
RTI
BOTETIÍIJI INTERNO DO COTUIITÊ CENTRAL DA
qroenlgeçâo cotnuniste rnerrústa ,lenlulsta

F[VHREI 5N'5

t
I

Êá.

CCIVUNISIÁ\.
Camaradas:

Nas últimas semanas têm surgid.o
e têm-se d.esenvolvido em certos sec
tores um perigoso ambiente de espe-
culação e de quebra de conspiratiiri
dade a clue 6 urgente pôr cobro, uol
bre-pena de se verificarem graves
prejuízos â--nossa luta.

Verif,icam-se fugas de informações
sobre o nosso trãbatho clandestino
que dâo'origem a que assuntos de ca
racter estritamente conspirativo oT
informaçôes que ainda não deviam
teq sido di.vulgad.as andem de boca
em boca no seio d.a Organizaçâor crg
and.o para al.óm do mais um clima fa-
vorável à provocaçâo. Tudo isto evi
dentemente e6 pode servir o inimigõ
d.e c'l,asser mas verifica-se que há
camaradas, que nâo conpreendám bem
e"sta questâo e não têm sabido opor-
-se firmemente às manifestaçõeã de
libera-lismo neste campo§

Se nós hoje contÍnuamos a traba-

porque, basead.os na análise da situ
ação'po1ítica actual- e na experiênI

tacia históriea da luta do proletaria
d.o concluímos que no estàd.o "demol
crático-burguêsrt em que vivemosrnão
estãc de nrodo al.gnm reuniclas as con
d.ições para q-rle cs comunistas trabã
them às c1ara,s. I'lão há poiso eual'f
quer razâorpara d.eixarnos d.e manter
este processc, a defesa do trabalho
cf.andestino e as normas i.nlernas d.e
conspiratividad.er eüê caracterizam
a actividade de uma organização
clandestina. erguida nos moldes leni
nistas de centralismo democrátícol
Todas as posições da Organizaçâorou
informações sobre o seu trabalho
que*devem ser tornadas püblicasrse:
-1o-ão pelos meios S""^ ?. Organiza-
Çao possui pa::a esse efeito. Por es
Êiês e por nenhuns outros. se nâô ãis
sentarmôs nisto? nunca teremos uma-
barreira segura eontra a provocaçâa

Por outro 1ado, sô observando ri
gorosamente as normas de conspiratT
vidade Ínterna baseadas na corqpartT
mentação entre os crganismos e nã
divísâo cio trabalho clentro do cen:
tral-ismc d.emocrático, pod"eremos im-
pedir que dados conspirativos da no
ssa acção revolucionária caiam naã
mãos dos orgâos da repressão da bur
guesia ou de qua1quer espécie de oI
porturiistas que r-rtíliz,em eBSes conte
cimentos contra a- luta do proletaf
riaclo. A passagem das inforraaçües
numa orgairização leninista faz-se
pelosl contactos que existem entre
os organismns e peI-os contactos dos
militantes oll sirnpai:izantes organi-
zad.os, É essa via e nenhuma outra

t-- thar na clandestinÍdade, nâo 6 de
certo por aca-so que o fazemos. É

ffi"ffi. m.
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que deve ser u-t1] i.zad.ao Dout:.a for-
:na aão ::od e::er:os cief ender. os segt'e-
i os da C::gan-.-:,açio o

i{o que ::t 'rr:i,::c âs fugao d.e in-
fornaçoes orEayl:-zatj-vas h5. a salj,en
'ba.:: .1ue a,-l 3ur-: " cinl:ora nâo aá r.aiã
ine.-pcrterr)es, eu'r.r.io 1- grias â Clfu..
l;.io C,o. rrC Pa rl,i.'i"olr u Jíet'l;c caFo r a
res-.Í',ilijü"'u' l-irl-arre .j_;e:. i:et:cc e:n,ooa
p.êrté: : ao' 3o:n-i-t6 Cc,r.-c:r:,ir Foir não
t"e:: feito rtr:'tt'el:'.ni.çâo -,:i.gã:eosa'lt'r
âmi:j-'i;o C"c d i-f *s:!.r.r dà bc,l e t:-tr: -'i.n.il;e .:'-
trc r 0 qu.e p,-:.::.rr:i.r.:i-'-r 'Q-?r,) cl,1i';oFi ci:r.Ltn*.
::adas, n.Io c,.'-i.-'.:.-:l..i .r d"c sc 'lr.a;.;-,...,: Ce
m.ater::',-ai.s in'1. e:':'oli cj lllt íj,.r.l l-hes ó:'-

§ser:em l:{l..-e o 'boi-ei,-irr pcd..::.:..a s":, :1,-t

So,.po:' ce"r'Los ': 
j-upLti:air i:e s , 'i-,,erl

seil f ei';o cire 6ar: r l:cl-c l:im intr:::no
â's mãos d.e ele:ieutoif ,'r üe. escapa-r:c1o
ao con-t::o-'l,e da Oigani..'rçll'. , ,.",.iftinC-i
ram aberta-nen';e i-nforrnações qu.c acl
venr se:: cr:nside::ad.as seg::cdo: o-:6:a-
nizati.vos-'r-

Ora ê evidente, ciuta se certcs i:'.a.

teriais publj-ca,lcs ::.o bo.'-etiru in'bcr
no, pod-crl c d-even ser -l-i.durÍ:; oo"Í cc?
tos simpatizantcs, cs';á p::esiuposiã-
que sc tyaba c1-e eicr:ontos que garaL
tem.o seg.lledo d.o q_ue l-êcm e cue pare
isso rilerecem a .ccnÍ:''anca. do nt:-rii,ax
te que thes pa.sscu c bor e;ii,r. íie aã
sim na-c foÉse, Lun,ja- íiO Pi.r::t-do'r.po.
de:'i-a ser 'un bol-e't.:.n i-;,r'i;c:'no , 1lo:r'.s

nâo havc:'ia e1u.:,1c.lie:: c-,r:;r'';l: ol-e sci.,:q
a d.ivul-g: çáo d.o s eu c cn-beúâo . .'i i.t,:-
por'uante refc::ir :.':nda: rl:jr-ê ,-,,'t ;3.i t1.:".

patizantg q.u e :l-ô ?' O 1':.1''b j .'-or1 coi:1o zl
li.ás uiit 1ni ! :-.';;vi;i;9, .ç süt:. ) .'; u:,: el-c.-
rnento quc nãc C-:ct,';;o <r,-:.ás+.õ.'ij r)r.€:rL

niza'{:ir,las senâr calr o if ?ir conia.c'ú
ou no organismo a. que -i.-rt.cnae- e
esba ó u.ri:a ou-t:a regra essenc:-al- c1o

t::abaf ho c]-andest .i.c " ' ::
-.:En c o ncl-u s"1. c' r ? O Fa,.r'1; i- c'1-oi ? d e s +t :i- *

na-s'e aos iiri 1i. tanlãill:n-íôncrú?ã.'" ; :
eggas-F*{ii:*9ei-l9F--i:l!l,iilg-p9-{s"{t.:
ggl _ Sqg$,ii§§§, - .l??.11- -F 

:1,1p11.1;i?rrr-'L(-,Ê,

Éllp=ilrÉàs-sJlq--Áa,jr*-,{: j-"**te..Jê
fusao do scu contertdo e -Ln.r'c::n3.c(.tcF.*-'..,."'..,."à*._

Um clos eici.'bos c'.e eir. rcr.'';os Fc(,-.
tores, eanta:'ad.a:, a'r tiisl;u:la. coru el-q
nen!os ci-c confiança. dr:-vicc;ei, i,agal'
:: elar:em ab c ::'ii---r:e n'b e g oi-,:' e probl-enas
j_itle_TnoS íta (_)t-BA.n12Lr,ÇâC. Sí)if qir.e OS

camarad-a"s res,ronsei.vci; pc:r ;ais see
tores a.ctueil c cr,r f i::r.-teza no sen-'i Cã

cl-e :-mpcCii a- osnecu.i-;- çiio e a Í,-r.f,a.

de j.nf o:'n,açôes conuspilr!- Li.zais c ile r,
d.u.cai rrcsse selt:LCo os cti.fi-ca-tizanll
tcs, ú a faci-] :Ldaile con ql:c se tc'i.-
c oirsegu.ici-o e si:alh3. r pllo v.oc:.,ç iie c -pc -

a
6-

rigosas. Basta ci.'uar: cono exgr:pfi:.
as inforàaçiies provoca.tôrias l.ir'[;a-
nente espalhadas e cu j os autrrres
não foi ainda nossivóI loca,l--',e;.i .

de que na zo]:a X ou 1la reg.'.âo Y jí
estarian reu.rid.as 5"CCO o'"r 5,CCC'.,.s
sinaturas para a orgariizaçáo ciertã
ral" Traia-se coúlo 6 evlcicntc ü"e pã
vccaçócs pr-descas larnçad.:rs :ro .:-::t'*i
to de Ctesnobilizar os c?.1ite'.Í';-t:.as da
'barefa que dcvellc, .crossegu:!-r c:on g
nergia para, garantir;ios L1 presenÇ,a
dos c.'or:-,-Lrrl.i-stas no piocesso e1e:.to
::a-1 , que ta:.s p::o-robadoreÊ procur.atl
a 'i:oCo o Ç11s,;o i.::roeCir,

Can:-z'r.c1i.s; i1 ial ta dc f irr:eza no
conbl"be ài especuraçâo, â ;orovocaçáo
e.ao -].i"oera-l-isno n.es questões 'oons-
rri::ativari cl,r1ê se vcrifica a.ctua.l-men
te er: certos ,seciercs ê u.ri gra.ve pã
l:i r"n or.r, ijr nau.scll só::.ios. dancs oã"-.5".1"..,
f-icluidor.r mesno outre';s organizações,
t:ras constitrri ur::a novidail-c na "O.C lM.
L.P, Pro.,ia".o, nâo r:5 a capacidad"e
il-c ru.s:st3,rc. i'. à ;o rlcie. poIítica
ij}. :assüLd.r. rras t.at'tbêi:. a vigil-ância,
g:ue e:r r-:ciar;áo : j; sto r-u,rj.tos ca.mara
clari; d.e,:Lr,L1 pr:cvase cltanancl-o à a'ten--'
\r,., / ,J_- L, sc cs'c:11' r. passar;

A. .li.'-;n, criJ" . ('11 o -l-:be:al-isno nesta... ,-,+.-4.À-
r:i:rui.,:lal,- 

-ã ji: Éã':ãã-To*os .-f*--:.:-*--.

