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A' pilbli'ca~ili" do i'r<>jedo de Progran.8 d~,P8rtldo, ela> ;- Unidade, pais que muilos democratu honrados, ~o 
'bor ... "o pelo Comil" Cent,el, repr.senta um dechi - ' lomarem con,hecim"nto do Projeclo de Programs e eo 

vo .~mportante P{lSSO na tilst6rib do nO$SO Partido, e yerifk~erem qV,9 nele sa eneerrem muit;;oS das SU.t lO ~S~ 
a bussola quo not"teari a class6 OpGraTtcO' e b pavo par · pin,.;oes mC!.is ce~Hdos ~ nao teriio dl!vic-a ~m vir a 
tugues na sua lul5conlre 0 fa scismo e pel": Iib ertaf;&O unidnce de 8c~ii" com 0 Partido , .;In !rnb'al hueffi om
nacional . Importo, por isso, que 0 Projcc!o de Prog.,,- bro com tombro .""" os milila'hles do Porlido. levDr 0 
ma se torns conhecido do nOS50 povo, .que sabre Proiado de Programs &0 conhecimenio del demo era
ele srt prontlnciern pnssoas de todas ' as classes Q de f'as po'r~u9u(rs:e3 honredos 'e for ttllecer it unidild<! com-
lodas as lendenci.... ' baliv" do povo porlugues. ' 
" EI'II 'primeiro lu~cr, 0 !'rojedo de Programa do Par- Eon ' quinto luger. no medidil em que difu';dlrmcs en-
lido Iei'll de- servir de ba.e a urn .. eml"t" , discussiio Ir.,.n .messa. 0 Proioclo de Programa do Parliclo o
em lodo. os orgijnismos do. Partido. Niio'S~ eomp • .,- briramos 0 c:aminho rara a ades:", 8 0 Parlido de- no-

~ , enderia nem forio sentido que to'des as organismos ,ves 'elomenlos, poi5- dlzemos s:is:m eo p.ovo 0 que 
~"·e mHitantes do P~rtido 0 nao .studass~m e nao se pro .. quercmos e por que Jutamos. A discuSS60 "do Pro jed\) 

nuncisssem quanto a ele, trQtando 8 se <;:~IT\Q~ sa trata de Progrtl;(T\3 com to~ss. as passoas honradfS riOS5G5 
.do sea program a , do indlcildor de toCl~ p , ~ua lu tu ra eonhecidas pc.1c, e dev e sarvir de base d~ dra c:-ao 

', liaveo revolucioniiria. Se 0 Projeclo de Program .. e II ge .. "., pe •• ,,~s (10 Par tico, para 0 ' eu ,ecruta", " nto. 
:J~intese de to~a -a luJp -que: 0 I'lOSSO ~artido conduz, .sa E scbrotudo. para iSS r.'ra ss~s trebath~ clo:,e ,~~. h 'Olnel\ S , 

~ aiE .. exp.rcssa nesta mom~nto os mals ' fundos anS&IOS mulher~u e lovtms, operano,s, campones(,$, m:e to d u
dbs mililanle. do 'Fa rlido e dos Irabalhadores porlu- ais progressives , empr~9ade. , ~Ieme"tos C:a. , cla~ .. ,. 

':,gu8ses, niOo · faTi" 'lj.enlido que os org8nismos e mililen- ",edias" qu", n6s dev.mo. levar 0 Proi e clo dEl Progr6 ' 
,tes do Partido nao sa debruc;auem sobre elc " n;;o _.ma do P~r:ido e abrir discuosiio a .u~ vo:lta, eod .. ,.· 
procufassem estudA-lo e enriquece-Io com s~as suges- - c.endo-o'i: sabre os objectjvos do P8r~jdo 0 il loua ac
roes e crilicas., quer c:o Je.cHvas, quer in4ividu.!l.is_ I m- folio, 0 q 'UG $6 ~, podcremo,s fazer capazmente, so n6s 

, pOe~se, po~ isso, que enl todoS" os or~l.lni~mo.s d.o .Parti. mesmcs, antes, 0 tivi'rrnos estudado ate~'llmenta. 
'do os nosso~ camarGd"s estudem p.'m~"o Indlv,du~l- Em ' sexlo lugar, na medid .. em que os organismos 
" men~e 0 Proleclo de P!ogrllma .. depo .... lev\'m e d,s,- 0 mililant •• do, Parlido d ilund8m 0 -Prejeclo de Pro' 
ClJS.s~IO dos s.eus orga,,!lS.m~s us: sues OPinlOeS e -luges - g-reme entre as massss, deHa·m de-de ferma por fer
loe., para 6. se,t'.!" chscuhdas" aprovadas,. OU que re lod •• 8S menliras e cllhlnias vis do. nOSSO$ inimi. 
proeurem faze·lal ' ch.egar ao~ seus "conlr,?lelros, de gos' contra c Patlido, mos/ram como 'sao falsas e I"". 
for,,!a " chegarem ao conhec:menlo do D"ec~iio do deneiosas os invencionices 'dOl nessos inimigo. inler
ParlJdo. nos e externos quanla eos verdadei.os obiecHvos do 

Em segundo ICHlar, e '13 medida em que os org8- Partido. 0 Projeclo de Programa du Partido e cia,,, 
nismos e mililanle. do Partido ... Iudam 0 Proiecto de e preciso " nao pede dar lugar a lalsu interpre',,' 
Programa e c)l,culem 0 .eu cont .. udo. lig8ndo,0 a ex- ~o"s por parI" dos ncuos inimigos e deixar quat
periencia tl9 nosso Partido e a·o. !>nsinamenlos dos quer dilvlda sobre ' 0$ reais ob iectivos do Psrrido, 
'nOS$'O$ mestres, qua nos ele'Vsmos 0 nivel ' ide- nl·o permHe, aqueJas que 0 conheceram, d£lr ~mi1is 
,o!6gko e politic,o do Partido, e 0 robustec£mos . 0 ollvido. a "oz' do inimigo. 

I esludo do Projeclo de P<ograme e, pois, uma pod .. - Difundindo direclamenle anlre as, rna .. ,,' 0 ProiEc, 
rosa e,mll pal'a 0 robustecimento ideol6gico do Par- to de ProgrBm,.. do Parlid", nos popularizamos e 
lido. , \ ' presligiamos 0 ncsso Partido, f~zemos d&le 0 Perli· 

Em lerceiro lugar, interessa fundamentalmanlo ao dO',\do pOYO porlugu"~~, elralremos par" a sua esferll 
n'9,sso ~artido que \> sell Projeclo de Program .. sei~ le- 1:1'" GC~~O nov:" conhng.lOles C)" porlugues ... , for-

'" vado d.lrectamenl! a tod.os os portuguesc~ I.)onrado:-, , Ia lacoremos 0 Pa.rlido .e ligomo -Io mei.s in m8S-3a.:s. A 
f:lU8 s~Ja levado 8S f6bJIC!,5, empresa,s, Of!CIil.8S, mla )~ dbcussao do Projec:;to de Pro.gtca m::f do Partido ilumia 
nas , blircos, &0$ c~mpo$, ilS escQtas, as donas de cOle . natb 0 ceminh,J da liberta~io Gd~'"' nosso Pc-ve para 
~ • t~dos oDS localS de trabalho, de forma .quE! 0 me· 8 consfru~i1o dum 1"luro feliz.' -\ 
.or numaro de p"rtugueses ccnhe~a ps oblechvos do 
Partido .. se pronuncie sobrl! ole,". ' Para isso, nece.-
stlrio Sf} lorna que cs mililanles do Partido discutam A D,EUNIA-O D~L ' DIRECrA-O DO PARTIOO 
com lod". os porlugueses honrados 0_ .impatizanles n !,! 
do Parlido 0 Projecto de Program .. e os procurem ou. 
"Vir 56b"ro ele, e que todo$ '("$ orgsnilmos do Pa rtido Como C?_ '< A.,,~nt~ l:t. "_.0 193 noti ~ iou, r ea lizov·~e um& 
tomem como larefa imed;,,!a enconlrar a fo rma mais Reunlao de DJr"c'~"o do P.rtldo, ondo, enire cu
justa de levar 0 Project., de Programs "s massas. S6 Iros problemas, sa 1.810<1 de d",smascar.r e expulsar 
a r.$hn n6s poder.emo5 far nar conhecidos 05 obiecti- d o Psrtido, COnl;) opor~uni.st:J e de:S3! cregado r, Joao 
vo. do Parlido' e ouvir a opiniao d es pe.soas sem pa r- Rodrigues; foi po.lo " "u 0 traba lho /ra ccionat .. ener
lido ou de outro. parlido. so"r. 0 nosso Proieelo de gi ' a .... enlc combatidu a pcsi,50 de d ois ca marac". e 
Programa. S6 assim nos poderamos fazer do ~rogra· houve 18r9" debele, c~m .. l.,vad o n'vel politico e e m
ma do noss:> Partido 0 Programa de Ac~iio de To do I prego " f~ndo da erHica e da a ulo·erHica, De,l. Re· , 
o Pove Portugues , ' uniao '5iu r., foryada a unidade in fe rna d o F .. ,t;do e 

Em qua rIo lugar, 8 ' di fiJ~~o do Projeclo de progrs- foram lomad~. medidas pa ra a s ua c l>fe. a . No pr6xi. 
me do Par,lido entre os <!emocra las 0 Flalriotas Porlu- mc> numaro .0 Mililonle. p ublicu ... ; o. re sulladcs d es 
gueses obrir' novos caminhos ao forlalecimonlo do la 'Bunieo, pora apreci8~i'io do Parlido. 
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o MILffANTE 

ASPECTOS fUJPAMENfAIS DA V1TORIOSA LUT~ 
DOS CElfE ,POR 'MELHORES , JORNAS PCP 

._~4 ! f • 

por MENDES 

A importancia e ,a extensii~ dos trabalhos da ' rno ,criadas as Pracas Pela primelra vez, EstaSl' 
celfa, principal mente em todo 0 Alentejo, tern foram os principais pont08 de cor:centmcao dos , 

feito COl)] que a luta dos celfei ros par melhorcs ceifeiros que, unidos, 8 i defenderam e conquista. 
jornBs se torne to<1os os Rnos numa importen- ',am melhores jornes, coeqnisff) ,que em alguns la' 
te luta dos trabalh'adores rurais, numa importBn- dos SQ foi consegl\ida ap6s basl'lntes di.as de gre· 
te luta para todo 0 nosso povo. ve, Foram feitas e coroadas de exito algumas 

Este facto aponta.nos 'a neeessidRde de ansN: Bproxima~oes com os ranchos de fora e em alll,\lme~ 
s&r earn euidado as razoes dos exi'tos e as cau' terras os pequeno. com.rciante. apolaram a lula do; 
Bar. dos frscasso£ dessa luta de modo a tirar dau ceileiro". Numa lerra as mass as campone.as tesem" , 
experiencias vividas Iir;oes melhores para 0 fu- pTlogsdas de.am urns bela prove de inlciativa e .rud<l· , 
turo. ' ci9, invedindo uma propried3de e ceifando mesmo 

A Un ','dade- e a ' comb-atl'vl'da~e contra" vont .. de, do agr.rio. Tambem wandes pas' 
1:1 sos' foram ,dadpS este ano para mobllizar as cam· 

> des massvas poneses e brilhantes provas elaa deram, eneabe
cando em alguns lad08 a luta. 

