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LA CAMPANYA DELS 3 MILIONS HA ENTRAT 

DINTRE UNA PASE DECISIVA, S I VOLEM-ACON-
SEGUIR UN AJUT IMPORTANT. 

SEGUIM-LA, CONTROLEM-LA PERIODICAffiENT, 
jACTIVEM-LA INDIVIDUALMENT I COL.LECTIVA. 

- - • • i . '• 

CONTRA LA PENA DE MORT 
CONTRA LA REPRESSIO I PER L'AMNISTÍA 

Aquests son els mots que milions d'espanyols i, naturalment, entre 
ella els catalans, no solament pronuncien i en parlen, sino que van a l'ac-
cié, per arribar a que l'anhel es transformi en realitat. 

Ho hem vist en la campanya, on per a salvar Puig Antich de l'assas-
sinat legal", gent que no havia participat abans en accions antifranquistes, 
es multiplicava i s'escarrassava per recollir mes i mes signatures, per a 
que el crim no fos comes. 

Com diu la declarad* del C.E. del nostre Partit, "TREBALL" n§ 386" 
-aqüestes esperances foren, pero, cruelment defraudades. L'assassinat "le
gal" d'en Puig Antich ha posat novament en evidencia els instints sanguina-
ris d'en Franco, el carácter terrorista del seu régim; ha mostrat trágica-
ment que les camarilles "ultres" continúen mantenint les regnes del poder-". 

Arias, que té un historial de botxi, dedicat a la repressió des de 
fa anys, que té la "brillant" biografia de "bófia" al servei de la dictadu
ra, en tot el que representa, com a cap de Govern feu un discurs, fa poc 
mes de dos mesos, en el que parlava "d'oberturisme i llibertats". I quin és 
el resultat ? 

Segons la premsa, ("Cambio 16" del 15 del corrent)- "El govern es-
panyol anuncia -amb paraules d'Arias- que fará ús de tota la seva autoritat 
-amb severitat i serenitat-, per defensar el bé comú i mantenir un ordre, 
en el quadre del qual els espanyols puguin exercir i desenrotllar llurs 
drets i llibertats". I el setmanari afexeig el comentari, que, des d'el 4 
de Gener, data a la qual prenia possessié- 1'actual Govern, fins a comenca-
ments d*Abril, la policía ha practicat un total de 325 detencinns de mili*-
tants d'organitzacions il.legáis. 

Explica que la major part han estat a Catalunya (Barcelona, Terrassa 
i Sabadell), Pais Base (Bilbao i San Sebastián) i Valencia. També en altres 
llocs, com Madrid, Granada, Cádiz, Pamplona, etc. 

Es ciar que el nombre citat és curt i que, amb tota seguretat, s-émr. 
molt mes importants les xifres repressives. 

•Cal recordar que, actualment, hi ha altres antifranquistes condemnats 
a mort -entre ells, un amb dues penes de mort-, altres a la presó amb molts 
anys de condemna, aixi com centenars amb judici pendent. 

Tampoc poden oblidar els que están represaliats, i que per una cosa 
o altra, el régim procura portar-los al pacte de la fam. 

•El clam del nostre poblé, sentit igualment a 1'emigrado, ens ha de 
portar a vigoritzar la lluita contra la repressió i per l'amnistia, com a 
tasca permanent que és, i donar mes resultats. 

Cal afegir, que l'acció feta a 1'emigrado en aquest sentit, no sois 
és apreciada pels nostres amics del pais i forces de l'oposició, sinó^que 
és sentida i encaixada, amb extrem disgust i rabia, peí Govern franquista, 
i tot el seu régim feixista. 

opine sobre el 
"Proyecto de Proqr&m del PCE" 

• j 1 v_y 



e mía recio 
L'ENFORTIMENT DEL PARTIT 

En aqüestes planes hem anat donan'1", sobre varis departaments, el nombre 
d'espanyols que viuen i treballen en els mateixos. Suspenem la publicado, per 
creure que hi ha suficients argumente .per fer la constatació de que el treball que 
ens pertoca realitzar, i la denu/?j tracié de les possibilitats existents, no sen 
cosa secundaria, ans al contrari, de gran responsabilitat pels comunistes. .-:• . 