*:q,*-gl?-:::: u*c.,1!.:ij*a 
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. .ci-r 1i P:lll:f J 1 P "- 
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lo:^ ba 'bo:ltr::eenc'er ZL'l gumaÊ .:causas
qu^ i)c..,:_-f 
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deslas 
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COMBAIIA}4OS AIGU},,]ÂS IDtrIAS ERITADAS
SOBRE O CII\ITI.liLISi{O lEi\IOCRi{TICO

Algl:ns canaraCr.s ,;ên defendido en
nonc da cLei:rccr:rc'l â i.n.i.e::na; que em
-ioCa a- Orgl:riz:-c;áo, ou- co:-icretanen:
ic :lo se1: c:'-',;e.ni.i:::o, clc'rcr::. scr co-
nher iCas :lnf or':::aq ões e d.j-scu-bidas
ciues';õcs q!r.c. cfcc i.ivancrrte ná-o de-
ve)i Eer.' uot:-r,c:iritr.s e drscutidas en
-i; c.l"a a 0:ga-r:i-zaçãc "

rl3. yçri6l-;16iç, e:-isteri cluestões r--
qile sú d.c rcn sei: d.'j.scuLidas nos or-
gaitisn,r,: c onpci;en bes e :l.nf ornações
?'.rc co úcve.,' sc:L' dacl-a.s a qucn delas
nf; c e ssi-f a r-,:t:ra o sc,i ';:tai:a-"1-ho revo-
Liici':rrô-:r-i.c ,"

.i', denocr:;r,c'-l.a :..ntc::nir e>lige a a-
i:1icic;rc i:ll,:Xi:a--! úo ccnt::alismo d.e
.,^^--;i+; ^^ .-.", J^rlruu+ L.ur',.L, I L u 0r.lC 1;i:1 dOS aSpeC-LOS--
f';noai:er:ti,il;. ô L riir;iua pu"blicida-



de interna" Contudor por publicida-.
de interna devàiircs cntcnder a rlifu-
são darluilo que d.eve ser conhecj.dô
por todos e nâô o abandalhanento da
c onspirativid-ade c dos nê'"odos de
'brabalho l4-L" Isto ê assin,en pr:i-
neiro iugar, porque o centralisilo
der:ocrático e o cstilo cle trnbalho
l{-L, se baseia-n na divisâo do t:raba
tho e na- repartição c1e responsabilT
dades entre os uilitrntes o E pcr ,lE
so necessita::ros d-c 'rá::i-os esca:1.ões
e de e1-ege:i ,;i: C,C. r pois exir.ten
.,i3ii31ii çôes que sâo da exc-]-usilra
respcnsabifidad.e cie ur: centro di:::-
gente" E em sog;u-nilo ,1-u,g;ar', porqir.e a
rggra na i dc l-u- la. con'';,"a a pro'v'ocjl
Ça"o nlrixa organizaçi1c coltlunis'b;. ô,
cor:1o escl:eviarr os ca.nal:aclas clo velh:
D ar D il,r . u . .c. 6 rruLl ".r-l,vanter? de L935, l? nâo
fala? dcnaj-s, e h;rbitua:: -i;ooo,s Ds
camarad-as ar nâo pergun'ba.:,'en senâo o
que lhes. ó necessSz:i o! para o t.i:aba.
tho qu.e ihes esLá coniiáao,'. l1ão sã
cor:o r:edida de defesa" i:tas col:ro co.n
dição de efícácia" i,o irabalho poli:
tico, ê preciso evita:: c estilo il-e

'rtrabalhor? en que tod-os quercr-t sa-
be r tudo, e 'f od.os tra';alr d.e tud.o,
porque isso 6'o nesno que d-i sçr que
ninguén -i;rata*-d"e nad-a, As idei'-as,
de tipo ultra'-d-enoc::ático, atráá re
ferid.as, são contrárias ao central
lisno dci:ocratic o e ao estilo cle
t,-abalho l{-L 

"ITa l.uta pela aplicaçâo integrai
do cen:ral-is'cro clenocrático, e d,
conbate ao praticisno e ao activis-
no,deciclida na nossa I Conferência,
certos crrr:laradô.s tenden a cair err
desvios opos.tos"'Se anteriornente á
publ icid.acle inte rna era restrita;
pois agora na nente d,esses canara*
das, e ssa publicid-acle de.reria ser
total . E que entenden esses canalra-
d.as por pub-l-icidadc interna? A difg
siio de cxperiêncíars? A síntesc ce i
deias? À exnosição dos t;.spectos dã
cada. clues''cro? f nf cliznente, nen to-.
dos os cerüaracl:rs pensai:t ser isto a
publicicLacle intcrna-, na qual funciu
na o central:'.,si-ro ci.emoc::rit;co " ;\:-I
guns cai:ia.:'ac-Las co::fú.nrl"cn-::a cDLr a
difu-sâo de po:'ne4"orcs ) coil a C.escr:,-
ção cÍrcuns-Lanciada dol factos. Ie.

coir o rela-to de assuntos sen qr-:.a'l -
quer inlrorb.ânc:a para a coi:ipz'ee;r.sâo
cla qucs-bâ.o,

LUTtr]"{OS CO}üTRÂ O ACTIVISI.IO SE}4 CArR
NO ilIEOnIlisl''iCn

As tendôncj-as dcscritas aparecca
iarrbêr: a-ssccradas, a iC.eias nistifi
ca.tó:rias da. .l-u,.i;r con'ira o aciivisnã,
deciclicla nt r.or-s& J f o:rf erência.Cha
i:1:1-se info::r:ação ô-ro coBhecinento c1ã
por:neÍoj:es se1'-1 4ra1-o;er i.i:portânci-a,
ch;rr-u,--.se r,-r:';.'i ica ü.c criti-cisno de
>.:alra, chai:l:- se -'-ui,a irle otógica ao
j ogo das pâ1-cr vras. 0 activisuo, o
pra'i;icrsito;' ei-r ','J7. cl.. c ontbatido,
con-solid"ar::.--s,: s:l: irova iornan

É na'bu.::.,l c jus-L:. a curiosidad.e
CLe Lcdos cs r-.,.i:1a;'e.ias, Ê inportante
c rcvolucicnarj-a .i stia vigilância,
l4as a luta t'i:nt::'i,r o acr-i''ri-sno. a 1lt
ta pc-l-a clcvr-çiii dc niire-l. político,
f ;z'.se pc-1-.- 'is'r-;"r-d-o., pcla di scussâo
d.as idcias, pcii' rcfl e:râo, r:ras vira
C,a: para a d-cf-l-rriiáo i::1-ítica dã
reahdade e da l:riirca :'evolucioná*-'
:.i.a, pana a api-j.caçãc d.,r narxisr:ro-
-leninisno ii si-briaçâc concr.ctac

Coneça a rlcsenlrir::'-cje con ni-iidez,
concepçôes :i d:aiistas cio coi:heciiten
to, organização c1e gru-oos itc estuclã
ioj.a-h:en,ce ci.cs-r-igr.C,os da prática,
stc o . Istc estii e::naclo, cleve sorr
coi:rbati c1o e -;-i-qrric'l-'1c.. ll nccessârio
orÊp-wzar.' cacll ve:., r-r,r-i-s Erupos cle

es,'rr-i.d"o, i:iâÍl :c e j-er:rcntos lra::a aí rrg
bilj-zados, ãcvci:.i tez' tanbói: tarefas
T:rá';i,eas a c'-rr,rpr:':i:. e o sctl cstudo\-ilao sc C.cvc. l:lr-:it,r: ii- Ieitura dos
cIássicos, n:-s dc uc ';c,t,l,JC::r estar vi
rado pa.ra a reflexiio c dlscrissão sã
ble a r'caliiia.o.c co-n.creta-. -

Ce rtos car-ta::ada.s tô::r' esquecido,
es'.;e a:lrle CruO c1o naf,Xisf-iC, a neCCSSi
dad"e de li.ga,r a ';cc:','.a â p::ática, ã
sabe:: a a:çãc" e d.cscnvol.ren entâr
idr-ias e::radasu id-eali-ritas e peque-
no-bu::guesils., 0s. grt:i:cs assir:r forng
dos cael-r! o-q Ecr.ls ?ci-r-Oonc::l.tcs ien-
Jon a afas';ar"-:c ii r uta política e
Ca organiza.çâo, e ' '1escnvol.ren el:i
cer-bos coi:rponentes ccnccpções d.ou-
tri.nari.stas 

"A vigiiâncj-a na luta contra o au
tivi;i:o pai:a nãc carrrres no teoril
cj.sr:to, a apl-ica-çâo cad,a vez nais ri
goro,sa c1o natcrialisr-ro d-ialécticorã
trarbalho te6rico conuni-sta, têr:r d-e

se:,:' poni;os fundanentais a -i;er en
coni;a para'L o nosso estíl-o e ncssos
r:-ito'lc: c'-c Lrabal'rc..