Vencem todps OS obstaculos As COmiS8l>eS e aderentes do MUD] partici,-
, . , , param activamente n~o so, na luta por melhores 

Como n08 demEis an os, a luta p.or melhores jor lorflas como, em parhcufRr, num amplo tTabalho 
nas nes eeifas e uma luta que opoe as dezenas de recolha de fUlldos e outro ~uxi1io aos ceifei. 
'de milhnres de ceileiros ( 86 no Alentejo mais de roa presos. " .. , 
leo mil) aos que Ihes alugam a forca de trabalho. Em l1ltlitos outros lados os ceifeiros 1l0uberRm , 
-, Os gran des agn\rios do Alenteio e do Ribate- unlr os seus protestos aos dos que mais 10r.l1m 

-jo;npoiados pelo governo fasclsta. de Salf\za.r atingidos pel a repressilo, dando a totla aluta IWT, 
(que os repre~enta e defende), na.ansla de mat· melliores jornss uma outra feic;ao, esta ja com 
ores luero S, sao os ,campeoes das jornas de mi, urn caracter ,pol(tlco mais desenvolvido, pois que 

. seria e d.e fome. ' se levanta9a colltra 0 terror deseneadeado pelo 
Como n'08 demo,is'anos, dezena8 de niilhares governo. : " " 

de camponese8 do Algarve e das BeiraR foram I"m lodo 0 lado em que .as ml!)~as lula,am, e novas 
atraidos ao Alentejo para, 8umentando 0 e~erci· regil>es foram este, ano',a Ju~a, .Jor8m 6,~anc"dos 
to de desernpregados, diminuirem as tornas, Com 60S agrATIos aumentos ~. Illrn.i' q,lI~ che9Gram atB ao 
o mesmo objeetivo, eate 8no, muitas mais maqut dobto do que oi,les queriani pager . ' ' 
nas eeifelras e ceifeiras-debulhadoras; traba- Alem disso , (IS ma .. ",. campon'~s".s unirem.!e con. 
Iharam rio Alentejo, roubando Rjorna a mil/Jares Ira a repre.sao e, '(!esmascarando'A, souberam fa. 
de trabalhadores. Nao hastando estes meids pa- z';-Ia recuar, eonseguindo iguelrrienM pela lula no
ra conter a luta dos ' ceifeiros, o "\loverno forne· vas vit6r1a. lambem nest .. campo, ' 
ce todas as suas fon;as repressivas. Mais de " 
uma centena de ceifeiros passaram todo 0 peria· ':~ " Os aspectos positivos 
do da ceifa na prisiio politica da PIDE em Ca· . ' , I' t 
"las, para onde foram levad'os, Bern qualquer Ta. - 'rnalS sa len es -- suas causas 
zao e ondc permaneceram cerca de 6 'tneses e D,f) tod p.$ 08 (lspectos posi,tilros que ' caraeteri. 
alotuns ainda permanecem. ,', zani-tn a Iilta deste ano, julllRmos dever salientar 

Alem disto, em alaumas teTras fol proelamfldo ' "uI'ntes' " , 
V I d V os se" : , , 

~ u,m verdadeiro",esta 0 de 81tio. Em I! e e ,Rr- I -:-; Dezcn8s de mil hares de ceifeirbs impuse-
go e, Pias a PlvE e' o~ ' grand,es "granos prolbl:: , ram ao's agrario'S-o aumento ,da jorna Ce do ph~· . 
ram que fosse. .. p,a~a , a lorna de 50$00 e prenderal.n' "o ,dss el!1prei'tadas), aumento <jue fbi (Ie 5" ro, 
e bateram em,mUltos camponeses, te,odo na pn- ', "0 e mEjis',' esc,udos, tendo c!,>nseguldo em \'arios 
mei ra das' terras sido dispersada e proibida a lados 50$00 'pars os homens e 3~~OO para as IVu· 
Pra~a e ate mesmo 0 andsr nas rufts . • Em Balel· Iheres, .' , " 
zao' urn olicial da GNR, tenente Catrajola, tor- 1 - Trahalhatlores de digersss regioes que, no 
nou-se este ano 0 81m1>010 do terror faselsts, as- passado, ni'i'6 tin'ham tornado parte na l11ta; luta' 
sassinando friamente uma jovem campon,esa , Tam este ano, 0 que representotl a mobHizAcao 
llravida. ' , . ' de mais ,alllunlto mil hares de trabalhadores furais. 

Todas estss incrfveis arbftrariedades provam 3 _ A part icipaciio activa ,das mulheres na lu' 
bern 0 papel do governo salazarista, mas elaa til. foi muito maior, t!!ndo as camponesas, p,m va
nao conseguem scnlio fazer , cres~er no ammo fi05 lados, 'dado proves de firmeza e coragem 
clos campolleses urn 6dio sallrado aos seus ex- que cOllseguiram arrester as massas a SUB volta. 
pl ora dores e opressores. ,' , _ 4 _ Apesar, da mai!! 0(\i0811 repressiio fRscists, 

ApesaT de todos estes meios e desta infame apebar das muitas prisiies efectu3das, nlio foi 
repn,.ssao L que levantoll:,o protesto de todas as possivel so fascismo atingir, como pretendia, 0 
pes&<)as sas do nOS80 pals, as massas eampone- nOS80 Partido, c!escobrindo as suas organiza' 
sas con&eguicam importantes vit6ril)s, mesmo ~oes ou prendendo os seus milltantes mais .res-
ali onde R repr'~ssii,o , foi :mais vio1enta. 18to de- pOlls8.veis. ' 
monstrs bern que A UNlDADE E A COMBATI' 5 _ Novas e importantes experiencias ,toram 
VIDADE BAS MASSAS VENCEM TODOS os colhidas . Tanto 0 nosso Partido como ~ mas' 
OBSTAe LOS. ' sas trabalhadoras que se lan9aram na luta vive' 

A luta ' co, ndu'ziu ,f! vit6ria ram urn periodo ftltenso de actividade e comba· 
te durante 0 qual mediram as suas forc;:as e pos-

A larga dlscuss50 em todoo Partido e eom as mas· -sibilidades e g!mharam preciosa experjencia pa.' 
sss da justa orientacao para 8S celfas, bern ,c~· rn 0 futuro. ' : T" " , 
mo a ample di""ribui~ac> de ·~O ~aml'0nes ~ em mUI- Estas importantes vit6rias devem-se, antes de 
tns e muitas terras do Alehtel0, Rlbare)o, Algar, tlido, ao trabalho de direecao e orienta()'iio do 
ve e, outT_as. regil>es, constituirarn a 'necessaria nosso Partido que soube le~.ar_ ate as massas a 
preparacao d~ luta, , " ' _ _ , jl'st" orienta;;ao para a luts e' defender' com de-

Seguindo,',a lusta. oneotac;:ao' trecada, em mUI: nodo as suas diverslls fases.' ,', , " 'i' 
tos IBdos foram feltas peqcenaJ ,ou grandes raun l· Estns vit6rias devem·s.e 80 esplrito de ' luta> 
0';, para discutir a jorna a pectir, lendo sido criu' que anima as. maf>sas ', camponesas, educadas ja, 
das Com-issues c!ejjojllade pata"orientar a luta e em mtJ,ita% lutas anterfore.'l e que. seguem com. 
I' nir as massas. Em muitas 10caJidades foram 'carinho e vontsde as palavrall de ordem du Par' 
feitas Pra~a$ de Jorna e em algumas fo.am mes- tido do ~ovo. 

'" 
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o MIL.lTANTE 3 
Estas importantes vit6rias devem •• e, em particu.. que veneer as resist~nci.as dos camaradas que, di~ 

Jar t As medidas levag.as 8 pratica para esten.der a zenda-se de acordo com tal 6rienta~5.o, na prntic~ 
luta a nOVQS sec tores e ;lOS cuidados conr;pirativos d,pmoIistrazp. 0 ::;eu cbmpleto desacordo, pais llcrrlHI· 

especialmellte tomados. Dcvem-se tambem' a h ODCS- J :o1.aa medi~as CC!lCreta5 to"inp.m para vellcer t,d de-
ta e corajosa p'osiC;5.o dos camponeses, comuni~'tas ~ici e.:lcia~ .. . ... . 
ou nao, que presos e barliaramente torturados pelu O. c"'\1~nlVes que v(\m do Aige rve e des !leir.!! 
PIDE, .sQuberam . defender as seus compnnhelros e pora c.:;ifer n.q, ... A·~enteio, hem como oa que e;c dc:'\lo~ 
o Parhdo: . . . cam dumas terras para outras, fazem-oo para COD-

Destas Importantes v.ltonas que pr.Dvaram Dl,£l.is seguir ganhar (llg-um dinheiro que dimiuua a !SUi1-

u.ma vez a justeza da onenta-;ao dcfcndlda .pelb Par- ~ miseria e a ... dos seus. Todo8 esses trabalhadores 
tt,do e pelo «0 Ca~po~es», :t:esultou ~alS' p~e5~i- cstfio interessados em lornu3 mai.s elevadas ('I, por 
gtO para 0 DoaSo [artIdo, bem ,como pa:{:t ° org~o js!';o, lJ re rers dos camponeses mai. esclerecidoi e a 
dos campon~ses, r~~u1tou 0 !ll;ttgatneato de. C .. rgalll- de transfor.mar eua nuerva as trabolho_ dos gran des 
Za\-l\o ~ da Influ~ncla do PartIdo. "9rario. em ~ompanheiro~ dumo mOlma luta que, com 

Sobre 8S 'deficiencias " s'.''' partfcjpa~ao,. se alarg& ~ He engrandece. EIjl 
mUltO! lados, porem, nada fo ). f~ito para. Df./S apro .. 
ximannos dos ciUnponescs de fora. Nuw" terra em 
que tal Ilproximec;ito se Jaz, a preo-:upac;Ao funda
mentf\l iai a de levar o rancho de fore. Ii ir-so em
bora. Tal nao dcve ser 0 obiectivo da unid~de 
cotn os campcue6e~ de fOT&. De modo algum sera 
justo apontarmos a e6ses campon.e 5C:i que so des
locam A custa de tantos sacI"ificios, porque nas suas 
terras tambem rein a a fome impo~ta pclo fascismc, 
o volta rem pelo mes.mo caminho sem ql1alquer ga
nho. 0 cominho juslo a "penlarmos ~ 0 do iula ao 
lado dos camponeses d{l ferrs, por uma iorno mai,s 
elevada, pala jorna comblnad" por e.I·8s. 0 earn;· 
nho justo fo i 0 seguido pelas camponesas de :8Jt~.,j
Zao ao irem falar com as de Penedo Gordo ' ; para 
trabalharem pela jorna que tinham combiuado ene
nhuIDas arbitra ricdades do fascismo contra tal uni
dade f.ara- · iecpar 'os caUlpoDeses nessa justa via. 

