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CAMRANHA
DO RAOAMENTO DAS DTVIDA§

Ao ônaÃo cENTnru,

iI4OBIUZAR 0§ OUADROS E AS MASSAS
NA LUTA pELq OBJECflyO DO RnOAMENTO
DE 1/3 DAS I}VIDAS ATE 10 DE JANEIRO

A cAMPANHA DAS oívpas
DEVE CONSTITUIR UMA VMONN
DA LINHA DO PAITTIDO, NA DEFESA
DO NOSSO OnOÃO COÍ,AUN|SIA
CONTRA A BURGUESIA E OS LIQI.JIDADORES



Âos ' secnetánios das
do Par"tidô

Aos Responsáveis da

cáIulas de Base ê dos conitês

Re<le do Urgao l'entrá]

" 0s ênrLgcs ccnscientes ao Prevôdâ ns sua tstôlidlde, não
sc limitôm a fazer sLlbscriçóes, mas Jostri.buem-no e ênv16m-no pôra gle
sê canheça ncuttâ fábrlcô, entre os vizlnhos,no scu PQvo,
etc.....cada cclecta de grupos nác signiflcl êpenos uma so
mê Ce moEdas de 5 â 10 KcpeKs,mas tômbóm 31g, ínai5 lmpor
tênte: é a scma de energia conJunta de mõssôs; a deeisão
dos grupos de apoiar o J0RNAL 0PERÁRIs, de odífundlr,ds o

ot'iêntôr e criar com a suô pertlclpaç,ão "

( LENINE )

].. PORQUÉ O LANÇAMENTO DE UMA C,\MPANHA PELO PÀGA ENTO DAS DÍVIDAS

A canpanha pelo pagamento das dÍvidas, nâo pode estar desligada
da luta quà 

"e^.i.. u.áa.. "" tem vi4do a travar, contrê a c1aê6e
dos capiialistas pela irnposição da saÍda do nosso Jornal comuni.sta ,
contra os sabotadores internos e externosr e o cerco econonlco e Po_
1Ítico oue se len intensiILcado e que mais não visa Lrntar silenciar
a voz DÁ cL/.sSE oPLR;RrA - a tribrrna dos explorados e oPrjtnidos - o
LUTA POPULAF.

Ao 1ançar a campanha pêlo pagamento de L/3 das dÍvidas, o Dept?
dô LUTÀ POPÚLAR, não pode deixar ficar: ben c1aro, que una aguda luta
entre as duas finhas !e trava no nosso seio, quanto ao futuro do nos
so Jôrnal conunista. o,r" ttáo 

"iiá 
deslj-eado'd6s obiectivos anuais ã

da estratégia aereÁiáa da consclideção-e edificação do fartido, que
6e ten natãrializado numa agudá luta entne as duas vias, as duas li-
nhas e as duas classes.

Que a campanha pelo pagamento dê 1/3 das dÍvidas para ser vito-
r:iosa" irnplica- que cãda ongãnização, cada cã1u1a e cada nilitante,nao
encaró esia 1anef. n,rma peíspectírr.'estieita e errada, de gue por si,
e1a resolverá os Droblênas do Jornal, rnas sin, que a luta e Prolonga
da e persistente ã deve continuaÍ' a iravan-se.

2.

O Depart9 do LUT,\ POPULAR ao lançar a canPanha Pelo Paganento dê
t/3 das dÍvidas. quer deixat' ben claro, quê esta carnpanlta sera urna
vit6ria. ". .ot étitr,ir. urn novimento de'mássa em todo-o Partido,se fôr

TRÂVAR U}i COMBÀTE DE CLASSE CONTRA OS INIMIGOS INTÊRNOS E EXTEB

NOS, LUTAR PELOS. OBJECTIVOS E ALCANÇAR VITóRIÀS
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enquadrada ê encarada NA DErESA DO NOSSO JORNAL COMUNISTA NA
c

LUlA

_ Quê a campanha devc côngtituir un meio de dar. DassoE na iesolu-
ção dos problemas do partido, utilizando-a Ddra dar um combate serntreguas aos pgntos de vista da capitulação ã IiquidaÇão nas nossasFi.leiras, que s6 vêen dificuldades ,- aj oe tÉam faee'às nránobras da bur iguesia na tentativa de tentat' caiar-a vcz autdnona da classe.operá -ria, perderam a confjança Das nassas e na Rcvofução, ên vez de'adop-tar una posição firme dá luta e determinacão. aeiunéiando êm toda a
Pàrte as manôbras do inímigo, mobilizando-as massas a defendêrem e
apoldrern o seu Jornal.