Cerios esca-i.ões terâo urf,a respon
sabi--l itiacle a-;-irda nai- c:r ne ste caLrpo ,
Ass:in c fac'cr: oe c orgâc teôrico
ain,da nãc ter sirí-do e a Escola de
Qaad::os air:c1a n.ãc ';er síd"o i:ro::.tada;
bcn ooiio insufj-oiênc. j-as ciu-e ccr:rti-

aJ



nuall a existir no trabalho de análi
se e síntcse, refleter: que a- 1i-rtã
pela supoeração c1e certos d.esfazarlen
tos, e a luta pcr un estilo cor:runiã
ta aincla não fci vitoriosa na total
lidacle" O aparecincntc próxinc d.o

orgâo teórico (para nuito breve),
a sua publicação regular, scrá uil
passo err frente de gra-nc1e peso nes*.
te csnbate.

Esta luta deve ser aconpanhacla a
todos os ní-r,eis pela apticaçâo cla--
d"ialêctica.e pela -l-uta ccntz'a a ilt-.
conpreensão dos cles-r-rLos reais gu.e
gera a substi'buiçâc de urt des';ic
por novcs clesvios.

cor 6 necessário tanb6r: que e1e se
faea c1e forna coi:unista, 6 necessá-
ri-c que os organisnos saiban nollear
o secretário c1c ur:a reuniâo, ulla or
clen c1e tra.br.lhos bcn clara, e .que ã
clisciplina nur-la. reunião seja cunpri
c1a" De outra forna percle-se uu tcnft
i-rca-lculáv'rl , nada se avanÇeo A 1u-
ta contra os i:ôtcdos c1e irtrabalho
ei:", cir:a clcs joeJ-hcs'? não se faz con
tr;rponclo c1-i;crrssões internináveisl
nas sil:r cliscussõe s be::r o:r:ganizadas.
Cs assu-ntos nr:vos que aparecer:1 nuna
retrn:'-âo clcvei:r ser apontaclos para
utia o::den c1e tra"balhos, os assuntos
deven ser nâ,: apenaÊ discutidosrnas
deve-se to::rar" oecisões sobre eles,
Por vezes crr alguns organisrros deci
de-se e d.epois não se estuC.an as lrã
diclas concretas para essas ciecisõeã
sereü. l-evadas à práLica. Nestes c&.- v
sosr-as clecisões não se cullpren,
crj-a-se ar anarquia no trabalho, as
culpas e os erros sâo atribuíclas cle
f orna sulc j ec-tivistas o

Canaraclas: anali-r,ei:os o estilo de
trabalho c1e cacla scctor, façârics u
balanço clos emos neste canpo, cot:r-
batanos energicalreni-e os clesvi-os.Dê'
una naneira, geral , os desvics apon*--
i;aclos ref-]-cten iia:rifestações icleo-
l6gicas da peciuena-burgucsia que ur
ge c orrbater 

"

EIVI FRENTE PELO PARTTDO !

presenta una força c1e agressâo con-
tra a l-u.ta do nosso povo. Scb.o te-
na YrPunlrar:tos a NATO na ruarl desenea
cleenos una poclerosa ofensiva popu--
l-ar clestinacla a inpedir a continua
ção de Portugal nesta crganizaçâã
de agressâo acs povos c -'

A luia pcl-a inclepcnclôncia nacio:
na'l 6 neste r:roi:rento una tarefa irui:
tc :'-nportante capaz de faper avan-
çar bastante a conscÍência polítÍca
de }a-rgos scc'cores clas nassas. Este
ja-i-ros atentcs e prossiganos clecidi=
clanente esta canpanha coit capacicla-
de cle iniciativa e cl"e planificação,

ANrqurLEl"ios
FIADA

" Os pontos anteriornente aponta-
dos, ,que por vezes tcn desviâc],o a
justá luta oontra o praticisr:o. ten
ainda outras repercursSes, coi:to o
crescinento c1o gosto pc1-a rrconversa
íiadari e pela especu-J-açâo, d.e tal. --
forrrr. que por vezes chega a scr di-
ficil-.percebcr-se onde acaba a espe
cularção de canaraclas e ond-e se tral
ta àe provocação ininiga, Ao ne§no
tenpo, ell certos sectores, coneÇa a
clesenhar-sc c gosto nórbido peLas
discussõós infÍndárrei-s" Ora se ê ne
iessário discutirr sê a discussâã
iieve ser una clas b-andeiras da nossa
l-uta pela elevaçâo d.o nÍvel po1íti--

O GOSTO trELA CONVERSA

LA|\CEMOS Uh4A TORTI
ANTI* NATC

Canaraclas:A Iuta orrti-irperialis
ta aparece neste lt.:r:ento cono unã
frente c1e coribate cor-t pcsstbilidades
cle nobilizar largos sectores das na
ssas. Di.sctrtar:os ccn base nas análi
ses eleboraclas pela Organização ;
preparenos una grandiosa cairpanha
destinad.a a ::.obilizar as nassas tr.a
balhacloras eL1 torno c1a }-rta pela e?
pulsâo ir:ec'liata do nosso paíá ae tã
das as forças inperialisJ;as, O nosl
sc objectívc neste noi:rento á a NATO,
organizaçâo i-ii.I-Lta:: ao ser-riÇo do
inperirlis::o ar:rericano que o nossú
pais n5-o aba.ndonou aindá e que r.e-.
/L4



OI'iGÁ\NIZATI VOS DA QUTSTÃO
SINDC/\L
1 - Estaclo actual clas nossas forças
2 - Ccordena.çã.o e centralização
J - Meclid"as organizativas

1 - A justeza c1a linha política cle-
finida pela nossa crgânizaçâo quan:
to à questão sinclical, ten-se uani:
festaclo na prática- de variadas for-
nas, Sâo inuneras as lütas reivincli
cativas en que canaraclas nossos con
d-uzen as l:lassas operárias debai:co-
d.a §ancleira cle ur: sinclicalisrio Ver-
r:elho , aincla incipiente 6 certo , Lras
justo e, corio taL, r:obilizaclor. Os
canaraclas cperários ílprencleran a rs
conhecer o refornisno cor:o un perill
goso inii:ttgo c1e c1-assel a pouco e
pouco vào-se concluistand.o posições.
Por todo o I-ac1c oncle a organizaçâu
está inplantacla se faz notar as po-
tencia].iclacles nobilizadoras clas nos
sas palavras cle orcleir.

Mas apesar d.e tuclo isto, sâo enor
nes aB insufic-iências' sob o pontã
de vista orgarrizativo, e preocupan-
te a forna cor:'lo .Se clespercliçan ener
gias e possibiliclacles únicas, ' nuI
norle4to clecisivo lJara conquístarmos
una enorne influência juntc das lar
gas nassas clcs traloaJ-haclcres. Assii:l
assistirros a:
a)' Una e}o_rng ciis_pelsã-c_-c1-g_folgqg. -
a.n a-
balho sindical ettr todas as zonas orr
de está ímplantada. Os nossos miliã
tantes têm procuraclo Ie'rar à práti-
ca a palavra de ordem d"e formaçâo
de comj-t6s operários, mas tud.o isto
sob uma estreiteza de vistas que 6
urgente corrigirn Assim, numa deter
minada zona em quê a indústria prel
dominante 6 a textil, po" exemplo,
os .camaradas de e.da uma d.as dife--
rgntes regiões da mesma zoRa procu-
ram lanqar trabalho ind.epend"entemen
te, sêm que exista uma coordenaçãã
de trabalho a níve1 sindical, d.irec
tánonte entre as várias regiões, õ
que certamente prejudíca a aplica-
ção efÍciente da nos,sa tinha"
b) A fas_e*organizativ-a - muito embo
ra se tivesse definido desde o íni:
cio que o aspecto prioritário a ní-

Vel d.e organizaçáo comunista devia
ser canalizado para as fábricãs e
locais d"e trabalho, depara-se-oo§
hoje um panorama organizativo em
que predomina quase tota.lmente o or
ganiimo d.e zoná, Assim a,s nossas cE
iulas são formadas por vários camal
radas de l,,ma determinada regiâo e
não i;ôm como ccntro a fábrica ou a
actividade profissional, Bsta situa
çáo organÍzativa fruto do arranquã
inicial e,pode,ros chamar*lhê assim,
uma necessidade hist6rica, precisa
de ser corrigido, à medÍda que se
forem oriand.o condições para ta1 .
Como çonsequência d.esta situaçâo
chega-se muÍtas vezes a pôr o traba
tho sindical em lugar seãundárioreã
favor d"o trabal,ho de zona ou de bai
z"!o a Os organismos comunistas de zo
Dâr uâo ""Ir-r,quê3, 

e cada organismã
por si 'betrta d.escnrrascar a todos
os niveis, ilÍ-sturando-os mesmo. Sãu
pequenas organ:izações dentro d.a or-
ganizaçâo, O CPP aparece como um or
[anismo de coordenação e não coioõ
um organisrno drrigente" Todos estes
aspcctos ineo::rectos do trabalho já
foram detectados" Lançou-se-já, d.es
de a conferôncia, a correcçâo do es
tilo e a tentativa de corrigir oã
erros. No entanto a origem deles 6
bastante rnaj.s pz'ofunda do que pode
parecero Um dos aspectos que é nece
ssário coruigir imecl.iatamente 6 prã
cisamentu "oát".,. 

a compartimenta-çãã
dos esqucmas organizativos a nívet
sindical. Surge tambôm como conse-
c1uôncia direc ba C-estes erros !