N40 basta apontar 09 aspectos posi tivos . Impor
ta muito particularmente aQalisar a~ deficiencias 
que se registaram, de modo a descobrir as suas 
causas, a estuda-Ias e a elimimi-lo.s. 

A primeira deficiencia que e justo referir cone 
·sistiu na hesitlt-cao havida quanta h palavra de or
dem correcta sabre a jorna a pedir. Com efeito, 
chegQu a ser defendida pel" propria Direc~o Re
gional a ideia de que os 50$00 nila devinm !::er e:xi
gicos na primeirn s.,eruana, mas aim conquistados 
no decorrer da luta. ' S6 posteriormente foi reetHi
cada esta errada jdeia, po:s que Hmit&r a jorne. d.a 
primeira seruana a 3D~OO, 35$00 ou 40$00 d ·um mo
d.o ;g"eral era limitar as perspectivas da luta, era 
D~O confiar e mesmo impedir qu.e, ali onde hou .. 
vessa con~.:U~ops, ~s massas', conquistassem 'o!j 50~OO 
desde 0 inic.:io. ,~ \ 

Este erro, 'apesar de rectificado l-: tempo, acarre .. · 
t ou naturalmente hesitac;;'5es' e prejuaicou a luta. 

,Em e.l,e-umas locelidad~., experimelltndas ja em 
lutus anteriorcs, cajuarada's n05so.s defende)'am {del
as como: «DaO e necessAria -fazer 'r.euni"Oe.s de maq
:S·ns, porque as ma~5as ja estao p.l.:eparadas ~, «nno 
BaO necessnrias Comissoes de Unidade, 'porgue , es~ 
te ana a luta vai ser mais facil,., etc .. Num.a . ter- ~ 
~a, com grandcs tradic;fies de l'uta, ca:marada.s '.nose 
"as defenderam 8: ideia de que, Da primeira semae 
P.R, se devia trabalhar pela jorlla oferecid.n pel os 
agrarios. Estas 14~ia,s significam uma fuga a luta 
or~anizada. ,- . . ; 

Numa outra localidade, as camponeS'es . fizeram 
greve porque os agrarios nao queriam dar a jorlla 
pedida., Pasllados dias os agrari()s aproxi~ar~m .. se 
multo , de.st~ jorna e a maioria uos trabnlhadores 
aceitou habalho. Alguns campo~ese.s, porem, nfas
taram.se da terra abQr:r;ec.idcs pelo facto da rn:aforia 
dos trabalhadores ter aeeite jorna um .pOllCO. infe .. 
rior A qu e tinha sido combinada. E~ta posi\,ao to
mada tambem por cawaradl.Ui DOSS-OS; e igualmenic 
nma prova. de seria incompreellsao sabre o .proble
pla da unidade. ' Os nossos eamurades devem ester 
sempre onde e.leo as me.s." acomp~nh"ndo bem 
as suas a.pir9~5es e ., .... disPNi~ao de lut" . Nlio 
e justa pretendermos das massas simplesmell te 
aquilo que 116~ desejamos, I!em I!,lUita.S vezes .kr
mos feito , ou s2Qido fa-zer urn bom trab'alho (h~ eS e 
clarecimento e, outras vez.es, sem term os ~teudido 
As circunstancias em quO! se desenvolvc a luta. 

Alguns aspectos de Unidade 
o problema da Unidade des massas tmba Ihedcr~. 

tern de Qatsr sempre no pensarnenlo des miiitnntes 
do Portido. Tal unidade forjae'Se rues mo' na.$ C,J!!ye r e 
sas individuais ou em pequenos grnp.os; f orja·~j:} e 
alargaese nas pequen2.s e grandes r~uniOes para 
combinar 3. jorDa ou para discutir oU,tros problemas 
q·ue nfligema!i mnssas, fortalece-se nalD concentcn. 
~Cies · nas P-Fac;as, nas casas do Povo," etc ... . Neste 
trab~lha quotidiano de conven:a sobr.e.os proble
mas das mass~£, de esclarecimenta. :de . hlter-aiuda, 

' devein-sl:: destacar 'as militantes do Partido. Assjm , 
eles rea.lizam a indispeniavcl Hgar;i.io ~cm as. mas
sas, assim, eles contribuem para 0 estreitaL'"l.en1.0 dn 
unidade das maS5as trabalhadoras e p<!r....t levar es
tas a eleger as sua·s Cornissoes· de UQ.idllde. 

As lulas que 8. mulheres esto ~no travaram ,e que 
souberam mesmo deseucadear dev.em s ervir de eli 
tim\do para lodos os trabalhadore~i . 0 'r.osso Parti
do devo d~r 0 melhor eXHnplo do compre,m,ao " 
resp"ito db. m"lh~re., etrailldo as was fil.,i rss equa-
18s que Ina is dedica~iio e cambalivideda deO'lonsrr;lIIo. 

, Sobre este' pOIlto' muito hli. alnda qt\e ~ andar . e hoi 

, , ."" ..... 

M;ais umA. vez f eoit., ana, em alguns lad os, 0$ cam
ponese. conlrelados ao /!ono fonm atraldo. a uni
dad~ e lut&rum junt,QSIi CO,Dl todos as camponeses 
pelo . aumen to da jorna. Particurarmento ond. 0 r:\\). 
mero d".·s~s cemponO$e. , ~ grande e chell" .. cons· 
,muir II maipri .. do. Irabalhodores ruraIs, uma .. lel1~lo 
especial de"". ler dada' unidade com eles. 

,Ig-ualmente as largas pcs!iibilidades de atrair 0 
epoio dos paquenos cbmerclante~ e masmo dos sea· 
reiros " pequenos proprietarios d ~uta dos ceifeiro,s 
ntlo foram aproveitadas .em muitos lado3. as pro .. 
pries e,xemplQs del: algum,as ten-as nos pravam que 
tal apoio e po •• ive!. e dave ser conquistaclo por um 
I,abalho paci""!,, de opr""Ima~ao " de or\lanize~"o. 
pTocurando levar tambem estas camadns a organi
znrem.ae e H. lutarem pelos seus intereases. ' 

Os c6mpOnO!es 0&0 gaO contra p muquina; bem 
no contnirio, Se ela ajuda ao f;CU trabpJho, . se cIa 
faz diroinuir 0 sell proprio esfor90. N.es os campo
n"S6S nlio podem aceiler qua os agrarios !he. rou
bem a pOSiibilidadEl de comereOl, de derem de co 
mer IIOS .eus rilho·.; do viV5rem partanlo, ulilizando 
maquinas no Irab~lho enquanto houvI>r Irabplhado
res desempregedos. E preciso, assirn, esclar'eccr 
desde ja cste ponto, indicar que pars 0 lIn.p a si
tua~ao • .,ra plar e que os camponeses, unida., de
vem lular jun!o dos agrilrios para que, "nquanlo 
houver I:m campones sem trabalho, nilo Irabolhem 
as maquinas. 

Tambt!In poucos pas,sos se deram 110 sentido de 
e s treitar - 2.5 ligat;:oes e~tre camponeses de terr8S . 
pr6ximas, duma Ules ma regHt.o. It necessario que 
tal deficH~ncia seja eliminada. Os agrarios reur..e::n
-.se na regiao de Extrcm.flz, no B :dz.o A.lcnt!ojo e 
em muitos cutros laGos, a repressllo e o:r~eutada. a 
escala de toda uma provincia e mcsmo a ~e::;cala un
c!o~lal com 0 auxilio de todo 0 aparelho r(~p~·es~,i
v.o . .l\'{e;. u·,seri que 03 camponc:ies nao Hatem de S6 
unir tunis lurgamcnt .. e." de combiuar a j~rna c c....s 
proces908 de lutll IIao if\. so na sua terra ma.s com 
as call1panes~s lj.liS te..rra.s pr6ximas. Cabe natural
mente- as Comiss"oes de Unidade eleitas pelas mas· 
sas 0 estr citamento das suas ligae.ces , mas cabe 
tambem 1\ todos 08" trabnlbadores criar f.<:.cilida.des 
para leval' iSBa a cabo, pracurunda estabeleccT e 
manter rel[l(;:oes eBtreitas com os campoucse3 cas 
torTLlS proximas. . 

.~, l em dal1. deficie'Jcias ja nnalisadas, importa sr. · 
lientsI' finalmente umn GU~ 110S parece taUlbl~m fur:
da:.nenhd: A faHa de c.:,cussao amp!a e ~l!jicien : Q 
sob1" It Cl!'ian!aCii,o d'o Parlido. 

