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::J::i • .dicatos, impõe por mais dois anos a~l'actuais direcções, 
<:J govêrno tomou esta medida do; violência porque sabe que os trabalhadores 

eses se aprontavam poro concorrer às eleições no~ sindicatos e ai escorraçar 
uer que os houvesse, os usurpadores sindicc:is !acislas, elegendo direcçues 
ens honrados, di1ecções de Unidade Democrólica. O govêrno tomou esta 

medida porque, nas eleições de 1945, apesar de todas as !imitações da lei sindicai 
ias:::ista, as Duna~ . !atsincações e violências, apesar de que em muitos casos não 
foi permitida qualquer oposição, apesar de que o govêrno negou aprovação a muitas 
direcções-as classes trabalhadoras, guiadas pelo Partido Comunista, conseguiram 
colocar em dezenas de sindicatos direcçoes da sua con!iq.n~ ·i:iliO, Ôproveilando 
os ensinamento de 1945, muitas mais elegeriam contra a vontade dos fascistas. 
!~as e!CtÇoe,; sindicais iam· defrontar-se, as classes trabalhadoras e  o govêrno fascista. 

O govêmo proibiu as eleições sindicais porque oabia que as ia perder, 
Esta medida põe a nu toda a polltica do govêrno fascista de Salazar Põe a nu 

bda a dcmc:gogia das suas medidas pseudo·democrálicas. Põe a nu que, conforme 
o Bureau Politico do Partido Comunista ,declarou em Outubro, numa altura em que 
as mais ingénuas ilusões animavam muitos portugeses de hoa-lé,-• O govêrno não 
p. e tende encammhar o pais para um lranco caminho democrático•. Ao contrário, 
o govêrno pretende servir-se da palavra democracia para ocultar os seus processos 
terroristas e fascistas aos olhos das nações democráticas triunfantes na guerra, e para 
enganar as camc:das mais oscilantes· da população portuguesa. O govêrno do Salazar 
continua defendendo e praticando em Portugal os mótodos terroristas o arbiirórios 
de governoç5o fascista de tipo hitleriano. 

A proibição das eleições sindicais é um desafio às classes trabalhadoras e aos 
anseios democráticos do povo português. Aceitar a medida do govêrno corresponde 
a permitir que, em vez de conceder mais liberdades, o govêrno arranque ainda 
às classes trabalhadoras os poucas e magta.'5 possibilidades de manífeslarem a sua 
vontade e de delender os seus direitos. 

Por isso, há que exigir oloições em todos os 11indicatosl 
Trabalhadores a trabalhadoras! 
~,.tc.e nas fá:::>ricas, o!icinas, construções. borcos, docas, minas, emprezas, escri-n 

t6rios, que em todos os locais de trabalho, se formem Comissões de trabalhadores 
que, apoiados por todos os seus camaradas de trabalho, vão aos sindicatos, ao I.N.T. 
às autoridades, aos jornais, ele., protestar contra a proibição das eleições sindicais 
e manifestar a sua :vontade de essas eleições lenham lugar. Que, em cada activi-
d-d"' prolissional a que corresponde ~m sindicato, se formem Comissões do Dele- / 
rrw!os de fábricas e emprezas quo eXi)am as eleições. Que se façam concentrações 
e assembleios nos sindicatos. Que se façam protestos e abaixo-assinados. 

Anti-fascistas o patriotaul Apesar de se dirigir contra as classes trabalhadoras, 
esta medida atinge todos os democratas,  todo o povo e entrava qualquer progresso 
.1 ~ P~rtugal para a democracia. Que· os Comilós do Unidade Nacional levantem 
todas as camadas da população na luta contra esta medida fascista. Que todos 
C'f' org~nismos do MUD e  todos os seus aderentes actuem desde já contra êste novo 
alentado contra os direitos das classes trabalhadoras. Que se escrevam cartas a?s 
r'õ>otesentantes dioloiT'áticcs e jornalistas estrangeiros, desmaecarando esta medida 
fascista do govêrno de Salazar 

Todo:~ unidos. homens e mulheres, Telho3 e jovens, portugueses e portuguesas 
d ... to?.as ar; convieções pol!ticas e credos religiosos -todos unidos na luta pelas 
H::erdades democrólicas, na luta contra o arbltrio, a Tiolência, o despotismo, do 
govêrno fascista de Salazar. 

TODOS UNIDOS NA LUTA 
j:ata que se realizem, conforme mandava a lei e os estatutos dos sindicatos 
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