espirito de giupo e de fracçi)o,sectários, e quase senlre
isolâdo das nass:,s.

1I. liuitos dos nosÊos cem;'radas 
" 
te1,r alnda un estilo de trabalho erú extre-

norestllo di.-&etralnente oposto ao espír.ito básico do lt.fJ' corúpoltaE-
-se como o homen que pretende apanhár o peixe com o saco roto.Lnlre_
garii.se a 1]1n palavrlado pretencioso e conterrtam se col.'l conhecimentos
fragfientários e maf a.ssinilados.

6. 0 espirito de circulo o fraccionisao e a indis c illina, são as I',rincipqi
c: u-s:rs J door-ç: ,

7" í.s contrate.ções colectivas,sobre .,. dircecÇão do ?articlo?

ll. L Trabafho Sindical no Distrito /pe1a aplica"ção da pofítlce" do PartlÔ

9" Que Côüité de l)istrlio o-uereÍ]os?

lo. Demlcionlsro no conbcl. .o r.visionis.úo,



12, O Par?tido não é una ae3hcia de contribuintes que se deve trazer as tr)eq
soas nas paLnas das üãos.

17, nstaline ensina:nos,que é presiso estudar conc.iênciosa,nente as situê
ções,lartir da real.idade objectiva e não Co deseio subiectivo,no ent.r'
to muitos dos nossos camara da.s ac tua,xr vrolando directêlaente e§§a verde
de.

14, -1, questão,do Partldo e a- ilossa relação p.ira con ele.

15. Un qua-d:ro pode meter erros,mês devem aceitar a-sua direcção quando se
trarta de uú cama-rada que épreciso educcr através dos seus erros.

L6. À ofensiva do ?ê-rtido ten de se reger nar tática de classe, na tíitic.r
de futâ,na tática de, espirito de Partido.

17. 1- fa"].taade prespectlvirs que alguns canaradas ten parar a resolução das
suas târeías e para a edificação do lélrtido

1:-j. J:garrar. se as tarefas e nais tarde são abe"ndoladas,os deleg..dos sindj.
cãis cie j'ornbal,o tribalho cu1tural,a, Cuóta.ra,a I'omé !eteira,o sin(llc.:.
to, etc .

19" Intensiflcar a luta contra o renegado Cr:espo.

20. i\obil1zar: os quadroÊ para" as tarelas do Parti(lo.

21. Vivr,: o fI congresso do PÀi'tIDO CCl.Ü:lls?j' aos TÊl,l-lr!ÂI)ÔRlls POR]'UL:TIÍ;S},'

ni r]JlÍlÍr7io PÍ. "l,iJilrI/.ÀI.LRGAI]À DO COT,IITÉ
]]O IISTRITO Nrr INIRTA
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