Com e fcit.Q , assim. como no:~ YClt)OS que para se c.)
nheccr JJlelhor a situ?<:uo c neccss.ario e stannos liga . 
dc s~ ~\s ~.assas, tan:.bem p~r.cebemos que J?;..ua veneer 
as iDcompreensoesexistentes,. para fazer PFev ~ 

~; . 
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4 ' o MllarAN'E 

:" i"Gt~ or,ientol'Go d9 ' Par!iljo e fundamental qua ha· blo cploca ,a.p,;!,l ,os~o P,,!fido e Q~ m~ss&s campo_" 
I" m£,s dlSCllU80 em lodoc 0 Parlid.e. nes~s,, " n"cess~da(.", !medlate 'de estrettar mais ,.a 

S" em dctermirieda lerra os campanes.,s liiera,l11, Unld(Ide de,lles.,a de organizar mais IS defesa, do~., 
unH~ 1. a 5Gmana sem lute e s6 depois come~8ram '$ J.eu~ intar.sses.. ' . ......~ 
luter, isso fai d~vido a incompreensoes dos pr6pios Para isso hci qUe {azer todos as' es{or"os pd.,: 
m~mbros do Parl,ido dessa !errll, me. ,noAim de con· , .. 
las, iuo toi davido eo' n03>O Par!'ido neo ler discutido Ta veneer as de{iciencias apontadas, Se bem que' 

. :!uficientem~nte a orjQnta~ao que fci .opontaaa. Nao 8 lu la do! celfas seja muito importante,. isso nao nos ,
" de Els lra" h"r que , om!'" " or;enI5'~o do Partido (oi dev~ (azer . esquec,er que a luta das campones.,s no,,-
1t!.~ i'Cieli ~e mente cJiscutida e assim-, I"da a luhs tGmAsse se Ilmlta lIi um-mes por -eno, ma.5 e n~cessArio tra~ar~ 

" ~ -se durente os 12 mese. do "no. ',' ' 
esp$.cto~ m.eis posit!v~!S. Onc6 essa orientat;eo nuo foi 
sullclentamente s ... m:l.ds cl<l noo p6de' ser correc. Na luta por me1llOres jornas 1I0S di{el:entes , 
!",!,ente t..vad,a 0 prSticiI e" aposar da. cendi~oe. trabal,~os do , campo e na tuta contra 0 des.em
"x,~renles, es aspecta. n~9ahves tornorem,se salion- ' prego, por trabalfw ou pao, bem como na lata 
/".. pela Paz, pela independencia Nacional e pe· 

las Liberdades Democrdticlls encontramos os Perspectivas fu turas 
Procuramos selienli1l' 0 que ,nos parsc" terem .ido 

tlS maiD importan~el "spectos posHivos e negaHvoJ da 
b :", cia. ceil". pau8d"s . Nbo queremos, po"'m, termi. 
moH' t ern re fer1r quo os acontedmentos delte ano nos 
,~os fram dais (eclos fundament"i.: 

1 - Q"" ? ("soism.o, represent{;ldo ,polo governo " 
pOJ03 grendes cgrbrlcs, pl"-spara cuidad.o$8I'nente a mi· 
• ",.lwel e)(l'lora~ilc do. Irabalhadores rurais, lanl'sndo 
m~" de lodo. os proce.!o. (~16 do mai. vii crim"l 
peH.:! lCon.!'er & sua jude luta. _ 

2 - Q ue ·8S "'assas tr~bslh3d<>ras do c~mpo aumen
r.iI'!) a sua combalividadfl e doo mo!lr". d0 dispasi.iic 
crescenta para formes superiore. de lute. 

objectiv~s para a mais ampla unidado e luta 
das massas camponesas. para a constitul>:ao 
nas l oca/idades, herdades, Pra<;:as, ranchos,; ,etc. 
de Comiss6es de Unidade Permallefltes qlJ;e. en- ' 
cabecem essas lutas. 

o periode de 'maior miseria que .e "proxima com " 
o de.somprego massive no inverno dave levllr o,s. 
cemponeses que nao qu iserem deixar·s6 morrer de fo· 
me II n~v,,' lut,,,, p6rpao ou Iral:;"lho, Cabe aa. mi· 
li t" '-"es do Parlido o rienlar est". lutas, c"""lizand0 71l 
disp osi~ao de iuta das ,m"uas parll novas jornadllS de 
lute, tevando·as a concentrarem·se nil' Cesas , do Po
vo ., junto d"s ~uloridades e ':01 agr~rics, exiginq.o 
P~%,au T'rabuiho 1 

riei llos principios do rnnr,xismo·leninisrno. ~, p!"r MATOS 
t Partido definiu, em relaciio 20 problema india-
I no, urna orfentB\!1io que ,'corresponde inteira rotina dos milihiUtes d'o Partido. Por outro lat, 
me nte nos interesses da classe openiria e das do, hou\le nitida falta de percepcao polltica de al- . 
c8lf1sdas populares do nosso pllis e aos interes' guns milita'ntes do Partido Bobre cste importante 
sc s dos pO\lOS de Goa, DRmiio e Dio. acontecimento dR vida naciona!, do qut' resultoll 

iv\;a is urna vez 0 P.C,P. loi ao encontro das esses carnaradas verem ,esse acto no mesnto pe 
r.g(i!racOes mais sentid-.,s dos trabalhadores e d08 outros actos do governo fascista. Sublinhe
de'l1onetrou ser 0 melhor defensor dos in'teres· mOil ainda Que 0 nosso PRrtido nao c'oncentrou 
So: il nedonais, 0 melhor interprete dos desej08 '~ ·sua aten~iio fundamental mente nos centros 
de Paz que animam 0 nosso povo. princi.pllis onde se encontram as massas labori· 

o nl'8SO Partido reforcou, naciona! e interne- osas. 
cionalmente, 0 seu prestigio, merce da j,usteza , De tudo@; i,sto resultou a incapaddade'J>8ra apro', 
',la sua orientaciio sobre 0 problema de Goa, veits-r a 'dis.posi<;ao de luta das massas, ]Jara trH;1l8 
ajudou 0 povo portugues n compreencter a gre. lorma~ essa disposiciio em ' largos movirnentos 
vidnde dB sitU!.H;iio crinda p e ia polltica de guer- de pl'ot.esto, para agl1car R cornpreensao poHti
fa e de opressao 'cvlonial do governo de Sa19- 'ca das massas ante Il 'gravidade da situa,eo que 
zar, sjudou a fortalecer os lacos de solidarieda' a politica fageista gerou. 0 Partido operou com 
~e do povo portugues com 0 povo india no, aju' lentidao, nao ,soube encontrar rilp ;darnente fo.· 
IlOl! a fortalecer a alienca das meSSRS trabalha· mas pnlticas de orgHllizacao e mobi'liza<;iio que 

.coras portuguesas com os povos coloniais con· materializassem as palavras ·de ordem do Parti
ua 0 imperialislI! o e os seus serventuarios fas· do e pusessem em movimento openirios e cam' 
c's tQs ' , poneses" as mulheres trabalhadoras e os iovens, 
, . A -nc<;i'io do nosso povo, do Partido Cornunis. 06 intelectuais, OS' militaTes, tocadcs Dela poll
til P()rttil/ueg e das o,ulrlla forcas democraticas tica de ~lIerra e fon;ados a embarcsr. bern as
for <:aram 0 fll!6Cisrr.o a urn recuo na propaganda bim como outras camadas da populaciio, 
para Ii cri a<;iio de urn ambiente de guerra. Foi Os democratas e patrictas que testemunha
~em d1ivida urns vit6ria. ,Mas, por outro lado, ram 0 seu dcscotltentamento contra 0 ambien· 
vHi'ficou-f;e um recrudescimento na aCCao de te de J.oi,slcria beHcista ,e os preparativos rnili--, 

• atllilue e agressao 80S povos da india. Isto, que tares, nao foram mobilizados para. a aeclio na , 
represents ' um agrnvamento dos pertgoll de'guer -base da Plataforma de Unidade, nil base da. lu
tS,"mus tril que as for<;as demscniticas e com ta pela Negociacao e ,pela Paz e contra a politi· , 
eraS 0 ' osso Partido sind,a nao fiieram reCUaT ca de lluerra do . fascismo. 
,( p~ lit ica fasdsta de guerra e de opressao co· Os militantes do Partido que actuam no MND 
'ion:1l1, for'c;ando 0 iloverno a negocia'coes sin- e no MO\limento NacioQal da Paz, nao ajudararn 

a levar it pratica a P08iCiio justa definidR POl' 
aQueles movimentos, que marcharam a reboque 
dos acontecimentos 'e, neo mobilizaram os de~, 
mocratas e patriotase os amp los sectores na' 
cionRis que nao ~eguira11l , nem os cOlaboracio
niGtas uem 0 fascismo e podem ser chamados it . 
aecao. Aqueles militantes nao souberam iguab " 
mente vencer as incompreensoes que sUTgiram 
no seio do Movimento da Paz e que consistlram 

,ful1darnentalmel1teem defender a niio participa· 
Ciio do Movimento ,Ill) luta do no~so povo contr'a 

ce.rss • 

Deficiencies na 
da linha do 

aplica~ao 
Parlid,o 

POf.8ui :!do urna linl18 justa , !lem todas as or
gani~a<;(jf.'s e militumes do Pa'r.tid,o a souberam , 
leva;' i: pratica como convinha e como 0 permi· 
timn 98 condil.;oes 115.cionais. Sobrestim01l.${', 
eomo af irmou',o camarada Albl'rto na reuniiio do 
C. C. " a ,forca do ' i ni migo e substi mou-sea com' 
b8ti\li~'ade eo esplrito de iniciati'lla das massa8, 
que ,i.tlttapilsSaraln, em \larios casas. 0 espirito de 

