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lar'r om trihunal onr mgado* de OutuÍrro

Contru os procesns e a nov sura!
* h , o - 

't .ãr Sahscriçüo te apoio

0 nosso jornal, ne pessoa ôo canaracta director, vai a j'rulgmento gg nee-
tios de Ouü;bro. A au&L&rcia terá lugar no le JuÚ.zo CorrwcionaL da Boa Eora, ern tr§
boai sob a presittêacia clo j,r.rÍz Cald.as. ..

1 Esse é, ali,ás, o prÍmeiro de r{ra série d.e processos eontra nós 1ançad,os
peJ-o I e If Governos, bem cono pelos ilenais conponentes tLa trinrLade da repressão
[d.emocrá:lhisêtr no nosso País: a poJ-ícia (neste caso militar) e ctoÍs juízes. Urge, q
- -,]Íáq qlre' o povo porürgu& e tod.as as forgas tienocr6ticas conhegan bm og uotivos
q[tre IÍoa] levm a. tri]unal p&ra qle nelhor se apmoebEun cono, sob o manto djáf,mo das
llJibwdacteorüracürm a mordaga, o arbítrÍo e a ihíquidade tla nova eêrTsura.

PoRsiE Vm[oS Â IP.IBUNAT?

0 ü$uta Poprlartr vai a tr{tuna1 m meaêor d.e Ouürbro poir ter desnrascaredo

a cobar&ia p«rtítica e a dupilieidacte do partido üito 'rsociatistai, e do seu líder ltá-
rdo Soaresr qE se pemütiu üenliar ridiculariizar o PCEP e o sat §eretárí"o-.GeaI- na
Â.R', sabendo que não l}re po.ilÍamos responder nen aí, nm naTF ou RDP, eujos aces§
a §ua censrir,e "so-cialis*a!! noeá€erâb, -e a§o gr**+a *empo.dspsls d+ elo-p .aJlan*ralu a re
io ôo nos§o Partido, Ínplorand.o-lhe trprotecçãorf contr& o go3-pe social-fascísta. l{6o
§ ,,:ste o conportamento d.os tartufcs da poIítica?

0 ilLuta Potrmlartt irá brevenente a tribunal por se ter levantad.o oontra e§
sa verêadeira aêressão e insulto à Ind.ependência l{acional que foi. a renovação pelo
r Governo d.o acorclo ila base nili.tar ianque d.e ocupaçâo nas Lages;

0 rrtuta ?opulartt uai a .tri.bunal por tcr d.iinunciado.o .aôordo ccj.ebrado sc-
cretamente entre o I Governo e a I[T, medj.ante o qual o govefl]o trsocialistart se cort
prometeu serrrll-nente nâo sd a preservar. as posigões do ênpório ianqrre em portugal,
cono aind.a a ind.mr::izar no valor cle vários nilh6es de d.61ares a activid.ad.e d.o sabo-
tagen e de rapÍna dos alnrtres d.a ITT contra a classe operária portrrguesa ê a êco11o-
nia clo país;

0 trluta Populartr deverá sentar-se ajnd.a no banco dos r6us por se ter er-
euido eur êefesa d.a Cf da CNN/{ar, aLvo êe un processo-farsa e de rrll julganento La-
iligno, d.estilados a impedir aquele 619ão d.e nassas d.e lutar pela d.efesa dos Ínteres
ses dos trabaLàattores d.a lttarÍnha ltercante;

0 rtlruta Popularrr vai ser Levado à barra dos trlbunais tla burguesia por @
Illascar,lr os n6tod.os ilegals e atentatórios de j-:rtirsid.ação e perseguiç5o eontra mii i
tantes cl.o nosso Partido ê srlas fanílias prosseguidos pela pJtr{ e urr seu fanijeradooq
pitâo l{endonça, que pela segunda vez processou o nosso joznal;

0 ttLuta Populartt irá ainaa a trÍbunalrpor se ter levantail.o contra a Ínt+Et
d.ade e o arb{trio d.a actuaçâo de r:.n taL Juíz Costa Margues, responsável pela conde-
nação do nosso jornal- no primeiro pr\)cesso novido peJ-a PJII, uaa d.as nais pesadâs pg



nas proferid.as @ processos de i.roprensa, em eloguente contraste con.a Ínpuniilad.e,&s
pasquÍns fascistas e social-fascistas.

Eis porque nos querem julgar. I rsustiçaft d.a burguesia e dos seus governos,

poJ-íeias e tribunais, pretenden, ef,r nof,re àa trliberdaite d.e expressãort, anord.açar &

expressão d.a luta d.o povo pela liberdade. Não o conseguirão, por6n!