Tota aquesta concentrado de nacionalitat espanyola que ve a treballar a 
Franga no pot ésser ignorada de nosaltres, comunistes catalans, pertanyents al ma 
teix Eatat i sofrint per un igual les consequéncies, des de varis decenis, de 
l'opressió i l1explotado d'una Dictadura que les masses del món sencer reconeixen 
com un feixisme vivent, 

Seria desconeixer la realitat, si no afinessim les nostres conviccions i 
carácter des nostre Partit, creient que no és necessari, en totes les etapes, si-
guin les que siguin, de vigoritzar-lo, 

. Es a dir, no podem girar-nos d'esquena i creure que el Partit es reforga 
per si sol, com per art d'encantament i que no cal préstar-hi l'atenció deguda, ja 
que el reforgament "está fet". 

Les masses, els compatriotes, estimen i veuen els comunistes com a abnegats 
treballadors de la causa d'oposició ai. la dictadura, i per aconseguir les lliber-
tats democrátiques, com en qualsevol pais "normal", Pero la realitat 63 que per la 
influencia que té si Partiv al pais i a .1'emigrado, els ingressos ais nostres 
rengles est.an negligit.s per part de certés organitzacions,' i no representen la 
realitat. del moment. La prova nvés, com a les Comarques on s'ha plantejat aquesta 
qü.estió, inclús alguna d'olies petita, sense gran emigrado, els resultats han es-
tat sorprenents, 

Alguns companys qve .treballen en organitzacions de masses, obliden sovint 
que pertányen al Partit, i que precisament per la coneixenga de gran nombre de 
compatriotes, poden fer raolt per un reclutament, 

Alli on lía estat compres, el fet ,de teñir els carnets ha permés de clarifi-
car el nombre de militants, lío s'han obiidat les própies companyes que en varis" 
casos es tonien inconscientment de costat , 3'han pogut reincorporar ais rengles 
del Partit, companys que, per diverses ivions. havien quedat isolats, sense fer vi
da de Partit, i sense cap motiAi valia. 
„. • • També . s !han incorporat simpatitzants , que potser per manca .d'espontanextat 
no gosaven demanar de formar part dsl Partit, 

La part mes activa dd Partit ha de vetllar per recollir î  no deixar que 
s'abandoni cap company, .El más fácil es perdre'n i n_c_ guanyar-ne. 

En alguna ce.lula i en ocasid de reorganitzacions, han quedat "fora" i 
"batllats" deis efectius,"membres del Partit qué potser teñen un passat de"Tlargs 
anys de lluita. Tot compány conscient ha de vetllar perqué aixó no succeeixi. 

Si en primer lloc, és natural que ens preocupem deis catalans, aixó no vol 
dir que ens está vedat el reclutar entre aquests milers i centenars de milers de 
compatriotes que treballen i teñen les mateixes dificultats que nosaltres. 

El carnet sorveix per clarificar. No és obligatori d'inscriure-hi el nom; 
pot haver-hi un indicatiu; pero la veritat és, que la utilitat del carnet per 
"aclarir5' ha permés.d'obtenir ja ara, excel.lents resultats. Es té un millor con
trol de les cotitzacj.ons.al dia, i també de rapidesa en 1'encaminament deis fons 
que el Partit necessita. 

Les organitzacions rétarda^áries caldria no descuidessin d'accélerar aquest 
treball. , ., 

Reclútem; enfortim el partit en tota ocasió i moment. Es aquesta una tasca 
'permanent. 

BOLETÍN COMISIÓN DE EMIGRACIÓN DEL C.,C. DEL P.CE. NS 1 - ESPECIAL FINANZAS. 

No disposem ja d;espai per donar la fa ivinguda com cal a aquest butlleti, que si-• 
gui dit en veritat omplena un buit„ En el proper número comentarem el seu contin-
gut. Els envien una fraternal salutació.  
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La Cdmpdnyd deis 3 milions.  
COMUNICAT DE LA COMISSIO DEL C.C. A P , , A L'ATENCIO DELS COPJITES DE COMARCA. 
CEL.LULES I MILITANTS. 