II polltica ,do fascismo 'n,il India. ' , ' " 
FRItQ>ll"e_,e Qnti.I~ ,I!I/. ,, 1! f1:lHar audacia,e esp\rito del" 
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o MIL"""" . '@ iniciativa aos militantes do l'artido para It realiza- de '\'encer as def\ci~nciag l"ogist2.das e aPlica.r . ap 'Cp 
c;ao de pequenns • grandcs tarC':fas: edic;ao de ma- pratiea a justa liIlha do Partido. 
nUestos, tarjetas, volan.tes, R · elabora.yao de abaixo-- - Importa" para 0 cumprimento destas tarefas, q& 
-2.ssinados, pedindo a NegcciafYao, a criac;ao de Co- todos as militnntes se erupenhem, cada vez mais, 
lOissOes de Paz, ProoN.egociac;ao. Pro-regresso .dos na ligal;ao cc.m as maSSRR, para as esclarecer, mo
soldados, -etc., nas , empr e sas. quarteis, bairros , -al- bilizar e r..l rganizar, em todos as locais de trabalho, 
deias, para lutarem contra a «c.unpanha de solida- nas fabricas e ,b erdo.des, nas esoolas, armazens e · 
riedade lit :aos «voluntarios It, contra a partida dos escritorios, levandc-a.3 ,n ac-;oes concre tas contra a 
801dados, contra a propaganda -belicista do fa scismo, politica salazarista na India. Ao mesmo tempo que 
contra a ,politica de guerra, para fortaleccreni a dcvem levar os trabaltLadcres a constituir as suas 
Unidade e a combatividadc das -massas, para alar .. comissoes de Unidade e a coccentrarero-se diante 
gt.rcm a l uta pe!a Paz, pel~ Democracia e pela In- da gerencia,. no Sindicato, para protes-tarem contra 
depend~ilcia Nacional. A partidA dos soldados~ que 0 roubo nos sahidospara a «eampanha de sc.lido. 
U.O v iT'amente descontento-u 0 povode varias Ioea- ried.zde )t 8.051 «voluntaries It de Goa, os nlilitnntes 
li dadeis, nl.o foi devidam-ente aproveitnda, se ex.. do Partido devem saber esclarecer, de um modo 
ceptuqrmos Pias, para largas ac-;oes de mas.as . lega l e ~berto, as consequencias da politi<;.a de 
NAo se canalizou para a ac-;ao, nestes casos, 0 sen. guerra e d e opressfio colonial d o ia!:cismo na India, 
timento de p'.a~ do no£so pavo, por falta ' de auda .. a sua subordinacao aD imperialismo amer,icano ,e lu
cia e ma.leabilidade politicas. '. tar por Negocin<;Oe s sinceras, pela auto-determina-

A Dire cvao do P artido, por ~ell la do, DaO trmoll t;io dos pavos de Goa, Damao e Dio .. 
devidamente as organ izc.coes para a r.ealiza~i1o des- Nas fabricas, nas aldeias, nas vilas, nos bah-J'os 
til! t.refas, discutindo com eLaR as forma.s praticas populares, e possivel, aproveitando algumas expe
de apltcar a justa orientaylio do Partido, impulsio- ri~nciR.s ve.liosas fornecidas ao DOESO Partido pelo 
Dando e controlando a aplica~ao dessas formas, povo, organizar larga·s ooncentracoes das massas e,. , 
abrindo nov&'! pelsp-ectivas, acentuando. as ' novas por outro lado, ' criando comissoes de pessoas de fa 
responscbilidadc5 ~que 0 ' problema da India esta miHa dos militares e de outras pessoas hanradas 
criando 2.0 nO:!iSO Partido. que, atraves de abaixo assinados e d~ concentraQt)es 

,As deficiencias ne£te campo f c. r2.In de tal ' monta massiva!IJ, exijam 0 regre~so dos r.oldados e negoci
que, em virtude dessa f21ta de discuesao c ode auxi- a~oes sinceras com '0 f:oveIno d:l. D Ili3.o Indi'ana. 
lio politico, houve cnmnradas que tie ' subscr'everam A luta contra a politica fascista na india e l\ Iu -· 
para 'B C C,8mpe.nha de Solidariedade:t . ta pela melhoria nas organizil.'<ccs militares do Par-

·l\fuitos militantes do Partido localizaram a luta tido pnra a mohilizafYao dos soldzdos contra a p o li
contra a politica de guerra do fascismo no trabelho tica de guerra, e a luta pel a mobiliza~io da juve~ 
de agitsylc., deixando aos manifestos do Partido 0 tude ·e das mulherc! para q\Je ~ atraves de. form as 
resultado de uma actividade de orgllniza~a.O" que so leg.is e amplas de luta, como plehiscitop, moc;oes, re
.les podia~ e-mpreender~ , ,r;squeceram que uma tal colha de assinaturas, itessoet; publica!, passcios, fes .. 
agita-;Io e i05uficiente e ri)uitas vezes de result'1.dos tas, reforcem as acc;6es pel a 501u<;,llo pacifica do pro .. 
qUAse nulos, !Ie 'nao e p 'reeedida e acompanhada blema indiano. 
da ac~Ao esclareeedora e o:rganizativa db! miHtantC,s E dever dos militautes reforc;ar os la~os de soli
junto das massas, se os mil-.itantes,;, Dlo e!;tao li&a- dariedade e de apoio activo das mass as trabalhado
dos As maMAs; e nlo , sabem aplicar na pratica a ras e de largos sectores naciona'is a luta libertado ... , 
linha doParHdo. ra dos patriotas goeses c dos povos de Goa, Damao, 

lIouve lntimeros casos de cama,radaS'. que -realiza- e DiD. Esses la~os reforcam-set intensificando a lu .. ' 
ram~ no'S seus locais de trabalho, .lou.vaveis esfor- ta, sob vAdas formas, pelo regresao dos soldados, 
qo. pe.r,a esclarecer, um a um, os seus companhei- pela rcco!ha de ntilhares de assi nZituras para 0 Ape
ros de trabalho sobre a justa linha do Partido. -10 Nacional para a sol u~ao 'pacifica dos casos de 
Nao souberam, porem, levar por diante esse esfor- Goa, D n r:r!.ilo e Dio, pela reali'lfl(,!Ao de plebi~citos e 
fO, mobilizando para n~l'Jes colectivas essas pes- consulta s populares co!llo ja foi feito nalgumas em-
80as, pCtt'que substimarnm Q.S pr6prias ma$S&8. ' presas sobre 0 case da 1ndia, contra a-pLrtida de tro~ 

Os militantes do Partido nao souber am, em mui .. - pas expedicionflrias para Goa, Damao e Dio, dando 
tos casos, d.ou" a luts contra a 'politica de guerra do desta maneira provas de audacia e IDCI,leabilidade ·'o; 
fasdsmo em relacao, a 0 oa, Damiio e Pio, um caric.. politicas e nao rleixando nu n,ca· de ter' em conta 0 

ter legal e amplo. Em alguns cnsos, como sucedeu lentimento de Paz do , cosso Povo. 
na apreciat;:40, por determinada organizacao do Par.. Para 8. aplica';iio da linba justa do Partido, em re" 
ti-do, de uma reuni,5.0 de'40 partidAdos da Paz, acei- Int;Ao 30 caso de (J08, C preciso re for~ar a U Didade:: 
tou ~se como justa ' Il or,ientaq.ao de um elemento do de ACl;ao des derr..ocratas e patriotas portugueses. 
Uovimento da Paz que defendia a ideia. de se n~o ' Refort;:a.se a Unidade de A<;CH.:.> dos democratas c 
dioclitir, nesn reuniAo, 0 probfema da India. p~triotas nn base da Plataforma de Un/dade do 

EXllctamente porque se substimou a ac<;ao de Partido, na luta pela liberta~ao dos mewbros <la Ca· 
nlaSSo.s, porque se ' encerrou a actividade do Parti .. mis~ao t:entl'al do MND e de todos 015 outros patd
do .m formas seet.."\rias e rotineiras, porque se nilo otas pre-sos. 
te ve a D,ot;ao exacta das possibilidades de luta, das A cri<1.9io de um movimenio de Inassas para 0 

re!ponsabilidades ' 'do Partido e das tarefas e m cur~ rcgress.o <103 Roldados, para a realiza¢io de Negoci .. 
80, ni .. se inovou a aC(Ro · do Partido, nio !e reali- at;:Oes sinccI'as~ p .na a crb, ~iio de coudi~6e3 ueces· 
zara.m, com a largueza reqllerida, pequenas e gran- sarias que permitam aos povos de Goa, D&mJiQ e 
des reunioes, nas fa.bricas, nas herdade~, nos clu- Dio e:s:prcssa:r livremente a suu vontade, relor~ara. 
bes, sociedades l'ocreativas, etc., para ~e discutir a a Unidade de Acr.ao dos cl.emocratas e patriot as e 
situ~~ao na_cional criada pelo caE\O d.n. India e para das amplas ca madas da populn~ao que devem ser 
se mobilizarem as ma'!iSD.S ' para ae~oes concretas chamada~ i luta. 
eolltra a politica de 'guerra. J Um tal movimento de mr.ssa~ danl um novo im. 

Venramos .85 ,noss.as -deficiencias pulso. iI luta . par l\egociayoes .incera>, pe\a auto-
.,. .deterrnina-;ao cos, povos das colciniag portuguesas ' 

A luta contra a p~litica d-e guerra do fascismo" na. indi'. , pcJo regres50 dos soh.lado5, e obrigara 0 

por lS-egociacoelr sinceras com a governo 'indiaJ?o, fascismo a rccilar. Orientando deste modo a BCti vi· 
pela auto.determine~io dos pOl"os,de Goa, DamAo e dade do Partido, n os , comuni3t~s, ao mesmo tem
Dill, pelo regresso dos sold ados, abf'e novas pers.. po que, na u.c ~ao . SOJ;r.os consequentes com la politi~ 
,pectivas l a.c~AC) do n06SO Partido e cria condic;oes ea de a uto.ce!crruin&<; ?o daB POV()~, pre~tamos, COD

para 0 alargatQento da Unidade e para 0 fortaleci- juntamenta com as Qutra'l fOr~1\8 democniticas e com 
mento do M.N.D. e do ,Movimento da Paz. lsto co- lirme "articip!:.~ao do pcvo, um inestimavel servi~o 
lac.-nos em face de novas e p'e~adas respons'abili- ao nos:::,o Pab, jmpcdindo a gcerra. e a politica de 
dades, den'oYas e imiP'Ol' ta uJ.e~ tarefas. Prec.isamos a\"'enturas e de opress:Jo colonial do fa sciBmo. 