QUU{ Vffi A JiitcA],iENTO? gUEr{ SÃO 0S núUÉr

Que o ataque d.esferid.o pelos governos rrsociclistasrt ê suas polícias visa
'calar a roz d.a classe operária e do seu .Forna1, denonstran-[os os leÍ-s proceszuais

êe exeetrção por e1-es prdprios d.ecretadas contra os ilcrines ôe inprensail. 0s proceg
sos d.e imprensa, por obra e graÇa dos rtdenocratíssinosÍ legisLadores do d.r. Soares,

requintaran nais aj-nd.a o seu caráeter d.e processos su"náríos, onde o réu ê destiürído
d.e qualqper dire'itho reaL tle defesa; onde ura queixe" governamental podêr auteaticaneg
te l"evar qual-quer seu opositor Ere. ouse escrever nos: jornais ao banco dlos r6us;, sw,
qtle: â. isso possa sêquer opor.?-sei onde os juÍzes estão sujeitos a ord.ens e pressõesi

de toda a sorte para eondenar coa violência; onde se agtevarÍlr1 as penas ao ponto ôe

os joraais poôerem ser liquidad.os con nultas de 500 Gontos,, e de o &i-recton êe 'urr

jornal. gue ouse opôr-se a quea rei:ra, poder sen conàenad.o eB' pênas ôe prisão naior
de 2 a B atms ; orrde a4rós rin cer*o nfuero de cond.enaçõe.s os jornais pocterão ser sus

pensos e mesulo enc'errad.os. Tud.o isto, claro, passanô.o alegrenente por cj.na da sacrys

santa Constihríção, Ere os |tsocialirstastt se tornaran peritos m esticar, anarrotar e

rasga,r âe acord,o con as suàs conveni&tcias e ôog seus patrões.

Que taI ataque conttra o Partid.o e o,Jortral dos operárfi.os e rtre Veril.ade vísa
o ser,r silencianento c liquid.ação, denonstra-o ajhda a. suo conjugagão con várfuls oü-

tras provocagões d.ecretaclas pelos governos, e eânaras ilsocialistasrt', taÍs cono as: @,

socupações das sedes, nonead.anônt-e da Sede NacionaX, proibição e repressão contra a
propagand.a na nla, etc. . .

É o que tudo istó e o que taI repressão visa esconder, naner e calar qtxr

vai a juLganento en nead,os de Outubro con o nosso JornaL. É o carláver putrofacto cÍa

poJ.ítica dos governo§' rtsocialistasrr que na realidad.e vanos julgar à Boa Eora. É elb
e a sua nova censura que aos olhos d.o povo e tend.o-o ecmo juí2, se irão sentar no

hanco ôos réus!

COI{TRA" À NOUA, CH!TSUR.5-, J" SOLIDÂRXED/$E OPERÁBT/I. E POP{JTÀR!

Contra a uova repressão e a nordaçe d.a classe doni.nante, deven o elasse

operári,n e tod.as as forças populares e d.enocráticas opor a naio.::: resistêaeia e a
nais vigorosa d.cnúncia. Porque é, a já de si tião Linitad.a liberd.ad.e de exp:ressão ôos,

operárÍos, porque 6 a verd.ade d.a sua classe, porque 6 * m,ra voa, o seu JornaL qlre se

pretende caL&r. Â.t-rás d.eIe, caso esta ofensiva cens6rÍa não enoontrassê resistência,
caÍriian üoil"os os, d.cnsis 6rgãos e jornalistas da Í^bprensa deaocrática qus. se rêcuso:g

sen & vergarr Onten, cono hoje, o trl,uta Poputrarrt, consciente d"e ter crxrprido o seu.

dever para GolI o povo, conta coa e sroâ-lâctim sol"jd-arlêdad-e ni,Lj-tante!

Porque. ta3- ataque pretende revestir a foma principaL tto anÍqüil,rnenüo



do ttl,uta Popularrr atravds das cond.enações cn nultas srcessívas e d,o cerco econónj,cro,,

a Beilaeção do ltluta Popularfi d:i.rige un apelo à elasse operáría, ao povo trcbalhador
e a tod.as a$ foryas dmrocráticas e patrióticas para, cont-ra a tentativa do a. burgug

sia nos, silenciar atrav6s das nultas e, üo cerco econónico, se solid.arizaren con o
ücs§o Jornal atravós da abertura de una sutsscRxÇÍlo NÀcx0maL DE ÂP0I0 À0 JoEM$, Di.

YESRDJIDE.

Ferrsanos, qlre o nelhor fo:na de se expressar a solidat'iedad.e activa'. de cr
tla proletário, de cada trabalhatlor e de cado denocrata contra a nordaça e os ataqres
ao trluta Populo"rI, o nais efícaz processo de os esclarecemos e de jr:nto delo,s agi+

tar o objeetivo da nossa luta, o neio nais úti1 6q 'ihpedir çfle a burguesia atinja
ôs seus fins d"e arriquilar @ nosso Jortral através das nultas, será' o de naterializar
o cpoio operfuf.o e. poprlar üillâ,'SUBSCRIÇÂo NJLCI0$r&E DE ÂF0X0 Jlo JORIWTL DÁ V'ERIÂIE.

ffê;sse sentido e eon esse objectivo, será. transfo:mad.a a parli:ir &e hoie a
nossa eanpanha di#ria d.e flrndos. Ncsse sontid,o e son essc objectivo, apolanos à lQ1

gs.nassa {os nossos leitores e do povo trabalhad.or en geraL, aos quadros e activís-
tas d.o Partido d.e tod.as asl regiões, disf,rilios e scctores en partícular, para quc se

erga uü grande' novj.nentio de solidâriedatle para con o ttluta Popularrr tendo conor ban-

deira a SffiSCRIÇfu xACfOmm DE ÂPolto Â0 JoaNAIr DÀ \rERD/iDEl En fren{ie coD a solidarj,e
tl.atle! El frenüe con a Subscriçãol

-NN$Gnm{ EÍ-DE CÀIÁR TLTOZ DÂ CiT/tS§E O}ERÁRXAI
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