Benvolguts companys, 
La Comissió del C.C. a P., s'adreca a vosaltres, per mitjá de 

la present, per a expDflar-TfMvel seu punt de vista sobre la situació i marxa de 
la campanya. 

No podem deixar de reconeixer que un bon esforg s'ha fet fins avui per 
assolir uns resultats importants per la campanya, lligats a un sentiment de com-
bat per reforgar-los cada dia. Aquests diners, recollits mantés vegades moneda 
sobre moneda, demostra ben ciar que la sensibilitat politica és ben viva entre 
els militants. 

De totes maneres, no seria bo d'amagar que no tots els militants del Par-
tit han participat o participen en aquest lloable esforg, ja siguin comunistes 
en organitzacions englossades o no, i-que les xifres que donem en altre lloc del 
butlleti, corresponen a la tenacitat d'un nombre de .comunistes, peré no de tots 
els militants. 

Pensem que la no participado, per part d'alguns militants, és el fet de 
que en algunes cél.lules, no s'ha explicat i discutit, o potser poc, el que re
presenta la campanya, com és el dotar al Partit avui, de les eines adients peí 
combat, ja que les que té son insuficients. 

A la data, i segons les quantitats a les nostres mans, s'ha recaudat per 
la campanya la xifra de 19.793,54 P. Sabem que hi ha diners que no han estat en
cara passats amb la diligencia volguda, sigui en cél.lules o comarques,'i que, 
naturalment, no. poden estar incloses en el total citat. 

Cal dir que estem lluny deis objectius proposats, i peí fet del temps 
transcorregut, cal que cadascú posi la máxima atenció, i es preocupi de buscar 
els mitjans necessaris per a guanyar temps al temps. Creiem que l'incitació a 
la responsabilitat individual i col.lectiva, l'análisi, els balangos periódica, 
el desplegament de nombroses iniciatives, petites i grans, aixi com de fer conéi-
xer els bons exemples en la tasca, pr>t permetre un reforgament de la campanya. 

Segons noves recents, peí conjunt del Partit, i en particular grácies al 
gran esforg deis companys del pais, recaptant pesseta darrera pesseta, s'ha 
arribat ja ais dos milions. 

No cal dir com ens alegrem de conéixer aquest resultat remarcable, pero 
també és l'ocasio d'afirmar que tots farem el máaxim per a assolir els nostres 
objectius per la campanya i, si és possible, sobrepassar-los. 

Demanem a cada un de portar la recapta amb mes braó i neguit, si cap, que 
fins avui. 

Insistim en mantenir un esperit emulatiu entre militants, cél.lules i co
marques, per tal d'engrossir mes i raes la contribució deis comunistes catalans a 
P. 

Recordem que cap esdeveniment no pot fer negligir o frenar la campanya, i 
que convé que els comunistes facin el máxim per seguir impulsant-la amb tot 1'en
tusiasme que mereix, per la causa a que está destinada. 

Cal vetllar per que no faltin els materials de recollida de diners, en cap 
butxaca deis membres i amics del partit. 

Endavant per asssgurar un éxit esclatant i els millors resultats de la 
campanya. 1? d, A b r i l d e l i g ? 4 

Comissió del C.C. a P. 

SiTUACIO DE LA CA-QPMYA DELS 3 ^ILIOKS EN DATA DEL 14 ;\?RTL DEL 1974. 

. Comarca'30? 8.856,82 J.; Com. 20; 4-345,50; Com. 151 3215', 10; Com. 20 bis 
. -939,02- ; Com. 25. ( 253. 25MTT7ÑT 9 0 0 , - ; Com. 10; 6 2 1 , - ; Com.40; -540,60; 

Com. 39; 90,--; debu t s d i r e c t a m e n t ; 2 8 5 , 5 0 T ~ T O T A L GENEKAL; 19.793,54 F . 
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comdrques. 
I COMARCA 3 0 ! 

