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enc 1ê po-Lltlca
alê alirecção.

?LANO ANUAL: UlJÁ NOVA EX.'ET ÊNlIT
ull rÁsso Incr s 1v0

nulante três reuôiôes a1algaalas, a OTCI fez o bâ_Iallço do trabalho 
'lê-Benvolvido no ano ale 77. Ànâti§;u e alebâteu o Plano Anual Para a Região I

ace,!ca do qúal a naioria alo6 camafadas se plonuncj.ou coÚo sêndo lndlsPenea
ve1 aplicá.]lo ao noaso secto!, evitallalo a Ilansposição necânica' É uoa no-
va e irofun'da exleriência potítica fazelroos o úosso ?lano, con'llção sen a

quat i-rão eerá poãsivel coniolidar a ol8anização beÍo assl tÔdlo o Partido
na Região.

A CONSOLIDAÇÃO É ?RI-L'IC IPAI,I4ENI'E IDEOLóGICA -
E TE.l POR BAiú Ü IOGRAMA DO ÀRTlD0

unânine que a contladlição prÍncipal alo secto! aliz reE!eito
ideológicà dos seus quaàros, daí !esultando â fxaca consci-
de claise, d.e Pârtid.ô aBsim como alificulaladles nos uétoilos

AssiE, o MovimeÂto de Estudo e Bolohevização das no§sas filei!â6 é en

oalado cono telefa principâI, que deverá se! pegaala filmemênte'

Estão Earcadas sessões ale estudo semalrais de toala a o rgani zação it eado

coEo instrumento o Voluúe V do caúaradla Mao TÉé-tlrng' enquanto nãd sê coas
tltuirem as có1uIas de enplesa.

Irá ser efêito novo vicê-secletáxio ie o Conité de Sector qtle nâ!ca!á
aê sessões de Estualo quinzenais.

a:inda no campo alo estudo' nas !eEniões nolmaiS alas cé1ufas oedit'orial
do i'I,uta Poplrl,ar" aleve se! anâlisaalo em coniünto.

Os Est.at[tos do Partido e o lrograna ilevem sêr do conheciúentÔ de-ca-
ila canataila quê os aleve eÉtudar e cumpri.r.

Sob o poEto de vlstâ êxtelno, as sessões ile estudo semanais no inte-
-rior do Paliido aleverão p!êparar á EscoL. Mao Tsé_turxg alo nosso Eector'
que ileverá ser criada até final do 1a trimestre.

Oo0^ A0 r0CrAl'{A D0 G0VIR\u

PARA A ÍrNFOl1l,[AÇ[0" 0 PROGRAMA
DO PARTINO

'lenunciar a falsa críse do sector ale. lmprensa, que é 1olítica e - não
económica e desmaêcarar a '!artilha dos órgão§ ala coúunicação social Pê1os
partidos burgLreÊes.

Fura! o cerco da rilnformaçãor' e Iutar pâla que o nosâo ?altialo e ou-
t!âs forçaÉ democráticàs aí veian exptessas as -suas losições; dlenuncier e

coEbater âs provocagõêê alos pasquins' pxincipalúente os controlaaloB ?eloa
!e?l6ionistÉ.§.



A FRENTN ÚN]CA

No nosEo secto, deverá ser ala(la llinoralial atenção ao iornalistas alê-
nocratas, pois, nas actuals circunstâncias, eles são o meio iEgllglg de as
nosêas posições serêm veículadas pelos ó!gãos onale trabalham. Ne§te prêci-
so iroúento, e futuramente taúrbém, es6es joxnâlistas têD u.ú pa!êl duito iÍc-
lortante a aleEe penhâr en defesa do nosso órgão centlal, testemuÂhândo eo
êen favo! êm tribunal, pois o âtaque ao íL.P.n é pronrí-rlc j.o de ataque geral
à 1i berdade de imtrrensa.

l' contud.b, é oecessário te! en conta o oportunisBô que despleza a linha
ale_ úassas e não quer aplica! a Frênte ÚÂica com os oütlos trabalhadoreê a
níveI de Siadicatos e ComiEsões de Irabâlhâdores.