PELO PAGAMINTO IN TEG RAf,:-Eé-T
diTü;ãf i-ôoo--rtf, u-fA--mpúúR"em

se ctarlglrô a§ nassas, clt-vu o
tôda a partê.

A CAMPANHA DO PAGAMENTO DE 1/3 DÍVIDAS E A LUTA DÊ CI,ASSSS

" Ex:stlndo, como existB, esba consclêncrê e êctividôde das
llassas, não são de temer ás rlif1cú1dades ê os obÉtóc!los ,quaÍsquer que sêJam. lão há nem pode hêver dlflculclêdes e
obstáculos que de umê môr,elrB ou de outrô a conscíâncla, a
ectividadê e o lnteressÊ das môssas operárias n6o superem,,

( LENINE )

. --Â siluagão da 1utê de classes é excelente Dêra o no6§o Pêrtido
Comunista " por ull lado a constituicão do IV sovãrno e o Í,eforcô da
ditadura do capital sobr'ê o povo, 6uja base f,otÍtica e iAeotóiica éo bonapantisno, vai -como a1iás, o seu prograía á c1aro, inten;ificaras nedidas reaccionárias contrá o povo, iítensificar a'exploração, opressão e nepress{o visando tais medj-dás reaccionáriqs reiorçai o-eãtado dos capita listas.

- Tal e{overno e tal politica, tên nêrecido por partê da classe o-perania e do Povo trabalhador,, un amplo rnovine-nto ãe revolta, de }u-ta e de resistência contra os partidôs do capital, seus governos edinecções sindicais vendidas.
Nestê situaÇão dê crescênie revoltà. o nosso parrido á o úniccquê està em condições de ser a dlrecçÂo áo movimento de nassas, dassuas lutas ê da Í'evolta cr.escente, oiganizando e mobilizando aé mas-sas para a po1ítica, táctica e prograàa dos comunistas.

_ f.r1 sÍtuação, não pode, ser des.ligada do DaDêI oue assume o Or-fao-central do Partido, no reforço dês nossas i,oàlçõés, nas fábricasên.luta, nas sucessivas grêves, e no sêu papel comó edúcador, organi
zaclor e pÍ'opêgard j sta.

As massas precisam de um parrido ê de un Jorna1" essê partido c
es3e Jornal õ o dos conunistas, iÍtp"Lica pois que sejámos suficiente,nente finmês! gênhar a imensa massà de dãsconfentes - para ô nosso par
c1oo, darJ ganclô as suas lulas e à sua revolta

F nesta situação de agravênento constante da vida do povo rrabaI}ador, e de ousaÍ,mos cumprin as nossás tarefas quê ô nosso partido-
Comunista se edificà e consolida.

Deve por isso, conbater-se as posições que encararr.t e6ta tarefa
corllo wta mera iampanha de fundos, que não necolhe posteriormente osfrutos do apoio ê carinho demonsirido pe-Las "nassas'no apoio ao seuJor.na1, alargando a venda do .Iornal, eitabeleeendo .rou*à fig.çõ.s,rà



foÍ'çando e conaolidando aà cê).uLas e
do.
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várias organizaçõês do Parti-as

4.