A mitjans del mes passat, el Comité de la Comarca adrecá a llurs mili-
tants, una lletra de cinc planes per a resumir les activitats en el 1973. 

Destaquen la importancia del treball realitzat de cara ais emigrats, 
pero també les grans possibilitats existents per a millorar tot el treball fet 
fins avui. -•>..»;•-••-

Assenyalen la pa r t i c i p a d * a una trentena de diverses manifestacions 
i actes, que.representa un treball de cara al reforgament de la unitat. 

Insisteixen perqué les cotitzacions siguin portades al 1 % del salari 
per aquells que encara no ho fan, salvant, naturalment, els casos especiáis i 
d'impossibilitat. 

Sobre la campanya deis tres milions, r^coneixen que l'objectiu que s'ha-
vien fixat estava molt per dessota de llurs possibilitats, ja que fou insuficient. 

Citen haver recollit 7.817,82 P. al 31 de Desembre. L'objectiu que es 
proposen avui, és el d'assolir 250.000 Pts. 

A continuació -en la lletra citada- detallen en la forma que pensen 
fer-ho. . . . 

Mencionen que totes les cel.lules han ajudat ais presos, perd no xifren 
l'ajut aportat. 

Donen precisions de l'ajut aportat al CISE, i suggeréncies peí treball 
a realitzar. En números anteriors de ''lligam", ja's'han citat diferents resultats. 

Consideren que els militants han d'ésser uns fervents entusiastes del 
reforcament de l'A. de C., on es poden trobar els. catalans de totes les tendéncies 
de' l'emigració, aixi com de les altres activitats on'hi hagi compatriotes, en-la.', 
lluita per la causa comuna. . • • .. 

Donen precisions sobre la propaganda i el que s *ha fet en difusió i li-
quidacions deis periódics i materials. De totes maneres, fan molt bé de constatar 
que si bé hi ha un pas positiu, aixó no vol dir que no manqui encara un esforg de 
redrecament per part de tots. 

I entre altres coses, recomanen a les cel.lules que facin notes sobre 
les activitata meritóriés, per a ésser enviades a "lligam". 

No descuiden, entre altres coses importants, de recomanar l'estudi i 
discussid deis diferents materials del Partit, base essencial per un bon treball. 

Informen de que tres joves militants han marxat a viure al pais, pero que s1 

son reemplacats per sis nous ingressos, grácies al treball de les "c" 2 i 8. 
Nosaltres diem: bravo! Aquest és el cami¡ 

COMARCA 40 
i 1 • 

La Comarca 40 que ja hem esmentat altres vegades,si be petita peí nom
bre de militants, porta una constant activitat. 

Compten amb una serie de persones que d'una manera periódica els donen 
diners per l'ajut, o faciliten llur signatura i acció per les campanyes pro amnis
tía, o contra la repressió. 

Han fet dos nous ingressos i han portat al Partit tres reincorporacions. 
Aquest punt té molta importancia peí nostre P. 

Cada any, no deixen d'enviar,, dintre els dos mesos de l'any següent, 
un balanc, cosa que ja han fet, a través del qual es poden seguir els percentatges 
de cotitzacions i tots els demés detalls. 

Han enviat 1.1.250 Pts, d'ajut ais empresonats. 

QUANTITATS GLOBALS RESUDES (al 14-4-74) 

Comarca 10: 738,60; Com. 15: 1.355,90; Com. 20: 1.052,00; Com. 40: 828,50; Com. 
9: 694,00; Com. 24: 112,50; Com. 30: 1.316,45; Com. 22: 119,00; Com. 20: 752,85; 
Com, 40: 510,00: Import exemplars informe del S.G. del P.f G.L.R., liquidats en 
el darrer Pie de P.: 202,00; Quantitats rebudes- directament: 235,50. 

Total: 7.917,30 P. 



'trébol I 
Una preocupado constant ha d'ésser la divulgado permanent del nostre 

órgan central. 
Hem vingut donant en el números anteriora, elemen+s per a encoratjar i fa

cilitar la iniciativa, a fi de que la difusió del periódic sigui cada dia millor 
i mes important, 

Algunes comarques comencen a obtenir resultats estimables. Pero és que 
aixó és suficient ? 

