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VIVA A IX JORNADA NACIONAL DE FUNDOS

Terça-feira , 3' de Agosto

A feitur a do jornal dos exploi ·ados e oprimido ~ nas
condiçÕes concretas da ditadura da burguesia á uma .betalhe
mui to dura. se atendermos a que à classe operária e a o povo
são impostos todos os obstáculos na obtenção do . papel . ne com
posição tipográfi ca propriamente dita , na distribui ção do j or
nal para que ele chegue a todos os cantos da nossa pátri~ etc .
E é tanto uma batalha muito dura se atendermos -ai n
da a que para os capitalistas. para n s exploradores , para f~
cistas e social- fa s cist as. os seus j ornais . a s s uas rádios
televisões são pagos com o dinheiro roubado ao_ povo, são f i nanciados pslos s eus patrões internàcionais, os magnat as da
Casa Branca e os novos czares do Kr errrlin. ao_ passo que para
o Povo, par a os operários , camponeses, soldados e : mari nheiros . para os sector es da pequena burgúes~a urbana como os em
pregados, traba.lhadores dos serviços,.... fu ~;~c_i_o n ári os pÚblicos:
rofessores, etc. o seu jornal é pago pelàs ' mode s t as cont r i buições que eles retiram aos seus magros salários ou ordenados.
Tem .sido à cus»a do lançamento de campanhas antus i
á sticas, p~riÓdicas e sistemáticas de recol ha de fundos jun~
to do Povo que o nosso órgão central, o "Luta Popul ar" .. tem
de
podido sobreviver. Tem sido à custa dum grande espirit a
sacr{ficio dos nossos camaradas. duma grande determinação e
duma confiança ilimita~e nas m.: issas do Povo que t emas reali~ colept~s para o pagamento das multas ao nosso jorna l pa
este dizer é verdade .. colectas para a manutenção económica
do Luta Popijlar, Jornal dos comunistas. voz intrépida das am
plas massas ·d e democr atas _e patriotas do nosso pa{s.
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o nosso jornal. pare poder continuar e sair na tipografia de "O Século" onde á _impresso. tem que efectuar ~m
pegamento de algumas centen~~aa' contos no início deste mes
de Agosto. ~ neste sentido que surge a necessidade. a importincie e a inevitabilidade d~a nova campanha de Fundos.
a
IX. Campanha Nacional. :.: ·
.
As dificuldades agora são maiores, muitos dos ele.,.;
mentos
do
povo, durante este mês, vão passar as suas férias
1
',. para as praias, vão ter com as suas famÍlias. e isto acontece particularmente nas cidades e com maior acuidade na capi- ·
tal.
Contudo. por maiores que sejam as dificuldades elas· rnesmo assirii não são nada canparadas com as próprias difi
culdades em que o Povo .vive e que se agravam dia para dia. E
nesse sentido que os n9sscs camaradas vão sair para a rua
com o, mesmo entusiasmo, a mesma . confiança nas massas do Pow,
a mesma vontade de ousar lutar e ousar vencer, de outrora,na
firme convicção de que não há nada no Mundo capaz de calar a
voz .. ~a classe operária, capaz de calar a tribuna que ainda.
nas _ ~ltimas eleições presidenciais soube erguer-se em defesa
do pr.ngrama democrático e patriótico do General Ramalho Eanes que contou com o opoio mas~iço do Povo português e
que constitui ainda hoje a plataforma que deve unir 90% do nosso
povo tendo em vista a defesa intransigente da Liberdade. da
Democracia e a salvaguarda da nossa Independência Nacional e
da integridade territorial da nossa pátria.
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VIVA A IX JORNADA NACIONAL DE FUNOOS!
NINGt.êf ~-DE CALAR A VOZ DA CLASSE OPOORTA!
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VIVA O.LIJI'A IUPOI.AR:DIAAIO!
A IlJfA 1! IXJRA MAS N:1S NÃO VERG.t\K)S!
VIVA -O MRPP!
VIVA O POVO!
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