A OISCIPlI NA 
«A disciplina {errea nao e.xclue, antes pressupoe,; a .critica e a luta de opini6es dentro do 

pqrtido. /sto tambem nao s ignificu. com muito ma/pr rasau, que a dlsciplina deva ser «cega .•. 
Pelo cont:rqrio, a disc/plina {errea nao exclue, . mas pressa:;6e , a sabordina¢o consciente' e 
ooiuntariQ., pois so ·uma disc/plina consciente pode ser oerdadeir.ame.nte ferrea. (Staline, «Fun
danumtos do Leninismo'). -
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o J;;ULI'I'A>.MTE 

MElHOR£MOS A ADTIViOAOE D~ PARTIDO @ , 
ENTRE A GLASSE OPEH ARIA 

ara b em sa comp,'aa nder IQda II im portol1cl3 de it' q ue Sf:l rov ..:Iste a scti vido d e "d o Partid o e nh 'e a cI.es
M se opera ria a S~ pcder em elimimsr ~s defici§n<::ias 
existentes a tal respetto e preei.so., antes d o n1 .:sis , pa r
tir do principia - lanla5 VGz az sanenleoo - de qua 
era 1ft ~ cfasse ma is r e vo lucion6rie e 8 lna i: conse · 
quen/" n3 lurn pelo d errubam ento do rasc is;no " pe ls 
cOllstltui9GO d e urn v"'rd~d ei ro regim e democr~lIco , 

C0r.10 nos un£in"!: 0 Mer xilm"o -Leninismo, com'o nos 
demonstrn u expe ,. i&nC'ie d u d ia a d ia , a cla &sa ,.c pe
roria (; em lodas a s pa ises a for~a dir igenta da I.uta 
p ~i lt Paz , da construt;ij o socia!iste, 8 gra nd e obrc: ira 
dn fulur" .ociecla de c arouniste, Mas a cla .. e "peril d" 
.so cumpr& a sua hist6ric15 .mi$s&o, qUilndo tern a. sua 
fre Rt .. 0 .au Pertido a dirig i.le, ec!us ndo fundam en
ti.l lmcnte do modo o rge nh:a d o , nu s e ncinos, n6S f.j .. 
b d L::HS , n~s I!)mpreSD s, isto ~, em rodos os l u.gar es de 
~r.ebfliho, ali oode S3 c ncontro a clelse ope nir is, ali 
.end.: sa onco,nira a grend e m6~Sal do pre lete ritlJdo. 
No nosso casa, a peJa r de h~do qU!lnto 8 e ste ras p ei 
to foi discutido e 8S3ente, a posor dos exilos ate ho je 
"lcHnc;a do~, ml!itos-defld encids , muihu dt!bilicieoGs G 
incomproenso6s se tam ob~ervf) do e riubs istem neste 
dominio de a clividode fundamenta l do nouo Parlielo , 
~. qUil is e prociso con.lderar " e!lminar par completo , 

Ve jamo5 par "90ra Blgomes mail sall .. nh1'.: 
Em prima l. o lugar, c()ntinu~rna. a ve.lfl:ar a ""i! Mn · 

citJ de multes EHn pr ssil5 com centenas e ll igum as el f; 
Cam mil here. de opvrario$ ~homens, mu lhe ras .. io 
ven! - onde, numas n50 existe orgenizac;llo nem In
fluan ci .. do Pertido; noutra, <I o rganizB9ao e multo 
oeoil e II infuencia d o Parlidr. mu ito d imin uta ; " nou· 
tras ain da 03 organilmos nso r eullem regu lor mente, 
nSo lem a n .. cessarie vide polHicll, 

Em segundo luga., contlnullmos e verifl.,. r q ue h6 
c~morad3s qu e sa opuseram iI vantlldo de lute dos 
aperbrios cl uma empress, dumD celuls do Partid o co 
d um organismo r"gional, afirmando ·que os operb rio$ 
n~o d eviam ir para I) luta «porque isso poderio pro· 
voca r daspedim .. nto • • , Ou tro que ll fir mou que a cle.· 
se operarl8 de certa ZOiHl induttrial n~o tinha .: eo
vergadura de ese. para lutar, Outr~ que pediu 60 fun
cionltrio pora 0 Partido so nao meter n u..-na luta rei
vi"dico tiva local porque .enlio <ida ele eng .lha r tudo). 
O utro II dizer <que nao hiJ eondi~oes para lever os 
Im ba lh.,dores it luta>, pracisemente qu ando au", m".· 
mop Ircbal hadores d&monslravem a cor;trerl o, I@n~an· 
dO-H) numa iuta · reivindic8tiva, 

Em tarceir" luger, dar.m·.e despedimentol do ops· 
r~rjos, iuJD ~mentos e cond.na~5es de outros , pOT te 
re m lutac! o pe l" d efesa das s" us Interes$f)s, sem 
q~e os n o .. os cam •• s d •• tenhom r~Bliz9do quol
quer ll clividad .. em defess e epaio doirefsridos ope· 
r6dos , Tai s cameredo. efirma rolll que naa sa padis 
la",e. neele, que nlio hovls parsper.llves de lut" , 

Em qUilrta luger, hI! camaradas quo· de • .,nv·olv6m 
a llium Ir. belno do Pertido n3 r ue, no bairra, no 10 -
col onde viv0m, etc., mas, contudo, is na fa bric8, 
11& o fi cine, ne em pr t s o onde trabalham , 'e ond .. se 
e:ico ntram G!:i malS8.s, on de existem os principeis p ro· 
blum". para r eso lv .. r; III o nd e s .. 1"'1'0 0 a rgoniz8" " 
lula conti'" 0 patronelo e oncl " "xi.tem mei. e ond i
~e;cs de !;xito, pO :Jco e u ned .. (azem de acor d" com 
" !inh. do Partida e " defe.s dos Interesse, da ! ua 
clau9. Hb ain da outi'OS como radas ~ue , fren hl aos 
pro bl&m •• dll c la. se o p"rarl" a dOl tro ba lh.de .. e s em 
geraf, ,HI p or~sm co mo qusfquer OiJtro tr" be :hador, 
como sa nao f05sem membros do P,artido, como se 
n~o tive",,", a obrigo~ao e r"'p" ,uebilidade de re~
liz.sr Unlil a et;&o de vang uard s . A su~ !!ctividad e , no 
meJhor cios cazos , Iimit~·5e 6 ~" .receber a con :;: 'J ~a o ~o 
a enltega da imp.ansa, 

Em quinta IU9~r , varifico u·se que 8 Organiza 930 Re . 
g ional de Lisboll noo fez 0 que sa impunhu faze r 

par- ALBERTO 

Il 'Jand o ds s emenaco",. da ga .... Mxicos cla. Re flna· . 
ria. d~ SACPR q ue " fecta!sm II saud" a II vida de 
mil hare. de qperario s de p8rl~ orlenlal e de outros 
miihGre. de hebitanles de oulras zonas do dded. de 
U.bo a . 

De ludo isra r"sulla que milhares de opera rio! ,i 
el " Irebalhadores om gera l ccnlinuem suieitos b meis 
de, el1[rea da e xpl orilgeo e opress;;o, s~m poderem 
.ecaber " 0 .i8nlll900 e 8 aiude do nosso Partido , De 
tuda is lo resulta que 0 lute ger81 do nossa Povo fica 
p.iyada da precioso con!rib',1i9Iio de bOB parte de cla.
sa .o psrbrio. De tu do isto result", que {J organizec;ao e 
" inf,luencio d o Pa r tido nlio if) 811\rg6 no s .. io des mas
sa. trobe lha dora. de hermoni., com a. condis:6es ,"xis
te ntes, de ha rmon ia c om 8$ SU6S respons&bilidc<'es a 
os in tareu e s do povo , Tudo isto influiu para que 0 
no .. o Pa rtid o neo tenha eo n.sguido tran.former lodo 
o prestig io de q ue goza .. /lsCDI" nocional num meia 
di"~m iz,,dor d o novas ~ c~oet de m;lSsas pels satisfa • 
~3 0 GS!I SIJ!S reivind icE<;5e.s eeon6micas, polUicas e 
$ociais, pe lo derrubamento do fascismo , 

V.ftDliie ·emtiJo as caUc;.>~9 

de !udo isf!o'l 
As ca llSss de"~ $ e doutr3s deflciencias resldem: 
No fella de vi da politica de eertas cel~18' e 

de "utras o rg"nlz8S:o", do Partido, No . felte, pa.r 
veza s, de co niians;a no pepal dirigente de clas$~ 
ope raria Qm to dol 0$ domini!,. de lut8 necian"J. 
No lalta ·de ·astudo e ... s!milas:lio de linh·a dO nosso 
Partid o " r.,spe ito d e co mo se devem organizar e con
duzlr a d an" o pe raria e 6$ massas trebalhedoras na 
luta, 118 ' actuais condis:lie. fasci.t.I, pera. iA e em rg 
Is l';;O 6 0 futuro, N~ falta de "studo d'a. condis;oes de 
trebalh o " de vida da cl&s.e operari., Ne falta de for- / 
mes de org onizlI9iio mais adequada. para II luta pele 
solu~ao d O $ problemas qwe ela lem por reso lver , 

;:'orkde4\ramos a ligaqiio 

com a c)a."'IU~ opeJ'aria 
li garm~·no' iJ ~ iass " operiiria para a podermo. di. 

rigir " lov~r a luta , 9xig o ester lunto dela, eusculM
~16 na ofi d n" r' nB fa bric';, n8 emprsse, em qualqu6r 
luger de trabalh ::>, Ex ige e,tM iunto del" no Sin.dies to, 
nas o rgenizot;o es desportivas, culturais e recreatiV'as. 
E)(iga estarmos com ala na rU8, no beirro , no local da 
rssi cMncia, coloeado. em pa'ls:~o de vanguard", 

Llg"rmo·nos a classe oper6ria criando condi~oes 
par!> 0 organizer e conduzir bem, exlgo do, membro. 
d o Partido d iscuti r com ala os aeus problema., ouvir 
8S sue 5 opinioes e $ugestoes , aprovcitar diS claSle 0-
pere ri .. e da. mossos aquila que elas nos en,inam, 0 
comunit ta nfio pode 50 pens.r em ensin.r Il' mas
ses, des ·manS85 tern euda comuniata muito 8 apren
de r , Pe ra inai. nos ligermos as mauas, para ala rgar 
" eonso lida, II organ i za~~o 11 ·0 prestigio do Partido 
iunto de clas$(! operaria e precilo voltarmos mais Ui 

"iista! parti indudrias, t.ais como as da cortit;a, das con
lei'val, t&xtil, trsnspo r tus, c·onstru~ao civil, metalurgi
C0 , mineira, etc., etc., onde so encontra concentrada 
o c $ma gndora maio ria d b proletarlada . Para lig.rmo. 
mai s 0 nouo P«rti do as moss as e necessario iermos 
bem pr l>,enle q u e 0 numero de proletllrios industri
ai. subia no eanlinanle, em 1950, a cerca de 750.000 
bOMens e mulhe rei, con/ando apena. os indlv idu"s 
profi s s ionalm~ i1 te ~c tivos. 