c ) üm{_progqcs§,ivq fllta 
-d-e_ 

pqg§lpeg
tivas - por parte dos nossos canaÍã
ããíTesponsáveis pelo trabal-ho sinl

a ^r,dical nas fábricas, quê sc traduz
no rotineirisiro e falta de capaci
dade de inicÍativa.
2 ' Sem prctenclersros avançar d.ema-*
siado depressa- na correcçâo dos es-
quemas organízativos, 6 no entanf,o'
fundamental crrr-e, 4e,s4e já, o traba-
tho sindical comece a ser encarad,o
de forma d.iferente; os camaradas
sirnpa-i:izantes e militantes de uma
mesma profissâc t:r.Liiria detcrm:inad* ry

5



gião tôr:r dc poder coorclenar esfor-
ços, A criação dc uara fracção sindi'
cal. não pode ser fcita- s6 pelo lanI
qanento do traba-"l-ho na base, inde-
penclentei.rente da coordenaçâo de es-
f erços, e esta d.eve deixar d.e conti''
,:.r*, a ser ferta atravós dos orgal
nisuos d.e d.irecqâo regional. Assir:t
as reuniõg-n siêd.rq.Eiq de canarado-s
coq a nesne- actividad.e profissiona\
a ggjl9.+€q- de respgnsávei- junto
d.os organisr:os d.irigentesre o 1ança
mento de novos comit6s operários e

a cJ.+aÇ{qr qg*c_é}"À€ -de- {4b-r-ic.e.s ou
d.e sector ' profissi,onal parecert ser
des'd.e j5. as nedidas'a apliuar.
j - a) reuniões sindicais r Por xê-
gião ou a nível naciona.l. ll1as são
a garantia firne da estabilização
da fracção vernelha-. Bstas reuniões
pê.ra que se possa"rl efectuar con efi
ãá"ir.'d.everã.ã ser a-cortpanhadas daã
resta-ntes medid"as organizativas.Ne-
las serão trata-d.as tcdas as questões
ralacionad.as coi:r a aplicação da nos
sa linha, assim como traça-dos os prn-
tos fundanentais do progranra sindi-
c1-a da fracçâo vernêIha, b)- respoll
sá.veis fa-ce aos crga-nisnos dirigen--
tes-. a fr.lcção veri:re1ha 6 uma frac-
ção controlada pela organi2ação e

nâ.o üí.-ãõffida uesna. Para nelhor
gara-ntirnos esse controfe e no in-
tuito de plaiiifica,r cada- Yez nelhor
o tra-ba1.hó, assin cono divisão de
tarefas etc, parece ser una neclicla
justa a noneação de responsáveis
junto dos organisnos ili6d.j-os e juntu
ao-: C,C. Es'ba me<,l-ic1a cono as restan-
tes dever5- ser levad-r- à prática teq
do em atençâo o estaclo d.as nossa§
forças e nâo d.e forrna mecanica, ti-
po i:redid-a se'.lvadora-. c) fncrementar
o Iançamento de novos coi:ités operá
rios, e reforçar os já,'existentes é

'uma tarefa que temos que agarrar
coü a 'má:rima" firi:reza, seo o orue coE
proneterenos a consolidação da nos-
sa linha sindical. Os cor,iités c-1ler§
rics são os orgãos dinamizadores da

nôssa linha. nesta. fase, que serverÍ
d.e elos de ligaçâo coiJ a crganiza-
ção conunista e a lltassa- dos operári
o". Cs conit6s operários são a. ga-
rantia' de u':t tra.ba-Iho crganizado e

d.ão frutos consta.ntes para a organi
zação cor.tunista. Quanto à cria'ção
de cóIulas pcr unidad-e e sector de
prod.ução é a linha quê seupre foi
definid-a, IIo entanto para que se aa
terialise 6 necessário preencher
C,

uma s6rie de condições clue'ho je eo-
meçam a esta-r adquiridas. Devenos
coüeçar desde já a Planrfiear, so-;
bretud.o nos centros urbanos inpor-
tantes, a necessária. cor':recção C,o's

esquemas organizativos actuaisr de-
finíndo as várias frcntes d.e luta
e encontra para cada uÍla a sblução'
organizativa- adequada. i\To clue res-
peita. o aperfeiçoar:ento d-o a-parelho
àrganízativo partid-ário, nâ-c há dú:
viáa de que a solução adequadar is:
to 6, a uniclac"'e dinai,lizadora 'de to-'
do o trabalho, 6'* cé1ula de enPre-
sâr ou seja, a firrie garantia de
u,:ra clirecção polí-bica. pro.1-elário." ''

Canaradas: estes sâo aPenas'a1-
guns tôpicos q.ue necessitan ôe ull
maior estuclo e aprofunilat.ientor üa§
que no entantcr Pareceü ser os Pon-
{os decisivos pai'a r-rn aperfeiçoai:len -
to da-s fornas orga-nizativas sindicq
is e que se naterializarão na con-
cretizaçã.o c1a palavra de orden de
rr coniluista d.os sindicatos?i

Ei,i FPJllr{lilE POíl iJilA LIiil;A S.li',IDIÜÂ1, Eg
VOLUCIO}IÁIIA !

OS SIi'IDIC:\IIOS PA}U A C-I,A,S,S]] OPEPJ.NTA

qÜBRI [,{t?F rr
Cama.raclas:
É irtportante resl:onc1-er con o

uá-xino de objectiviclade às seguin
tes quc:tõcsl
1 - A a-c'tuação do i''i1lPtr continua a

ter as caracteristicas que
the conheciai:,los anterion.tent
ou iaodificou Prrcial ou i.t.esino

- radical'nente os seus il6tocl-os?
2 - O que pensan as Pessoas d'o

i'il?PP? Continuau isclados?
3 - As i:rodificações se as houvs

cor,:esponcier.r a ul:ia ::etifica:
ção de Iinha, ou são tentati-
vas de ultrapâssâ-r os velhos
erros nas i:tantendo as cara.cte
risticas esqueriistas e sectáã
rias e de dcsprezo pelas rÍlas-
DCLa c

Canara"das:Interessa que as re§pos
tas'scjam objectivas e aPontando
factos concretos' É secuno,áric se
o iiiRPP ter: o:rerários ou nâo.

Interesse. sin: que se aPontert
aspectos da sua- linha de actuaçâo
junto clas nassas e fe'.ce a objectiiJtLrlUU ULcli) LItLDULLU v ""r"t ":l
vos definid-os. I



SCERI ALGUMAS 1DEIAS TRRADÁ\S

QLJANTC A
COIvIIES ÜPERÁRí

I\ATURL,.zA

ü5
DCS

iioje, a olasse cperária tem a po'
ssibilid.aae d.e se orgaitizar em Sin-
dicatos lara, unid.a nêssa,§ associa-
ções d.e classe contra o patronato,
arrancaÍ' vitórias na luta contra a
exp-l-oração capitalista, pelos seus
interesses econ6micos imediatos, de
meLhoria- das suas condições de vida
e de trabalho. i'i o entarrto, uma gran

. le parte des.;es sincl-icatos são hcje
-.-d.oninad.os e controlados por uaa ca-

marilha d.e burocratas tr:.idores da
classe, ligad"os ao Partido Revisio-
nista- de Cunhal, que detêm a naio-
rra da actual Intersinclical e se es
forçara a todo c custo por tra.var as.
lutas operárias contra a exploração,
contra os despedi'iientos, pelo sanea
nento, pela emancipação dos traba*
lhadores. Para garantirem o seu d-o-
mínio sobre os sind-ica-tos, os revi-
sionistas e reforuistas que contro-
].am a Intersind.ical conibatem por to-
das as forma.s a luta que os operári
os travam por pôr os sindicatos ao
seu serviço, comba-ten a luta pela
democrati zaçá.o dos Sind-icatos, ten-
tam rô'crrar às Assernbleias o poder

. le decid"ir da. vontade d.os operá.rios\!- . ^r. .em cao-a raorrca.
Para avanÇar en frente na luta

contra a Expl-ora-ção Capitalista, a
classe operária tem quê fazer dos
Sinclica-tcs verdadeiros orgâos de
classergarantir o seu funci-onamento
d.emocrático, e impôr no seu seio
urira linha revolucionária de luta ce
rrada contra o Capital, Para issol
a classe ope::ária tem que expulsar
das d-irecções sinclicais os dirigen-
tes reformistas, os tra-idores e os
comuptos, e subtituí-l-os por verda
deiros lutadores que nunca se afas-
ten da vontade da- maioria dos tralca
thadores, teia que eleger para as co
missões sindicais, nos locais de
tra"bal-ho, camara.d-as honestos e cleci
didos r qne submetam toda.s as ques-
tões importantes à decisão de todos
os operários, e nunca virem as co,s-

tas à luta e aos interesses da clat
sse operária.

Para d-efender ê ProPagandear a
Linha sindical revoluciorráriar para
denúnciar os dirigentes or-r del"ega*
dos reforcristas e traidores, Para
agitar as reivinilicações da classe
e organizar a" sua luta qua.ld.o o Sig
dicato se encontra na-s maos Cressa
aristocracia de facaios que assinam
negociatas corr os patrões nas cos'-
tas dos traba-lhadores, para rnobili-
zat lodos os orerários para discuti
rem e decidirem democrática e coleã
tivamente todas as questões,, d-erreã
iiros foriner eir todas as ei,lpresas Co-

.,, ^ 2inités Operários: eue seráo consti-
tuídos pelos operá-::ios mais ac'çivos

" "or.u"ien'ües, 
aqueles que estão

dispostos a def encl-er activailente a
linha sinciica-l revolucionária.