'Náo preclsómos do JoanaL êpenas pQaa aJudêr a nossâ luta o-
párária, môB tômbém para ssrvla como modelo e gu1ô ê todo o

( LE NI NÉ )

A CAITIPSNHA t]O PÂGAIIENÍO OE 1,/3 DAS OÍVIDAS É A BATALHA POLÍÍICA

DO RÊCENSEAI.IEI'IÍÚ ELEITORÂL

Há duas fornas de encarai êsta Campanha, depoi-s do quê foi dito a

- Uma. oue aêha due a CanDanha deve ser feita entre o Parti-
do-l e que se deve distr:ibuir o objectj.vo por cada nilitan-
te,

À camDanha dô Pasamentô das DÍvidas. dêve Ínenecer a atencão do con
junto@lha do Recenseamenro-ELeito :
ial se agarrannoé na vasta campanha potÍtica de agitação, Pnopaganda e
denúncia junto das nassas, no imenso tnabaLho e nds excelentes persPec
tivas que se itos abren na-Ligação àsl massas e ao enraizamento do Partí
do. Ês{a batalha não pode esiar dêsLig-.rda do PapêI' do meio ê da faca
ideolõgica e organizativa que o Jornal asÉune nos objêctivos fixados .
N; c;üaão ae n3""À àár"r.i, nos inúneros contactos {ue varios esiabele
cêr, no contacto directo com inensos elementos daa na§§asr no reagrupa
mento dês noasaa forças disper.€as, desde que o Pêltido se.una corÍto ullr
todo, ouse nobilizar ê organizan as nassas, senáo um pênhqf' seguro, no
reforqo, consolidação e desenvolvinento do Partido' e que o amplo-evas
to trábálho de ágiiação e p!'opêganda, vai reflectir be as alterações ú
situação do nosso Jor:na1 comunista, pelo seu alargaÍnento e enraizalnen-
to no seio das nassas,

rÉ preciso aproveitar esses inensoa êontactos, apontá-1os e
eoàunieá-toà à cáIula ou organisno de cada cárnaiada, para
que o Partido tenha ut'l conhãcinento concretoidas reátidàd"s
e poesa pôn de pá, durante a canpanha ê logo depoiE dela, q
na vaslC rede de apoiôs- lipacões ê dê contactos. Una rede
asartn e uma arma organiáatiüa"terníve1 pa"4 ô ininÍgo, nergu
tha o Partido profundanente nas ,nassas' fã-1o sentir e Pen-
sa! ao ritrno dà povo, e colocê à sua disposição un sisiqna
de canais por onãe sé veicula diariamentã, em centos perÍo-
dos, hona à hora, a pnopaganda, as instruções e as directi-
vas do Partido.,

'!Rêso1ucão do Cornitã PerÍnanente
do Comitá Central"

5. A CAMPANHÂ DAS DÍVIDAS, UMÂ CAMPANHÂ DE MASSAS E DE EDUCAQÃO

DO PÂRTTDÔ

tr'ás :
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0 Dêpar,tanento do !rLuta Popularrr
nirno r -para esta Canpanha, alcançar eÍl

_ outra, que êcha que nos devemos apoiar nas nassas, no6 ope
rarios, nos trabalhadores e fazer deEta Campanha, uma Cam-
panha de Massàs, e quê s6 assirq eId podêrá obten êxito e
og regultados nêcessários ao Partido e ao Jornal.

A16m disto, a Campanha do Pagamênto das DÍvidae dêvê ser encarada
cono um meio de êducar o Partido" no resDeito escrupuloso pelos dinhêi
ros do Partido e do Jornal. A siiuaqão eàon6mi.a do'619ão õentraI, ,6
profundamente grave e difÍci1 e devá ser encarada con úm elevado espi-
rito de Partidõ, no sentidô de quê cada cé1ula assuma as suas rêsponsa
bilidades e lute por dlcançar, aooiando-sê sempre nas massas, os objec
tjvos que the foràm traçadás.'o nosso Partido ã un Partido oierário I
com as dificufdades ê a probeza do nosso povo, 1ogo, os seus dinheiros
ê ês suas finanças têm que ser encaradas com grande escrupulo e respei
to, e qLranto aô Jornal,-no espírito de que neir um tostão Àe deve fiôaF
a dever ao õrgão Central.