E IOs ta proletariad o que canta na suo vida exemplos 
glorio, 05 de luI", Co 1':1 0 as greves de 1942 na regioo 
da Serra da Eslrela, "5 groves de Julho·Agosto de 
1943 no re g i/io d~ l is boa , Marge", Sui do Teio, S, J060 
do Madeiral QS greve. de 8 e .9 dEo Moio em Lisboa 
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7 
e arredorJsJ B. gre";jj ··.dIS, oparariaclo da Lisooe ·"m sempra film conseguldo ir lite jur.to dela, a useulla-Ia, 
Abril.de 1947; iii! greves e .. Qotras ac~oos levadas a ligar·~" bem a ela, Ind o ,ao encontro dBS S UI)$ dis
cabo pela classa operaria nPJJIros oca. ioes e "oLtros pos i~5es de luta ·e possibHidades cried ores . Melhc· 
ponlos .do .Pais, antes o . .pepo;$ da ~igencia do reg '- rar a ilctividade do Partido neste sentido , eis um .. 
me fascista de Salazar. c. f' . das mlli. Importa nt". tarefes quo lemos por db" te. 

N6s podemos dizer aberlemente: no n05$O Pais ' hA Mas , pSI'" I.so, () preci.o que a p"inc ipal a ten,;;c do. 
Uma closse operl\~ia de •. envolvida poillicamente. Ela me mbros e ~impatiza nl"s do Partido .e vo lte funda
pos.ui vontode e !Jma piecioso Iradi~6o de luta . Ela menlalmente para as empresas. Par" '''0 e p"" eiso 
clIbale-se com muil •• difi cuida de. imposl". pele "X· que a li se i" m cri8d .. ~ " m"ntid ~s .s Comiss c os de 
p'ora~ilo .. e. dorninat;ao fl;.!cistas. E:a sGQlJe & linha do Unidad~ t Ccmisso os Sindi ca,is , c crnissocs de ttilba w 

nossp Parlicf'o ~ confia neJ e , Os ccmun ist.os e que Ihado res ccm,postns por ho na;ns, rn ul hen!3 e {ovens 
nern sempre a tern s6pido crgenizar e ccnd u:i. ir. Nem cil pazes d o def£ ndere m 05 l i nteres~es da s ua cle:;se-. ! 

. =~"""'I""T·'Z"_"' ___ ~»lIE"~"1Di('~~V~.;L£&&; ,...,.,. ..",.,..,...r.~ 

·. MAIS 
. MAIS DEMOCRACIA INTEflNA! @ 

GRrTICA:! MAIS INICIATIVA PCP 

E NOCAO DAS' RESPONSABILIDADES! 
• ~V" por RAMIRO 

Menliriamos Ie dissessemos .que em lodos os O1ga- imediato. Vamos citer dob exam plos rec~ht.J que" 
nismos do ."OSSO Pariido ·ha democtac:ic iniArna, comprovam esse fnlt!! de ci er,10crDcia intornt'l e ore .. 

espirito de iniciativa dos seus elementos e nct;6o Iha s moucas it crHh:~ vinda d e baixo para ci ma. 
dos sua. ' responl6bilidade~, se 'dis.essemos qu e nes- Porque dois cama .. edas ci e um. c e lul .. ·d e .. mpr".~ , 
se. organismo. partidarios nao · hI! muitos camllradas form ul"l'Ilm critic:as ",rreda. na [e rma, mos illSlas no 
reduzidos a condi(:iio de simples manequins, de sim- conte udo , ilO$ seus controlairos , CHe .s con~ro !OIros 
pies aut6metcs. Por isso, em todc 0 Partido se tern n!o c!uvidarsm er., uprese Atar iiJ OS SE:-3 cam{l,racl'as 0 
de travar urn. batalha seria contra 8 G.5treHeza e 0 6 sua calufe, as!i. im como llO o r'9 lioismo 0) que Cl!J 
sectari£mo, contra 0 mecanici~rflo . burocraHco e au · controleiros pertenciam, eSSi)S eriticBs como « U n l .; 
sencia de discu$siio colectiva, contr .. a falta de ".. acto de provocar,:(}o', como • criticas provo
pirHo critic.o e ausencia da Buto-.critic~, contr.1 a ir- catorias ~, procurnndo a~! im fe char in; bocas " eS<: " 
responsabjfidade q.ue reina . ern certos comiU}s e ce- UIS camaradas..., e fazer orelhas moU'cQ.s denrro do 
lulo. . S6;;i.,jsim 0 Partido forjarli novos quadros, ge,- Partide> a juslilZil> du su.~ crilics •. Esses' c o ntrolelros 
ohara m~ior vigor combativo; elevar6 cada vez mab agarroram-..... a format erradc del crHics •. pUb nage
o ",ts'u nivel ideologico, fortelecer6 mais 0 mar, 8 !iua rem q.:' que de justa havia no seu conteudo. 
unid~de interna " e sa ligaril com mail llud6cia bs NumG celula campone'l!J as crit;ces duro .. fcr mulad8" 

.mas.as. . ' . ' . . pelo seu controleiro quanto ~ ilIusincie d. fundo', 
O ,nouo ; Pllr)id.,., n50 vive desligaclo do ml\n do er"m de tel ordelll , que um come red'" respOrm'vel 

que 0 cerca •. ,,-Nap lie pode encarar 0 Pal'lido dessa celula. para . nao ouvir mais crilicas , entregou 
como qualquej .. co'isa des/igada dos nom ens ao Fartido como recelta ume quantia de.tin~d" b Ii 
que 0 :cetcam . E 'neste Gmbiente que 0 Parti- q~id",; delermjnade de~pesa do 'eu orgsnlsmo, ocul
do vice' e.·age· .( Std.line). Por i.so, denl;o do ta ndo 0 facto 80 controleiro e ao o rga nis mo e eri
nosso Pertldo surgem por vezes metodcl de "clue- /lndo depois /l si proprio ums s itoa~ii" ral.a .. Tudo ' 
~1i .o euados, pr6prios dos 'p'&rli~os .burgueses, rna. is to para pocier enlrega. fu nd os em I'odos os s"us 
estranhas ao Partido dB "los. a open"ria , 0 um Par- encontros com 0 con troleiro r.. . Nil" proc"Nln d " 
lido de tipo leninista . Para .. defend or a puraLa do ouY;r cs cD mar8cles dessa c e iule a na o procuron<lo 
p,artido, os principios do marxismo·IEninis",o, nos profu ndar as .sues <iificuldodes e eux ili a-Ios , es t" 
precisClmos de arranc&r de nos mesrnC$ e dos no~- conir.cleiro arra!;t6 u, ' .s.cm dr.;so sa ape rcebe r , urn , 
so. camerad ... tudo aquilo que possa ""nds repre- camarad .. para 0 caminho de d esiell idade para c om 
'sentar uma sobr!!y.iv~ncia o.u influencie estranhes ao 0 sau Partid o. 
Partido do proletariado. Esses influlinci"s ·do t- m-
biente !,xterior, juntas it ilegalidade fefoz em que 0 Poderiamos citar muHo. oulros ca!os reveladore. 
Parlido vlve (que ri~o' permite, a maioria das veze., da ausancla de democra tismo, de trabalho coleclivo 
reunioes amp las e demoradas, nem () ~plice t;ao inte . e d e €'spit ito critica,' sobrefudo quando a cdlic6 vem 
gr81 de lodos os principies do centralismo d emocra - de baixo pa ra cima. Hii 81guns ca R1ar"das q<:8 se 
tieo em todos os organismos do Partido), alilida s 6 limHam, nas reunices.' dos organism os por ales con· 
certa d"bilidade ideol6gica, I~m' vicio c o certes ca· trolados , 6 feiarem 56 eles, a Clxporem ele. ·a. di 
,rnarades, fazem corn QU5 em ' certos o rgan ismos do reetrizes ~o Partido, mas que nao!o esforc;am p O l' 
Partido n;lo exi.ts espirito d,mocr$tico, que os ! .. ~S pro cur"r " " vir os camaradas controlados q uento 8 0S 
controleiros &p"re~am ' neues organisn.os como p:o. .eus p roblemas e ils ' suas dificuldade" nem quanto 
qu,"OS chefe., 'que nlio oi~ilm capazmenl .. os ~u.U$ it SUG op.!ni;;o sobre as di rectriz"s do Partido: ' ' O u 
elemento~, e faz com que o~ eam~rada! controlauos tros contro leiro's nao sa cs~or\llm por criar condi
desta forma sli conduzam no Partido como simpl", ~oes para pocierem reeliza r reu nioes c om tempo", 
ma nequl'fls ou aut6mato., que ndo expressem livre- orclem, fog e m desta forma a di,cus 3~ 0 co lectivD e 
men ie ,c$ 5uas ide:as e' as suas crHicas, nom elevem li'mHam·se , nc; m\!lioda dss veZG~ , a discuNrem . indi ~ 
o seu ,espirito de iniciati,{8. Com razao sa saU'en?e· ' v idu1Jlmente · e d e fugida os problemas do Pa.! tid o em 
va na V. a Reunl1io," Ampliada. do Co mile Centra l enco ntros db rua : Procedendo desla forma, esks 
• que fla tipo's de discussao que nao abrem as c onlro le iros l,avaln todo 0 dQbat ... de id e ias d"n rro 
bocas, que, quando ' se procl1ra convellccr as do Parl ido , v iciam-se no tr"b"l ho buro c r~ii co" tr~ 
deml1t'adas, se imp6em as idelas . Que com yam 0 seu d esenvoivimen to politico " ;d"016gic(,, 
{requcncia e rapideE se diz cos camaraJas rsduzem o s c <l marBdss po r ."es c ont ro!ados de51" 
que eles revelam (altd de cOllfianra no Parti-· form~ ,\ condi~ao de . imples aut6 matos 011 ma~e-

.. do, e que isso f'echa as bacas ~ . A V. n Reuniao quins , im poem ditslorialmonte as SUBS prop rias ideiDs 
Ampli~d. verjficou que is to n80 a ju da os ce mo radas e fecham 0 carni nho eo G! pirito c ritico, a iniciaiivi) 
c"cHt trolados. e expressa r-em livremen ~e a s pro prias d e s milHa ntes do Pa rtido, mahmcio, o e sta forma, to~ 
i.Gail),! , que ~ isfo, os faz rafrair, que, is to trava 0 d e· d ,) a vida politico dentro d os org8n i$mcs do Partido 
ha le ci e id"las dentro do Parlido. t A ""r .:lade e quo ' por· elcs c"ntr.o l ad o ~l .Islo "'''p lica 1I raz~o por '1"" 
3sta ~itu a~Do sa con tinua , a lvorificer em ,c:e ~ Jos or ga- cerfes . {~on trqJeir o~'~hecam lao. rn;) 1 os, qua<1io5 
nh.mos do nosso Partidq e que eta represen ta urn q ue con lroknn -e n,ed .. vivE-m as l u~aa da~ rna.ssas tr,.·~ 
perigo graye e que'; necessorio dermo. ,comb",le . baihadoras OU, O qua e b e m pio r, ate uS ignoram I 
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8 , o MUllAN 