Os Co,,it6:; Operários d-evem ser
oz'ganismos aberios e unitários,isto
'e,, d-evem :ceuiriv' tod-os os camaradas
eüêr indiepe:rt-i.enteruente das suas con
,ricçõ*s potíticas ou religiosas ã
das influêncie,s particlârj-as a que
estão su jeii cs , coii:preenclail a nece-
ssidade de i-rqa linha revolr-rcioná,ria
na luta sincl"ical e c1e coilrbater a
traição dr:s caciques refontistas co
laboradores d.os patrõeso -

Tod.os os camar;.da-s d.eveitt lutar
contra a tendência de chaiaar aos Co
mités apens,s uirl peqr-reno grupo de
simpatiza;:tcs d.a organizaçâo e de-
vem procura-r em cada fábrica unir
no seu seio torlos os acti-vistas in-
teressados na luta cleciciida contra
a exploração, cepazes d"e aderir a
uma plataforit:a revolucj-oná,ria para
a luta ,si-ircl'i cal , se ja clual f ôr o
pa-rtido a que pertençam, tenhai:l ou
nâo una ccnsciência pclíti-ca avança
da. Se be,;,1 q-ue ern certas regiões;
por exeirplc do interior d-o país, e-
xistem condições locais em que a
f orça d.o inirnigo dc classe-' - fasci E
tas, revisionistas,, ctc,, - ilossa'
impôr aos Co,::ítés Operár-i-os un: tra-

a-I



balho mais .f echacl-qr."isso .devg-se,aã-; 
r

ircnas a lez,'oes- espee'íficas de d.efe- jl
sa- contrn a repressão capita1.istare
na genera"iidacle d"cs casos devenros
fazer dos Conitôs organismos amp1os,.
po:-s 6 neies oue deveinos organizar"
o núnerc seinpi'e crercente de camara
Cas C.ispostos a, contrir"rbuir activa
mente pa.?:a a a-p]icaçâo à prátíca dã
nossa linlia sind"ical ::evohrcionária.

Certos cainar;.das tenclem a ver
nos Cor,rit6s uma estn-r'tura fechada,
lii:itad.a a uíir níinero ri"*:i-to restrito
c1e elementos ma.i-s po1j.tizadosre com
funçôes dirigenies, inventando no-
vas cond-içiíes clue não a cla simples
ad"esão acti-va â. tinha sind-ical i'evo
lucionária para se poder pertencef
aos Comit6s, e atribuínc1o a estes
(precisamente por se tratar, na sua
opini-ão, d.e pequenos núcleos de ele
mentos riais, ãvánçao,os) -barefa" aã
natureza polí'cica que uitrapassam o
âmbito da sua clefinição e que vâo
arrec'La:: da" sua a-ctir"iilade nur:rerosos
outros camarad"as que vâo ficay' en..
tregues â influôncia de ';odo o tipo
de oportunistas, êÍ4 veZ d.e engrossa
rem as fileira.s da luta revolucioná
ria em organisnos quer coino os Cod

t, 
^ 

,tés Olrerários, d.efenclcm a linha sin
dical revo-l-u.cionária e tra.nsfor*aã
em activid.acle orga-nizada a luta co4
tra o reforr:ri,';rto e o bu.rocrati-smo
numa prespectiva aiirpl-a e unitár'ia.

Esses carilaraclas fazer,r assim uura
confusâo errirn o trabalho po1ítico,
comunista, e a trabalho sindical re
volucioná::ic. Os Comitás Operá::io*
sâo a forma, o.ganizativa que corres-
ponde à necessicla-d.e de crganizar e
mobilizar aE massas para uma frente
concreta d-a lu-La, a -1-u'La pela con-
quista d.os Sindicatos, contra a Ex-
plcraça-o Carrit,r-] is ta. Sao só estas
as suas tarefasre 6 oara esta acçâo
que rJ"evemos rr-ni:-'cada vez na-j-s cama
ra.das e organiz5--los no seio d,os Cã
mit6s. O 'r,raba"lho coi'runista nas fál
bric:as tem que ser reaIi.zado pelos
cornunj-stas or3a-nizadosr ê â criação
de célu1as co::runistas de empresa 6
uila direcqáo central- do nosso traba
l-ho de ed"ificaçâo d.o Pa:"tido Coniu:
nista. Â.s cél-úlas d.e fábrica 6 -que

tem quc calrer a c1-i1ssção e organizB
çâo d-as massas para to.d-as as fren-
tes da- luta pc'í{:ica.r: i.:cl-usívamcn-
te pa-ra a ciirecção Bclítica da l-uta
sind-ica1 . Os caüraradàs que não fazeur,.
uLna disiínqao cia.ra entre as várias
VU

frent.qs da lu,ta e'-?e spgô'tlira.s ' f or-
.mas rovganizativbrs,-ê qüe' riuina pres--
pectiva que não 6 comunista mas a*
narco-sindicalista confunclem o tra-
balho particlário e de rnassas d.q,s c6
1ulas comunistas com o trabalhl dos
organismos sindicars revclrrciclnári-
osi vão na- prS.tica a-tribuir a-os Co-

.;a ^ amités Operários tarefas d"e natureza
po1ítica o.ue eles não podern cumnrír
e, ao fa-zâ-1o, restrigei:t a- coiir.posi-
ção dos Conités a um pequenc rúeh-
d.e sirripatizantes d.o marxismo:leni-
nismo. ora o que is'Lo conduz é a
euê r por u'l la-do, se limif a-ia os ho-
rizontes d.o trabaLho sind.icaf e coa
sequentettente nâo sc collteil os frul
tos pa.ra c -i;rabalho políticc do de--
senvolvintento da acçâo sindical or-
ganizad.a,(pois nâo r"rtilizanos a fren
te ila luta sindical para avançarntos !
profund.a-mente na Iiga.qão às rla.ssas)
e, por outro. trac1o, não se avença pa
ra a forrnação dc inilitantes courunis
tas e construçâo dc cól-ulas, poiã
já 1á está o rrpequeno gru.poii a cum-
prir tarefae Ce d,irecçâo.

Os cama-re-Cas que assim pensam
são incapazes de ganhar para a luta
revolucionária- os muitos nifhares
de operários euer eilbora cnganados
pelo partid-c revisionis+ua e outros
patrtidos br-rrgueses e a- eles ad.erin-
do, sã.o eletentos d-ispostos a lutar
pelos seus i,:teresses de classe e'
porta-nto capa-zes dL- screiÍ organiza-
dos em torno c1e una lii:l:a sinclical
revolucioná.::ia .

A luta d-os comunistas eontra. 'o

revisionismo, que exige ume consci-'-
ência política ava"nçaôa ê a coiilpre-
ensão do marxismo-lenínisiuo, é ui^la
tarefa de ne"turez-a bem díferente da
].uta contra o refor.i:rtisirto e a colabo
ração dc c-l-asscs no campo sind-ica{
que exige apenas a- d-efesa conscien-
te dos interesses ii:red.iatos da clas

'seo Os camarad.as que fechan a partT
cipação erú organasilos unitá"rÍos aoã
traba.lhadores influenciados pelo P.
trCir ôPô, em no.i{e c}a d-emarcaçâo coitl u
.revisionisiao, acaba-n a-f ina.l por i6--
peclir o.ue esses t::abalha-clores se a-
fastem d-o revisionismo, pois fecham
-lhes as portas da melhor escola dã
'clesmascaranentc d"a traição revisic-
nista, lue ó a luta de ilassas erga-
nizada , sob a <lircc ção pot-íiica d-os
c oittuni. st,:.s o

As ideia.s crradas que pretendem
.fazev: dos Co'nit6s Operárir:s organis



mos que nem sâo corlunista§ nen sin-
dicais e que pretendem ser uil polico
de anbos ao nes'úlo tenpo,e quê entra-
vam o.avanço, qller cla edificação d.a
organizaçao conrunista, quêr da org-a
nizaçâo d.a luta sind.ical, ten muitaÉ
vezes por base objectivos,nas condi
ções dà falta de luta ideol6gic" s!
bre os problemas da prática políti-
ca que ainda subsistem en rnuitoe or
ganismos, o a.trazo relatiyo dc nos-
so trabalho. lila verclade, hoje serão'
'iren poucas as fálcricas em que exis-
tem c6lu1as coniunistas e tamb6rc a
organizaçâo dos sindicalista.s revo-
lucionários 6 aincla" bastantc reduzi
da,, e a necessida-de c1e .rru.nç*, 

"ãambas as frentes simultâneamente pü
derá levar certos canara.das a pre-
tencler resolver o problerna transfor

':-mando os Comit6" à,r núc1eos fechaf
d-os d.e simpatizantes, o que têm a
consequêncie" d.e agravar a situação
pelas razões já referidas, ao fazer
d.os Coririt6s os organisnos dirigen-
tes que, sei? cumprir as tarefas de
uma c6hila'vão na" prática pretender
substÍtuir-se a ela e assÍm retar-
dar o aparecinento d.o vercLad.eiro or
ganisi,ro comunista d-e fábrica,ao meã
mo tempo oaue a sua natureza de cir-
culo fecha-do d.e sintpatizantes entra
va a organização d-ã amr:l-as camad"aã
de activistas sindicais, e por con-à
sequência c próprio trabalho comu-
nista planificado jr-urto clesses cafira
rad.as, pela elevação da- -sua conscil

^r,.encl-a p3r1tlce.
Deveiiros concluir C.aqui que mesmo

'-quand"o o trabalho nn fábrica se en..
contra num estác1io atrasa-do, d"evemos
diotinguir claraiaente na prática os
vários níveis e frentes da luta e
determinar oom precisâo as tarefas
organizativas adequad.as a cada url
pois sô uma justa definição pol.Íti-
ca permitrrá- transÍornar o atra-so
em avenÇo;, euer no que respeita à
organÍza-ça.o comunista quer no que
respeita à organiz,açâo sind-ica1.

