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. LáAICEMC§ UM ATAQUE VIOORoÀSO A LINIIA CAPTTU,/IC'O'VÂS7N
UBERAL E BUROCRÁTEA AJE TEM BOrcOTADO
A SEGURANçA À SEDE REGIONAL

"CUMPRIR @M RIOOR E ELEVADO E'SPIRITO DE PARTIDO
ESTÁ TAREFA
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1r Nos dLas 7 e L6 do presente mês de Junho, realLzaran-se duas reuni6às do Departa

aênto com os responsávels da Segr.urança à Sede F.egionaJ..

Essas Eeuniôes eram una exigôneia da rnaioria dos quadros das CéIu1ap, Çomités=

e;Depar.tannentos que -têm na Sede o ponto de apqlo {a sua activdade revolucionárta

ê, em prlmel.ro Iugar, da Direcção da Org:anização Reg:iona1, coneciente Oog gr?yfs:'

sinos danos que o abandomo da sua Segr:rança irá forçosanente acaretar a toda a

Regl.ão. . :.,:.j i .,. . r ,:.. ...t,i

Estíverarp.lÍrr'qsentes nas.Reuniõês; os câmaradas'responsávelis,pêIa sêgurança no Co-

méroLo (cantarada'Bruno)i-"nos crr (camaradar Jor8p), 'nos"fl;P: (aamarada Afrtur,)r::; ' tlê

OTCI (õamarada Jú}io) r r h6s, Frofessores (eammada Sanora), na Frevidênoia, (camgra-

da :Lowdes)rna F\.urção púUlica (,camarada Páscoa)r; nos Escritórlos: (eamar.a.da 'Â"Ier«an

dre). - . :.,.

. FâLtaraú! os fesponsáveis: nos,,Se6ftr,os, na @ e,no ConrÍté Local da ilÍqao:' i ,' i,

3. Âs duas Reuniões'denunciaian o aotual estado de coLsas, lmieutoü a r.esSbnàab{ltda-

de do abandono da sê$"rrança à sede RegÍona1, à Llrüra direÍtista dsi'!àprtuíãbto 'ã

do abandono da Revo1nçãor euê se tern vÍndo a opôr, slstematicamente, ao PIÁNO Â-

NUÂL, que rênêga a necessidade do Fartl.do Conunísta e o reforgo,da suâ,a:ttvldade
no seío das nassa§, quê se op6e ao estudo e à eduoação e coirsotidação ideolôgloar'

que prega a impot&rçla, que nâo ousa apoiar-se nos quadros, mobl.lLzar todas asfor

ças e edÍftcar una forte organizaçâo partldárÍa. . .

,ir..: i , - ,.).., ,'-: ,,,, :...1 , l: :"._ I ti:.'
4. As duas Heunl.ões discutÍram e tomarar: poslção sobre ot'antlagonLsmoil que a Llnha qg

pltulaoLonlsta dÍz exÍstir entre a consolr.dação ê o cunprl.mento Aa'âe6iüànça à Se'

de Reglonal, dÍzendo quê nâo há forças, que é preciso, prtnnerro'rt't"*",rr* gidooê 
-

organÍ.zação, escamoteando que a luta pelo cunprimento desta lmportâíte tarefa fáz

parte da Luta pela edueação e oonsolídaçâo ídeolóeC.ca e orgânÍca, ê una esoola e
un nolo paecloso dê fornação dos quadros, e de resotuçãôiitros'rprotíIênas pôíÍticos"''

exLstentes no sel.o das or.eqnizae6es,

§. As duas F"eunlôes foram.wrânÍnes enr,realçar o'pábef decisivo do RESPONSÁVEL DÁ

SEGTRÁNÇA nas diveisas organÍãaçües, íãó ôoiíô,rütí mero e1o de ltgaçâo burocrático
e passLvo, mas couro um djlrtgpqlq -dg oumpr_tmegbo_{eÉ,te_ttrsrEg Oue, imbuído da von

tade de vencêr os obstáculos e as dÍflculdades que a Linha capitulaci.onista da !n
ipotência levanta, se llga intinarnente aos quadros e os mobilíza, na base da per-

§uasão e dt:rra acção persistente e eficaz e dtmr planearnento e controlo constantes.

FOÍ realçado, ainda, a neeessidade de se nonnêarea RES1PONSÁVTTIS onde ainda nâo e-

xistem (casos da OI.ICI ê C.L. Bica)r ê â inportâneia de se fazerem retxrlões oêD -
sais con todos os EE§PO}Í§ÁVEIS sob a dlrecção do Departarnento da §ede Beglonal t
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criândo tün corpo dê verdadêiros espêcialistas e instituindo a Direcção Unificada.
:i.:i'

6. Âs dtras Reuriões levantaraà o problema da linha liberal, capitulaclonista e buro
. .l I --

crática que tem víngaaô'no Departarnento, eôuro principal fespondávêr pêIa-u"tr"L]

sitüação, e a neeêssidàâe de'lhe dár'um'âoraoate firtre e sen'tr6guaÉri;é'orio'condi-'

çãô p#a invertent a situaçãô. '-' ' i;
' .: 1, ,: ,, . .l ;,.íi . , ;. :..

z. .A úItlma BEUNIÃo DE REsPoNsÁvEIs PELA sEcllBl.NÇÂ À SEDE REGIoNÂL decidiu qtre io3-

sê enviâda a pr:eseiite ellrcirlar a, todas as OqganÍ,zaçõ3g do Partidp na. $€d9 - a,-fl_F

de qucinA,prigêlra Berarl.âo r,espectiv,a: ela seJa lida e.disçutLda.por todo§ q§;qug

üo§1:'§e tiavê,.gna gfande luta pela defesa do.Partidor contfa osr'pontos d,q vist-a''

ê â§-prátlcas capltulacionistas,l libera'l's eirimpot€ntasri sê llgue a §egiura$ç:'B'' da'

nosn?t Sede Regtonal à batalha nais vasta do cunprlnento do Plano Anual, do &Íoví*

mento de Estudo e da Educàçâo :rdeoldgiea'dos quadro§', no êspÍrito dê Pgrtido t ê;

na nLlltâncla conunistar;,T1P gdiflcaçâo de gma,.,.rU* vez nal.1 refolgada organi-

zaçâo partldárla.

TaI reurLão deve

ra o próxlmo mês

,r,lt. ;- : .

rCIGo SQBBE .Â LrNHÂ DÂ CÂPrrIlLÂÇLo'

ÁPOIAB-SE NJtr UÂIORIÀ MS QUÂDROS
: lt ... .i:,

VIVÁ À SME REGIONÀL DO PÂRTIDO!

VIVÀ O PIÁ}.IO ÀNUÂLT
''!.i

VWÂ O PABTITDI
.1 ::

Ll,span 19 de Jturho de 19?8

. !.. :.r -:.4i. 'i, ,

sêr aproveitada para planlftcar a Segwança à Sede Reglonal pa-

de Julho

E DA IMPOIÉI{CIÂ!

PABÂ RESOLVER AS
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Â II RET]NTÃO OU NESPONSfVEIS DA

SffitaANUA À STPN REI.ONÂ[,:-- ---:-: | .:-,:: ..: -, .. ...,.:: ,il , i,-r ,ii j.,i,,,. -

O,DmÂntâDm{TO l}A §@E RtrXSIONAL .'

DIFICULD.ADES!
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