S6 ,abrindo aa boca. dentro do Pertldo nCls dosen - to de can nns ~ua. ;; .. is pos~ilidades revolu· 
volveremos a espfrito de ' inic:ielivo dos opo.6rios e cionllria., e na felta de"c~nfian~a n',,-,Porlido, loma, 

' cemponeses, e que Msrx .. La nine tenIa. vazes pres· do :como. um lodo, que " .. senla ent' g,rande, ~arle " 
larem homensgem. Nilo proced"nclo a .. lm . n6. nllo ' resII16ncIB d~ cartos c,!riI~radllS' damocra;la Intama 
podemos conhecer 0 rieo meleriol hum~no de que ' e ~ mecaniclsmo nu vIde de cartos organismos dO 

a nosso Pertido disp68 "Oss sual fileir .... nao abrimos Parhd o. 
per!pEclivas !s luas iniciatlvas, nao profundemol e ND medidD em que foment&mo~ a auxiliamos 0 '/lm
'illio "conhecemo$ os problem~s vivos das ma,su Ira- prego cada vez mail largo da critice (de cima pOfa 
b"lhadoras, nao tiramos B. ricasli~50s que <lavemos baixo e deboixo para cim,,) em todos os comites a ce
"lirar com os seus Gxitos e ins:.scesso3, tr3vamos, sem lules do Partido, ne medid8 em que a 8uto·critica (n&o 
dine nos Bpercebermos, a. inicialivas do~ ,!o,uos e flag.I.~iio que faT. perder a conlion~a dos quadros 
cilm.rBd,,~ .. das m3ss,,~; , fome!,lamos 0 rol!'.',emsmo em Ii) passar ,,"s,er esponlanea e noo arrancada, ,, ler
e eutome"smo burocrAhe~l. Cflamos a passlv,tlade eros (como por yaziil '''inda.o) I.remo~do,do um gran
o desinterelSe pel .. s t ... el •• e Ij"ho do Parlido, apa- de a decislvo passo,·!>a conslru~io do nOS$O Parlitlo 
g-emos nOli noues camer3das e chama viva de com- como Partido da novo lipo, CORlO um Partido ,\eninil-
balividade revolucion~ri". Ie. Serll 0 emp.ego livre da eritice e da auto-cdtiea. 

A' ' . d um dos allcerce. meis poderosos da unld,ade intorna 
falla do al .. r.~ao, da r"'!p."lo a e _serenldada do Partido, como loi mais ume. vez constatedo na 111-

revalada po~ cerlo$ conlrolelYos, ~ue nao Bcompa- timo Reuniao d. Direcl'ao, poi. quo, abrindo-se 8S boo 
nhem, as, Ideills exposlos pelos cumll"'~"s par elss ces nao poder&o exi.tir problema. racalcedos, nio la 
cOiltroledos r~lv~m ,0, P"rhdo, ~o ~onheclmen!~ co!"-, p_odera criar 0 lerreno favoravel para a trabalh" Irae-

- plato d~~s~s_ Id~nAs, \qu~" se UiO ~u.stas, pOdO .. il alu" cionaJ c.omo recentements sa criou . num oTgenismo 
dar a malhdr"r 0 IrabalhoQo P_8"'?~ " valorlzer 0 ,' do "'Mlldo. 0 emprego ds crilica ' e d8 "ulo.critica 0\ 
quadros que .8S cefendemi se, lao '"IU.I"~, nio po- e principal for~e motors clo aperlei~oamento continuo 

, dam ser davld'!mente , comb.hdas n .. n, 8ludedos os do tr"belho do Partido. 
cemerado.. 0 n05SO Partido tern dOdo' grandel e decisivos po .. ' 

Nio delenyolvendo a di.cussllo nos organlsmo. do '~os para 0 seu /ortalacimenlo ideol6gico e ;;Para 0 
Pertido, nllo proeurando por todes as formes cri .. r con- sau robustecimento organic/), poriim, oulros pas so. 
di~6es deJoc,,1 e tampo parn 0 dtbale de ideia., n6s igualmente importentes ainda falla dar. Para Isso, pre
caimos, sem disso nos apercebermos, "" substima9ao c isamos quo c3da comunista ponha _ tuncionar 0 seu 
dos quadros, perdemos is confien~a nos quadro. que ~erebro 110 s"rvi~o ' do Partido . Cada comunl.l" tem 
conttolamol, sobrestimamo. a. nosses pr6prills po.s'i· de fazer eslo,~os pnra assimilare lazer asaimU .. , a
bilidades e chamamos ~ n6s II clirec~iio e realizao;lio que le, qua 0 cercam os principios e o. melodos do 
de tarafas e iniciali"". que poderiam sar cump,idas e '.C\,OO do, loninismo-slelinismo'. dendo a cada cam,,· 
alergadas, ou profundlld .. e flnriquecides por outros rada a no~llo das .ua. respons"bilidade$ pera,, 
camaredas, com g",nde 'beneficio par" esses quadros te 0 Partido e 0 povo. Preeisamos, para i;;so, 
'a ' para 0 traba'iho geral do Parlido. Esta e ume dils de Ire¥erem todo 0 Partido ume lulo sem qUi!rlel con
principais rarns do centra'lismo e'x:ccssivo qua se ve- Ira 0 sect.rismo " 0 burocratismo -que is olam a Par
rifica mais ou- menas etta fodos os org8ni:mos e lid o das ma5slSs, bern 8ssim como·cqntra 0 oportunis-

-:quadros do P"rlidc. Neo ~ .. , par acaso que com mo que ab" ndona a$ posi~oes comurfistds. ',Precisamos 
, tanla Irequ6ncio nos ultimos tempos surgem em liger cada ve" mais 0 Partido ' "S mOls"as. p,ecisamos 

" alguns organismo, do noSSO 'partido Idelas derrotista. ,de reconqui.tar po.i~6e. perdidas e gannar oulras no
," 'quanto eo' v!llor do. quadro. " a combstividade des vas, precisemos de velar pel a fidelidade aos princl
';'1II8SS"S . Essa substimBv60 do. quadros • da. mas'''s pios do marxismo·leninismo dentro' do Parlido como 
"'e 'filha sobretudo da fallo de conhecimento directo e ve1amo's pela menina dos nosS'oscilho •• precis.mos 

vivo dos problemas e lul,n dar mass ... e do valor dos de fazer ludo a que estiver eo nosso aleonce pera 
qUlldros que eS3~S lutas ,,,velam. Como nos ensinam apelrechar cad .. vez mais 0 nOllO grande :e' invencivel 
as nossos mestres, os mililantes ,que caiem no buro- Parlido no $ua lut. her6icll pela lelicidade " do povo 
-crali.mo, 110 rolineirismo passivo, cobrem-se de fer- porlugues, pels salv8guarda da Paz, pela dele'so' da 
rugem, perdem-sa com 0 pasoar do tempo para II lu- Independ"ncio Nacional e para a '<:onquislll das: ,U-

'- to. E, pois"no descorihocimento dos 'qua'C!ros. "a flll- bardo'des, Democrillicas. 

'0 CENTRAlISMO OEMOCRA nco 
(Partet 4lo 'Informo do c:amerada MElO lI' c uma Reunllo. de bfrec:~50" 

'1;'0 cumprimento dos principlos do centralismo 
democratico exige a lil1re discussao dentro 

do Partid'o, entendendo-se que, no fim de ,cada 
'dlscussao, as declsoes 'tomadas sao l1aliaas para 
todos os camaradas, para os mais e para os me
'n'os reSponsBl1eis e POI' todos devem ser leva
das a priitica. As rt"solu<;5es do Congresso e do 
Comite Central devem ser aplicadas obrigatoria
mente' por todos os membros e organiza<;5es do 

':PEII'tido, a minoria submete-se a maioria, os OT-
"',S!anismos inferiores Bubmetem-se aos organis

mos$uperiores. tal e a essen cia dos principio!! 
do 'cEmtralismo democnltico definidos no .in for

"me deorganiza<;ao do Comite Central ao 2,· 

Congresso !legal do Partido e ai aprovados. 
Mas 0 centralismo democnltico nile exclui 

nem se op(\e ao de-bate de ideias e a democra
till'interna do Partido. N6s del1emos desenvo!
ver por' to(los 9S meios as regras da demncra
cia intern a no Par tioo, sempre que -nao coli darn 

"corn 0 trabalho conspiratil1o. Cada militante tern 
, 0 direito e 0 dever c.c exprimir Iiv'remente e am
'plamente 8S sua s opini(\es, 8S suas discordan
'cias e criticas nas discus~(\ell que se des envol-

" \'am ' denf ... das celuills e organisrnos do Par· 

~ido. ;A experiel!c~a da luta mostra-nqi! que ,na'o 
e a luts de oplfll(\es dcrnOro do Partido que 
po'de conduzir ao enfraquecin~ento da unidade 
das suas fileiras, ,antes pelo contriir/o, II 1uta de 
opini(\eR refor<;a-a, melhora a 1I08sa a'ctividade 
e orienta<;ao e constituj urna impOrtante arma 
para corrigir as nossas deficiencias e !:I,ebilida
des . «A tutR de opini(\es - disse Staline-- exis
te e existira; sem, isso e imposs!vel qualquer 
movimento para a frente •. 

No nosso Partido s6 nao existe e R .Iiberda
de» de desal/rega!, de miner a unidade e a diS
ciplina do Partido, a «liberdade» de caluniar e 
de 'discutir os problemas do Partido fora do 
Partido e as escondidas dele. Essa «liberdade .,' 
reiviildlCada e receitada por todos os provoca
dores e desagregadores ,e que cons,titulU carae
teristica especifica de Gilberto de 'Oliveira, de 
PiteiraSantos, de Joao Rod'rl'gues e outros, 0 
nosso Partido nao a concede a ninguem. Os 
provocadores e desagregadores de todas ' as es
peeles s6 podem realizar as ; s!la~ acHvidades 
criminosas e manterem-se nei partido atrailes 
do de,&respeito petos prinelpi03 do ' c'entralismo 
democr~tico_ ., 

.~S .... 
« 0 Partido revigora-se depurando-se das elem'hitof oportllnistas,» 

ST1LlNE 
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