Para a-l-êin d^as confusões que exis
ten entz'e as funçôes de um Comit6
o'oerârio e as c1e uua céIu-Ia comunis
ta, surgem por vezes outras icleiaã
errad.as, confund-indo os Comit6s com
as Couissões d-e Traba-lhad.ores oü
com o que chamainos as Fra.cções Sin-.
d.icais , -'

Ora uma Comissão de 'i'rabalhado---
res (ou CoirtissS"o Sind.ica-l) ê um or-
ganismo d.er,rocráticamenle eleito pe-

1os trabalhadores d-e uua fábricarre
presentativo d-a sua vontade, Nessa
Comissâo tanto pod.cm estar operári-
os honestos e revol-ucionârios, como
tra-idores à classe, se a demagogia
ou influência dos reforilistas tiver
ccnseguido en3anar proviÊ6riamente
a maioria dos t::i.balhadores dessie
^2- -, . t 

' ^ ' 
.Iatlrl-cc-. l-'.os (,oillatcs uperf-rros, or-

ganismos clue não sã.o representati-
vôs mas que agr:Lr.pa.ü os activistas
si-ncl.icais revolucioná::ios d.a eurpre-
sâ r calce dcnunc:"a-r e d.csinascerar
perante a-s lrassâ.s os de-l-cga-dosr co-
míssões ou clirccçõcs sindicais traí
doras e luta:' pela, sua substituiçãã
por caaa-r'r,dl-s di-spostos a. trabalhar
ni-rma linha rcvclucionária-,de acordo
coir a vonta.de iaanifcstad-a cla-s ].ar-
gas massas, ,]csmo nos casos eü que
nas Comissões representativas se en
ccntrarn elenentos revolucionárioã
ao lado cie ref ormistas e 1aca"ios,
poderá ser útil que os pri',:leiros
continuem organizados à pa.::te para
planificar o seu próprio trabalho
revolucicnário, e portanto o Coirit6
continua a ter razâo d.e e:cistir, Do
Comit6 Operário clevem fazer parte
nao apenas os elei:lentos tiri,is avança
dos, mas todos os que defendam a-ctÍ'
vamente a- linha sind.ical revoluciol
nária. A el.es cabe lutar pela mais
anpla cleuocr:.cia na fá-bIica, e:rigiq
do a eleição das Conissões d.e llrabã
thad.ores eil votações realizad.as coã
pr6via discussão colectiva nas Âs-
sembleias de llábrica.

Quanto às lrrr.cções Sinc'Licais Rc-
volucionárias, trata-se d.o conjunto
dos or:erários que nun illcsr:1o ijinclisa
to sãó activistas ou a,d.ercntes à ü
nha sínd-icaI revol ncionária-, se jaã
eles delcgados eleitos para Coinis-
sões Sinclicais ou- ltilita.ntes dos Co

. t, ^ , . 
^t1mités Operáz'ros que nr"rma fá'crica es

tão organizados ne' opcsiçã-o a r-r ,iã
Com:issâo ref or;:ristarou aind.a outros
camaradas que não senclo sj-nd'icr.1is-
tas activos apoiaiir e ncssa linhs"'
sinclica]- . Os activistas des;a Frac-
ção SinCical são os que en cada uni
dade de produçâo formain os Coieitóã
0perári o s .

Os Coiait6s Operários sã-o pois as
estruturr.s da oposição sind-ica1 ,nas
fábrica.s, âs d.irecções :'e f ormistas
e tr:.í doras

Certos crmaraclas d.izein clue quan-
do já e:riste uria cól-u1a comu:rista
eiir C.eterminad-a fábrica-, o Coi:nitó O-
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perário deixa d.e ser necessário. fe
to ê uiaa ideia errada que resultã
da confusâo já referida entre tra-ba
tho político e trabalho sind.ica{
na med"icla em que a. exis';ôncia da. cÉ
lula. nâo cl.isp*n"a, an';es pelo conl
trár'io exije! o a'ranço lra organi-za-
ção d"a. luta. srnclical. Â üniea situa
çâo em que o Cor,ri'tô Operário pod.ã
cleixar C-e ter razão d-e existir 6
que-nclo na fábrica. a l inha revollicio
nâ::ia conquistou já a. adesâo dã
grande niaiori:.- dos operârios e na.
sua Con:l.scâo Sir:drcal- se enconiram
elenontcs coriba'li;os, d-a confiança
das ilasl-'as." l)nde quer que continuem
a enconti'e:i-sc, n:!s direcçôes ou co
missiíes, cs trai cLlrres ref orr:istas,ã
Comi'bê Opcr6-ri.o cicve e:iistir, orga-

ic sinclica-l revolucioT!LZaT e. OllOSt_ÇeC Sl_nCLt-c3- | reV
ná::ia, ccnquistar corii a- conf iança
d-as i:itasses r.Íj coiii.issãcs representa-
tivas c nelas colocar elementos da
Ira-c qã,o -'lerrol ucionária n

O ir:-balleo cie côlul-a comunista
de empz'esa abarca, aspectos bem mais
var;'Los do que 3. d.irecção política
c1o trabalho sindicaln A organização
dos sr',:npa'ciza-ntes da fábrica a ou
t::o s nívei s ( c omo por exemplo em
grupos Ce estudo pa.re a educaçâo pg
}ítj-ca d-os camaradas), a Eua organi
zação pa-ra outras tare'ia.s (por exem
plo de agi-ta"çáo e propr.ganãu. comuF
nista), a sua nobilização parâ ou-
tra.s frentes c1c luta (nomead.amente
no exterr or d-a fá.brica), cxige ouE
tras estrutura.s e formas d.e organi-

.?zaq.ao que e j5. nada ten a ver com os
^ 

.t, 
^ 

I r

C oLlitês Operâ::ios, que dcvem ser cla
ramente ciefinidos cor,ro estruturas
anrplas e uni'l;árias em que as tare-
f as a , cumprir sâo as d"a apl issç§c'
da. linha sinciical revol-ucionária
q.ue os coilunista-s propõem e d.efen-
d.em. Dever,:cs coinbater a tenCLência
pa-ra, por e:rcr:-llo qucrer f azer dt:s
Comités i)perá,rios grunos de estudo
do l.'i-I,, qurlndo se tr:.ta de estru-tu-
ras com ob jcc'Livos d.iferentes, con
uma composiçâo neccssária.mente dife
rente e que, a serem confund.id.oã
num mesno organisiro, d.if icultariara
o .a-vanço quêr numa qller nou.tra das
tarefas o

Urra d-as consequôncia.s; ma"is gra-
ves que resultalr da eoiep::eensâc e
fonnação dos Comitós tlperá-rios como
estrutu::as f eciracLas, coiilo Tlequenos
núc] eos d.irigentes do -i;ra1;a--"1-ho na
fábrica-. 6 os att:,-',sos que isso cau-
A r,

IU

sa no c?,'iir.lo d-c recrutarrelrto, e pofê
tanto C,a fori'aaçãc c1c bons rnilitan-
tcs comunistas, sa.bot:.-rd"o a nossa
tarefa eentral ôe Reconstt'ução do
Partid.o, ao entri-var a iaplantação
d.a organizaqão comunista nirs fábri-
cas. Na vercladc a existência d.os Co
mités c oiilo organismo6 que , ei,rbofã
sem as cond,içães necessái'ias para
tal , real.izail tarefas que s6 pod.em
ca-her a c6lu1as intcgrad.as no cen--
tralisi:ro dei:rocráticc c1e u'rla organi-.
zação comunista, torna- d.esnecessá-
ria aos olhos d.e certos camarad.as a
forraaçâo d,a.s c61u1as dc ei1i3rêsa, o
que leva a cjr'ile esses car,raradr-s, ,ne§
mo cluando clefcnclecr cra teoria a. sua
necessidad.e, se d.eieitcin na prática
da tarefa central de construir as
c6lulas de empresac

lI , conc sc não avs-nça para a cri;.
' r' tail cã 

.-
Çao des côJ1r._La.s r I:ao sc rccru
elementos na-is ava.nçados, E;tas
ideias er::Lc'l-as o ligad.i'.s a outrr"s
id eias igr-i.aliaente erra.das clc não
compreensâ.o d.e que 6 clcntro d-a orga
nização particlá-::ia que se for,:ail cs
milita.ntus 63r'111i1istas, sãc rcepcnsá
veis pelo grande atrazo nas tarcfas
de crganizaçã.o, scndo ccrto qu.e nos
Comit6s Opez"á::ios e at6 por ncles
militar hc jc muitos cai;taradas quê
podiam e clcviarl es-bar na orge.niza-
çâo Comunista, contribuindc para o
seu enriquecimento po}ítico, iclco16
gico e organizativo, acelerando õ
processo de Reconstruçã.o d.o Pariido.

E mesi:ro qunnd.o se to;:na c1e tal
mod.o not6iiio que ur1 cauari.da reúne
mais do que conCiiçães para ser_re- .*
crutaclo, a-contecc que esse carúarada-
ô recrut'adc, nlas como não se avanÇa
pa.ra a. f crr,ra.çâ,o des c6lule-s dc fí-
brica, esse caitarada va-i nril-ita,r
nuir organir.;ntc de zona, sem tarefas
c oncretas d-e clirec çâo do trLba-lhr:
nas fálc::icas, e este processo r fre-=
cluentencnte ::epeiido, conduz ao e--
bandcno clas taref.:.s d.e l-u.ta d.a fá-
brica.

tri{ lfl{rr,I'il-I lli
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SCBRE A5 S[55ÕT5 DT ISCLARECIIIIENTC
Âs sessões d.c esclarecimento são

uma arma nas nossas rrâos, A experi-
ância sobre este tipo c1e trabalho
de propaganda. 6 ja bastante rica,
pelo qire se turna urgente sinteti"é
-].a e divuLgáila.