PRO?AGÂNDÀ COMUNISTÀ

- COl,oCÀÇÃo Dbs coMUNTcÀDos DÀS ORGÀNIZÀÇõES }A REGIÃO NÀS RE|ÀCÇõES;

- LUTAR PELÀ ],I3ERN,A}E DE IMPRENSA i
- RE]NICIÀR I EMT,ICAçÃO IO BOIEÍIU NTRÁBÀIEA.DORES DA INIORMÀÇÀO EM

1,UTAT, DA LIN}IÀ SIN}ICÀ], NIUTÁ-ÜNT}ÂDE-V1TÓR1A' , qÚE TERÁ ]![ÚITIPI,OS
,, EFEIFOS NOS §]NDICATÔS E EMPRESÀ§.

TÊABAI;I{O NOS óRGÃOS NE MASSAS

Conêtituir â Eracção Sindical do Sj.odicato dos Jornalistaê e consolL-
alar ê do Sindicato de TrabêlhadorÊs na Imprensa. a a-,» Gtt íf <,:r>

Particilar, proximamente, aás e1ej.ções para a ClI. e coo?elâtivade con'
su!ô do ÍDiário Popularl e da'CT. da Radiodifusâo, em Outu.bro.

0 (Dttifé ro r{rn§ns
l- Cà^t $íi fuí p. vApÀçâ ê ó l'r c.i:
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a lu.rante o êío, cleverao
1arír, Radioalifusão e Sécu1o.

ser êdificadas as cé1q1as da E?NC, "Dário -Popa
Deverãô consti.tÊi!-se as da RÍP e ÀNoP.

Dêve!ão recrutar-se até ao Congiesso alo Partíalo ,o aderentes, ,0 r\ll+r..,;u-

1- AüTGNTO GERAI nÂS QúOqAS nE IOIOS OS CI]TATADAS PAEtr üÀ1 DrA DE SÂrÁ
RTo, colr,to MÍNrMo.

2- CUM?RIR ÀS ESCAIAS NE SEGURANÇA E I]]'PEZA X CONSERVAÇÃO À SEIE RE-
GIONÂL.

]- SÁIDÀR À IÍVINÀ À TI?OGRAI'IA REGIONÁI ATÉ FINAI XO 1q TRT]úESTRN.Cq
I-A3ORÀR frlt MAIIERIÁIS P}-RÁ A SUÁ EDIEICAÇÀo.

4- Â OTCI FÀRÁ ÚM REI,ATóR]O I[ENSÀ], DO TRÀBAI,EO IESE]IVOiVIDO, COM BASE
NOS RXIATÓR]OS }E C]IDA EMPRESÀ.

A orcr, 0 ÂNo pÀssADo, N,io ÉLEGIü NEN!úI,Í tErEGAno_À r CoNEERÊNCÍÀ
}À ORGANIZAÇÁO REG]ONAI NE LISBOA. TSTE ANO, TÀL NAO IEYE ÀCONTE:
CER ! Á 2A CON}'ERENCIÀ NEVER.Á SER O CÜIM]NÂR DE ÜM PERÍODO IE CON.
SOIIDÀÇãO E EDIFÍCAQÃO NE TODO O ?}.BT1IO E NÂ trOSSÀ ORGÁNIZAÇÃo.

ÚOILIZAR E NtrFENNER AS RRES I'ÁCAS
Coobatex o revlrionismo, lrelarando a venda ala obra ale Lenlne;
REVISTA TEóRICA: alcaôça.r 2OO assinaturas até ao fin do alló e ,o
até ao fim alo trinestle;
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onCÃO CENTRÀI: a1a!ga! até ao fiB ato ano a t,edê para 70 jolnais.
CaAa Íüilitaatê deve xecebe! o "Luta poplrIa!,r olganizaaaúent e.

. orgalriza!, d.esde já, a rede ale velrala aos siropati.za[tes e aalelentes
atravéê dlê assi[atLrtaÉ e venda ê!rr*]s+..r\^.a ü+â uÍr.
- !aga! pontualEente os jolna1s toda§ as seúallas.
- 6a1da! a dÍvida alo ano anteli.or até êo fim ae l9?8.

À oo!êoIidação d.o Partido aão se!á poÊêlvel sem a [tilização e alêfêsa
als.s , facas. É uloa luta alüa, que teú de travar-se dialiamellte.

v À 0 PrmM coMul{IsÍÂ nos fRABÂLtrAnoRES ?oR1üGúESES !

0 Seoretário da oTCI
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