Quanto às organizações que não tên dÍvidas, caso dos-TLP, cTT e o
C. Local dê t{ontelavar, o Departaínento acha que :e deverr a mesma mobÍ-
lizar pana esta campanha, inierida na dêfesa do oosso 619ão Centnal
não pnopniarnente para pagar a dívida, que não tên, flas cóno una forna
de intensificar: a Campanha de Fundos de Apoio ao nosso \rôrna1,

Alám disso. convém. porque isso serve o Partj.do, fazer as deviclas
detnarcações entre a minoria das organizações que acumularen do longodc
ano dividas astronómicas, e estês 3 organizações, cuja linha donin.ente
foi a de uína luta activa e fiflne entre as ideias enradas, contra o ca-
pitulacionisno ê a impotência; que constituiran-assim exenplos avan
çaílos, que pÍtovaram ser possivêI vender o Jornali ser possivel aumen -
tar a rede e chegar sempre a novos elenentôs das nas6as, e que o Jo!' -
na1 6 uma arma ná edifiôação ê coosolidaqão do nosso Pax'tido Comunista.

dec-diu marcar como objectivo ni
toda a Reqiâo 1/l do DaÃanento -

sera relta por 4 qtclq§,

- SenCo que na 14 fase, ê!é ao dia 26/L2/78
50% do objectivo de cada organizaêõl-

(39 feira )

-Na 2 fase atá ao dia 10/Janeiro/79 (+ê feira) devená ser cum-

das dividas de cada organizaçao, que

alcanqar

p?t o§ Í'e6 antes
a

õ

6. UTILÍZAR TODAS .AS TORUAS DE INICIATIVA

Esta Car,rDanha de Papan.nto das DÍvidas. deve sêr feita utilizando
um espÍrito aberto ãs sugesrôes de cada quaáro e às várias iniciativas:
- dêsdê a recolha dê fundoS porta a portá, no bairro; à recolha de fun
do6 bancada a bancada, na fábrica; à recolha do papcl; ã contribuição-
do militante, do aderente ê do sinpatizante; etc, etc.

- Pana que seja uma Carnpanha vitoriosa, á necessário, prineiro,q.e
todas as orÀani.záçoes a discutam, tracelr planos e mobilizem todo6 os
quadros para ela.

- A direcção tên un papel. decisivo - tanto o Departa4ento que a
deve dirisir no seu qlobal, como os s€crerárjos das órganizações,desde
o Co'nitó áo secretár.fo aa óétuta dê base. Todas os diaé temoé quê es -
tar infornados sobrê o andamento da Canpanha, no sentido de se ir,en ne
solvendo todos os pÍ'ob1êmas, quê inêvitàvêlnente irão surgir constantã
Íiente.



- Esta.Canpanha exige um controle_e
des do Partido, ôs resultados
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que se PlggÊ8gglgig, nas se-
alcançando.que se vao

- 0 Responsávê1 do 'tluta Popular" no Cornité 6 uma pedr:a importan
te, daclo que e1e dêve doninôr e controlar directamente e de perto to-
da a situação; deve, eon ba6e nos dados que possui, travar a luta en-
tre as duas linhas, para assim se dêsenvolvêren oê aspêctos positivos;
para se uftrapassarem as fraquezas, rectificar os errog ê assin, po-
dernos alcançar com êxito os objectivos pnevistos.

0 Departanênto do rrlutê Popular"r estina que todos os quadros sê
nobi.lizem; que todos oa camaÍ'adas nobilizem as nassas; e que esta Caril
panha s e j a uma boa c ontr ibu -Ség__23fg_9SlS-:C,-_9g§_9]i"9ã 

"ã" 
; .*p"" jffita.

VIVA O LUTA POPULAR:

VIVA A CONSOLIDAçÃO E EDIFICAÇÃO DO PARTIDO:

NEI.{ U},I TOSTÃO DE DÍVIDA AO 6RGÃO CENTRALI
I,íoRTE A0 CAprlULACIoNrSl,to E AO LIQUIDACIONISM0:

Saudações Conunistas
DEPARTAMENTO DO LUTA POPUIÁR

DA O.8,. LISBOA

Lx, ll/12/?8