Para que num d.ad-o 1oca3- se rea"lÂ
Le uma sessao de esclarecimento 6

neceÉsário que nele tenhamos asseÂu
rado algum tra.balho de Ímplantaçã;:
Ê erraclo aparecermos em sítios onde
a nossa propagallda e trabalho de or
ganizaçãã "i"á* não chegou, s6 prol
que aí se conhecem uua ou duas pes-
soas que a,ssegurarr a sala ê a convo
caqão. Isto nor principio; 6 cerbo
que no perivd"o eleitora1- e em rela-
qão à -Tlrc(1i-L), este principio nâo
deverá ser tão rígic1o.

Os camaradas da zona onde se vai
realizar a sessão assegurarão as se
gui:ntes taref as:
I - Garantir as cond.ições me.teriais

necessárias: sa1a, decoração,
-- etc;

1- Ampla e eficiente convocação d.e

forma a garantir una assistência
fundai:renta.l mente poi:ular I

:lssegurar o serviqo cle ordemrre
colha de fund.os e venda de pro-

3

*- paga-nc1a na sala;
4 - Preparar um contacto prévio com

a equipa de esclarecimento d.e

forma a i-nformar os camaradas
. dos problemas mais importantes
a trata-r, d.as questões que mais
preocupam as massa.s populares
da zona, do tipo de'assistência
que deverá aparecer, etc,

llstas informações poclerão ser eE
criias e enviadu.À 

"or-alguma 
antecã

dência-, por er.. na alturá "* qre sã
combinar a rirarcaÇão da sessão.

Quanüo à equipa d.e esclarecimen:
to, á importante que eIa seja cons-
tituicla por ura grurro que pode ir de'

i a 5 caaaradas, cada um deles pre-
parado para intervir sobre assuntos
específicos de forila mais a'orofunda
d"a.'Bstes camaradas clevem dã prefef
rência reunir antes da sessão no
sentido de estud.aren a melhor manei
ra- de a p]anif icarem e definirum oã
temas: mais iraportantes a clebater,Ulir
desses camarad.as deve ser destacado
para posteriormente fazer un relat6

rio sobre a forma ccmo decorreu a
sessão, quais os aspectos rnais desta
cad.os peÍa assistônõia, etc, -

Qua-nto â- sessâo pr6pria-ilente di-
ta, ela reveste ui:r caracter d-iferen
te eonforme o tipo de assistôirciarã
seu grãu d,, consciência- polÍtica, e

c grau c1e inplantação que tenhamos
11â ZoÍIâr Conv6m fazer intervenções
iniciais vivas e selr repetiçães n.em

esteriototipos, -'
os pontcs que at6 aSora têm Pro:

vocad.o mais intêressê sâo: a análi-
se da situação política, geralmente
no inicio, c,,Lle d.eve ser o raais ade-
quada pos:;ível ao tom que se Preten
de dar à sessão: ou d.esenvolvidarno
caso de uma assistência interessada,
ou simples e curta nos ca§o§ en que
convenha despertá-la para aÉsuntos
mais concretos. T,ogo d"e seguida a
i-ntervenção sobre o projec'to de prg
grama da Êevolução Deroocrática-Popu
Iar; a e:qperiência mostrou-nos que
quanto mais pausa-da e clara- for a
leitura do texto, intervalada de eg
plicações simples ê vivas sobre os
d.iversos Ôas medid-as de C.emocraÓia
popular, pondo-se êm contraste com
a actual situação, mais i::teresse
desperta esta.intervenção, e melhor
prende a atcnção d.as pessoas. A in-
tervençã-o sobre sindicatos 6 outro
pontc iinnortante e aqui trata--se
fundamentalnente c1e expôr coin clarê
za o- ilustrada co,:r e:lei'rplos concrel
tos os aspectos fundamentais c1a" nos
sa linha sinclical. iista intervençffi
tem de ser bastante simP1es, nas o

mai-s cor,r;c1eta posr;ivel C'e f orma a
pôr bastante nÍticla a d.iferença- en-
tre c refor',aismo e o sindicalismo
vermelho nos vários aspectos com
especial destaque para- a-§ cluestões
organizativa; .

As restantes tntervenções i::ici-
ais pod-eff-ocupar-se de terias ccmo:a
luta anti-fascista e a:,:ti-imperia-
lista, a luta contra o revisionismo
e a reconstrução d.o pariicl"o ( convém
dar especial- a.tençâo sobretud.o à um

neira como nos d-emarca"mos d.o partif
d.o tra.iclor do Cunhal; 6 importan
te que tod.as as pessoas fiquea a com
preáncler ben o cãrac'ber opártunistã
e traidor do revisionismo e s6 o

11



conseguimos se nessas intervenções
soubermos e::pór fagtos .,c oncretos , e
d.efinirmcs de tóràa'ôlentífica as
posições d.e principio. .ractos impr.q
tantes sâo por, exemplo a posição
dos revisas qua.ntc às lutas dos tra
ba-lhadores, a cluestão da ditadurã
do nrol-etariado, a questão de Stal I
ne r o social-imperia.lismo russo, etc t
Na exposiçáo deste ponto 6 importan'
te medir ben a assistência e inter-
vir adecluadia-mente, a lu-ta dos sol
dados cont4a o milita-risiiro e a re-''
pressâo no ,e46rcÍto, pêla liqutda:
ção tc+.al d.ó cclorialisrro e nêo-co-
lonialisl,rc , etc.

Estes temas serão desenvolvidos
ccnforme a assistôncía e a capacid.a
d-e da equipa de esclarecimento para
os trâta-r Conveaientenente.

O d.ebate 'e un d"os aspectos' inais
importantes da sessâo. Tra-ta-se d.e

nunca perd.er 'o controle d-a- sessão;
deve-se rêsnonder imedàata-mente às
perguntas, e i:e.nter o d.iâlogo o ma-
is vivo possivel mas nr-lnca o deixan
c1o cair na anarquia-I Cad.a- camarada
deve ter. oportunidade d.e intervir
ri.o esclareci,rrento I rJ'ra danclo respos
tas ora completanclo-aE, iluanÔo as
perg:,;ntas tarclam, ou são nuito tím!
das, ê conveniente insisti.r nas
cluestões concretas que mais afectain
á" *r-"=os popula:'es da zona-, e q.ue

n6s conhecemes grê.ças ao inquéritc
prévic.

As nossas sessões têm dccorrido
com eleva-d.o espíríto de entusiasno
e na melhor ordcn. Sa.lvo uma tenta--
t-i-va d,q'"!óicote por parte dos revi-
sior1i'áta§, nas-,,'Írinas do T,ousa"l- , ê
que foi neutra"lizada, at6 agora con
sc6uimos neste aspec'bo os naioreã
sucessos. São tod-avj-a de prever no-
vas tentativa-s e há- que estar prepq
rados para e1as. Se seguirmos os
príncipios que a nossa expei'iência
prove seren correctos, se nos aPoi-
arr:tos 11as massas e na justeza áa nu'
ssa linha p.ara isolar os pllovocadof
res, taisl,tentativi,s sa-irão vota§as
ao fracasso. .: ',j

As sessões clevei,r terillinar em arri-
biente de entlrsia-siao, co,:t vivas à
classe opez:árie, à r-.liançc- clos opê'-'
rários com os c3.i,r?lDrle Ges r â. revolu-
ção e ao cotlLtiristlto. 0 scu tempo de
d.ura.çãc não deve e;cceder. se-}'ro ca;
sos excepciona.is 1 3 ir.cte-s, ..

Caiiraracl-as: Âs eCuipas' de propa;
ganda são aincla i-iuito red.uzldas pa-
ra aE necessÍdades que tc:.ros; prepg
remo-ncs parra pod.ei vir a pa-rticif
par nestas oquipa-s, reforça-nd-o o no
i"o níve} poriticc e ic"eol6gico ã
fazend-o sugestões à organiza-ção so-
bre a forma cono tên iLccc::rido as
scssães.

EIl FIIEl'fTil POi.l ldOvOí:i PPL)FAGA}DI,STAS t

VI-üA O.COi;UITIS].iQ :

8 DI IVIi-\RÇü

DIA INTTRNALICNÁ\L

DÁ\ |\4IJLI-ITFi
Esta clata que este ano assurlle um

signif icado mais iraportai:te, pois
,r.i* "" iniciam as cor:]crrlorações do
Ano Interna"ciona] áa ilulher pode e
d.e ve ser pcr nós aprcveita.da para
nela- sc levarer:l a cabo realizações
(fes'tas, e::pcsições, comíci.os) des-
tina.das a chamar a atençâc Para o

papel da r:rulher na- revolução e pa-ra
a luta de,. ,-tul-hcr tra.ba-lhaclora. irof
já formacla ui';ta contissS-c par'a as co-
meii.icrações do Âno Interna-cional 'da

l.{ul-irer. Preparer:no-l1cs dcsd"e já- para
participar nã.s coitlêlllori:ções e envie
ãos cotãboração e sugestôcso

lgtfI
li -iuno.a

mecliatamen
menorações
de todos o
d-o " iinvi er:t

opanLao so
o fazermos

F4Á\tü
mental que conecemos f
te a planrf:car as cc-
desta jorna.d"a de luta

s trabalirado::es do rni-rn

os sugestões. Dá a tuã
bre a- mel]ror forma d"e

t/
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LUTEMOS ELA PLAN ICAÇ/\O

SiSTEVIATiCA

CüMBATAN40S A nESÜcNFlAr\ÇAr 0 LiE[rai\LíSr4c
n^n^..^Áôô.vqruc!:-râcru c

Â lilConferôncia d.a OC}I'.I.P apontoiz
como tai"efa iilporte-nte c fortaleci-
merrto dcs orgairi.silos no campo da ca
pa-cid-acle de plairificação e iniciat!
ira irnica ga.rintia. pu."á que o Comit-6
Cent::a-I puC.essê cui:r;:rir sa-balmente
a.s 'sl1o-s tarefas, apoiand.o-se nos di
ferentes o?ganlsmos e dirigind.o a
luta- irleológica

-.-- - EssaL clircctiva nãc f oi. bem con-
preencl:da -lror muitos de n6s, pois
assistc.-se hoje a.o aÊarecimento de
una tendôncia- e:;tretnartenie perigosa
que se nranifesta pclo criticismo lj
c'ruiilacionista e que reflete a inca-
pacidad.e de a.1.guns camaradas em ela
Loro, e cumpriieru urtl plano sistemáj
ticc eu reLação às va::iaclas tarefas'
clue teinos que levar a cabo. A inca-
pacida-c1c desses camaradas, a sua
prcguiça e presunçâo, a. ,sua ausÊt1=
cia d.e d"isciplina" comunista, leva-
-os a só verem 06 erJ:os dos outrosl
atriburnclo seilpre a- responsabilida.:
d.e dos erros e das falhas aos esca-
1ões superiores, l'iais: Escamoteiam
totalmente os problemas, ciregan-
do ao ponto de afirmÊr-r que a-s coisac
nâo vâc bctu por falta de directivas,
coao se tal e::istisse ou fosse sufi
ciente 'nara tud.o justifica.r, Outrã
das atitudes en que se cai frequeilÉ
tes vezes 6 no confo::iaismo. De tan-
to criticar tudo e todos utilizando
a críiica ccm o mesmo à vontade de
quem bcbc um coilo, esses cama-radas
dei:'iam dc curirprir as tarcfas, cles-
cu1pa.r,r todos os erros porque r se'=
gundo eles, Írproce.sso 6 incontrolá-
vel-ll , e nas reuniões allenas se preo
cupam e-i1 d"escobrir a mel-leor forma
d-e provaz' a sua tcseo lisses camara-

clas c1e tal- forn:a se clesligam d.os n6
todos e do coilportamcnto eor,runista
que cire gara'a. encontra-r prazer ncs"ee
verbalismo, desprezando totalmcnte
qualquer e,':forqo c1e planificação
sister,rática.

Vejamosi o C.C' t n Plcu:. consci
ência das falhas gerai.s dc tra"balhã
que neste moiircntc existem' O esfor"-
ço pel-a liquida.çâo progressiva iics-
sas falhas continua' i"ias utra" ccisa
á certa, camaradas, Bei-1 que levenos
a eabo unra fir"rac canpanha dc luta i
d.eol6gica no interio:' cr.a nosse- orgq-
nização sen que o façamos de uma

forma planificada e consciente, oom
c cbjectirTo d.c isolar a bu;'guesia
no nosso scic c de rcfQrçe-rL1os a nD

ssa capaciclaclc d-e tra"balho, tais fa'
thas não só persistirãc co.mo incl-ul
sive se agravarâo.

Atend"anos aos factosl IL organiza
ção possui ncste r{orüento o materia.l.
ind.espensável para proseguir e in-
tensifica-r a luta en tcdas as frcn-
].^^UUD à

,Enrboi:a con fa-lhas, T ossuimos iá
um orgão te6.,:Íco, ura bole tir-r intero
.oúr uin orgâo ccntral (G,I',), abuo-
dantc niate::ia"l de propagaiidar ê ü-
ma cl-ara linha política assii:t cc'nr"o

urrla razoS-vcl e:l;:eriência nos diver-
sos terrenos cl"a lutar eüe hoje se
abrem à- cle-sse o:cerá.r'ia' e ao povo
tr:.br.Ihe.ior.

Conro sc cor:tp:reend-e então, que eg
cetemos ulia de'ce::ninada tarcfa serr
a- agallÍ'arilos cc'n firneza, cleixando-a
a meio oL1 nem sequer a co;:teçando.
Cono se corilpreende a tend.ência- para
só fa::ernos ui:ra- coisa. de cada vez,
cômo se a 1-uta política tiveese aI-
gilma coisa a ver corrl a tcoria de
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riesta senena- ]-uta-se contra os des-
pedimentos e na- pr6xirira contra o
fa-scisi^,loll , Cclo se corrrroend.e qu,e
justif icluemos ' as nossas fa1h.as, a
ncssa preguiça, a incapacid-ad-e para
nos arnarüos conl a tcorÍa, cientifi*-
ca e aplicar;ros à reaticlade concre-
tao coü a. habitua.l crítj.ca aos escã'
1õcs su.pêrr-orês, duira f orila alcstra-
ta, vagai conformada, e reveladora
da a.usôncie. d"c :um t::ab;-l.ho' de refls
xão er:r tornb d-a-s no,ssas insuficiônl
cía6.

Cono sc conllreende que se abando'
nem eÍ1 certos casos as tar:cfas juir-
to d.a classc operária- e d.o refor'ço
da sua oz'genização conunista-', crian
do too::ias sobre a ausência' de uiã
lirha clara, Llenost'lrczand.o aÍ: calla-
cic'ia.CLcs dos eleiirentos avançad.os d.a

classe oircrá-ria e clas nassas, ca-in-
d.o-se na. pcrigosa- tendôncia já ar:on
tada c1c nos fecha-rüos nos organisl:ts.;
ei:I d-rscussões interniná.reis à
volta c1e problcmas absi.ratos, nâo
fazend-o nlr.nca um esfcrço s6rio para
supera-r os prctensos iilpassês em
que vuJ-g;anacnte ca"imos, visto a nos
ba discússâo nã-o obedecer aos llal
nos e ou tão de-pressa- se d-iscu.te a-
thos cono 6c llasÍja a bugc.1.ho§' c)r11u
1-cgo a seguir se envercda pela- ten-
dôncia contrár'{a d.c ::va-moà agarrar
isto e dci::a-sc o rcsto de ladrorr'

Ca::raraclas: Sa.ibamos 1ançar uria
vigorosa caiirpanha contra o verba-
lismoq concentrerios c fogc sobre as
tendôncia-s bulguesas no interior cl-a

nossa orga.t:zaçâo es'be ja.n elas crrde
e,stiveren, ir() Partidoir enc ontra-se
à disposiçao cl:s - nilita-ntes que
queira.rir, scrvinC.o-se de exemplos
ôonc::etos contribi"rir para o d.esmas-
cara..--rcnto de.s pcsições erradas, e
ref orçar o. esf orço do C,C r Íreste
sentiç1c.

Os problemas qu"e hoje apa.reçan ã
a]guns cauaradas, cotiro. un muro in-
transponível- resolvelr-sc cor: re]-ati
va facilic1ec1e. O processo que devef
nos utili"zay 'e o scguinte: 1- Fazer
inqu6ritos e estar scmpre atento â

J--rcalidacle da, situaÇac concreta...
2-Dcfinirmos os* objectivos a alcan-
çar e 1ança-::mo-*-nos ao tra.l:a.l-ho com
preserveranÇa ]-Aplicar uüa boa di-
visao dc tarefs-s e rcs]oorrsr.bi]-izar
o náxiilo d.e caiúarad.a-s. ll--Garantir-
!Ic's um? boa capa.cid"a,cle executiva.
5-1{âo ca-ir eili proce,ssos lrurocráti:
cos de itreo::ga-niza.r:ão;; e prcocuparf

üo-nos r:aii: por levar a eabo una-
boa planifieaçâo tcndo eiir conta una

"omprecnsão cioro d.as tarcfas pond.o
senprâ'a polítrca no posto de conran
do. Assim por exer:plo se c plarro 

"ãtabelece o avanÇo pâra ê. fo::naçãã
d"c célr.ilas àc fáhri-ca,' .façarnos uiaa
d.iscussãc eirl quc sc põe,r a ôlaro as
tarefas cLcstes crgr.nisnos, eü que
se trata cIa.:arlcnie u-la clistinção
cntre o trabal-h-c corrunista- e sind-i;
cal , e fancci;to-nos coiil col:a.geflI aU
recrutailento d.c novos militr.ntes o--
pcrárics e

Do' r-iesrro i,rcd.o cn relaçâo à.s cam-
panhas d.e propaganüa: definanos' con
cl-areza os cbjec'bivos a atingir, "ituemo-los dc acordo corl as nossas
capacidad.es, elaborenos ui.i plano--
que ser5. aplicaclo e rcajustado con-
forme a evolução c1a car:pa,nha, c que
s6 terr,rinará quando c oi: j ectivo a
atingir f o"' al cL:rçado 

"
Cainaradasl Un csfcrço s6rio e rni

litante no senliclo d.e c onseguirnoã
levar por dia-rte a. i:laniíicaçã-o sis
teiaátiãa d.as ta,t'c-fas i::rp-1-ica uüã
grand-c disciplina, o sabc::ltos utili
za-r a crí-bice, coi.io ulra an.ra e nao.
c or.1o uril b;:inqricd-c , o tcri,to s c onsci-
ência dc quê c esfo::çc individual
para o aperfu-içoatlento cl"c trabalho
col-ectivc 6 indispensáveI, e final-
nente a consciôncia de que fora da
luta cle üa-s.ir.Ír todo e clualcluer es'--
f orço ó ineficr-2, e cai na bri.roera-
caar

/i luta n;:ste cnilllro 6 dccisiva.
Rcf oi ça-r a cr.paciciade e' cocsâo

d-a nossa Orga.nizaçã-o, 6 uila- tarefa
crrue diz rcspeito a toclos n6s.

E},i F}X]ÀTT; }.T-" ],iJTÀ IDTOLÔGICÀ- TTIQÜI
D]]MOS O CNITICIS]10 .i]NILi.:ID]\DE AO
TIUIA:IiIO COl.iulrIli:rlA !

lliÍ FIUIruE P.,t:i,À |-IICONSTRU?ÃO DO PAR-
TIDO !
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