La Iluita de tots aquests anys, les apoques en les quals "TreToall" era 
l'únic periódic regular a la clandestinitat, i aqui cal retre un fervent homenat-
ge ais companys, que simbolitzem en l1 estimat Puig Pidemunt, assassinat peí fran-
quisme fa 25 anys, aquelles epoques. han canviat. 

El canvi no és degut a la transformado o desaparició de la dictadura, sino 
al fet del creixement impetuós de les forces d'oposició contra el franquisme. Per 
aquesta transformado, 'Treball" ha jugat i juga un primordial paper dirigent. 

I el juga peí seu prestigi de continuitat del passat, per la seva justa 
orientado en la Iluita d'ahir i d'avui. Dóha sempre, al moment, el cami a seguir, 
i com cal fer-ho, 

Pet en el cor de la brega, está impregnat del combat diari, i contribueix 
a que l'acció sigui positiva i no ideal. 

' Aquest "Treball" del que reproduim cada número, és el que cal que coneguin 
tots i cada un deis catalans immigrants. També tots els espanyols, que no son 
pocs, que si bé viuqn aci, teñen les families instal.lades a Catalunya, i ells van 
al pais i segueixen les incidéncies politiques catalanes. 

Pero mes a prop encara, i ens dol haver de repetir-ho, hi ha "c" que. des
cuida de fer arribar "Treball" a aquells companys d'edat avancada, malalts, o que 
per altres causes, siguin les que siguin, no acudeixen el dia de la reunió. No hi 
ha la preocupado constant de porta'ls-hi, tenint en compte que san els primers 
•blients" .' 

Es necessari que els comités de "c", i no cal dir, amb tota la forga, per 
part deis responsables de Comarca^ siguin englossades o no, facin reunions perió-
diques" pef~discutir el "contxrígut de "Treball", per comprovar la bona difusió de 
cada exemplar, i el pagament consegüent del mateix. 

Endemés, i com a darrer punt que voliem tocar avu_, és que, contrariament 
a les epoques heroiques del passat, avui -existeixen innombrables butlletins, o 
periódics, de les mes diverses tendéncies i de grups. Alguns d'ells es cuiden mes 
de donar una tónica anticomunista que antifranquista. Aquests porten mes aviat 
les tenebres que la claredat. per les masses antifranquistes i d'oposició. Alesho-
res, podem considerar "Treball" com un element d'acció rutinari, o com una eina 
primordial ? 

Demanem la reflexió de cada militant sobre el particular. 
M.C. 

c a m 
Hem rebut el n§ 11/12 de í.íarg 74. Editat per "Les amis de la cultura cata

lana de Marsella". 
El contingut de "clam" i la seva presentació, fan que sigui un butlleti de 

"classe". Pensem que tots els companys, endemés de llegir-lo, haurien de propa-
erg,T*— T O 
& "Cal saber que no está solament destinat a Pranga, sino a Suissa, Alemanya, 
Bélgica, Gran Bretanya, ais países socialistes i altres llocs com 1'América Lia-
tina, on hi ha catalans. 

Endemés de portar una serie d'informacions, "puntualitza"certs aspectes de 
la trayectoria de l!Assemblea de Catalunya, contra aquells que la deformen cons-
cientment. -Xirinacs, la joventut, els obrers, sectors professionals, Añoveros, 
la Universitat d'Estiu a Prada, Espriu, etc. etc., son temes a llegir i seguir. 
Per procurar-se'l: Mlle. Canadell, 25 Pare Beauregard, 13100 AIX-EN-PROVENCE. 



/ LA PEDERACIO D»ENTITATS CATALANES A L'EXILI I A L'EMIGRACIO 

Durant els dies de Pasqua s'han reunit Delegats deis diferents Casáis i 
altres entitats catalanes, per a debatre un Ordre del Dia .ja previst, amb el pro-
pósit dé que la Federació jugui de nou un important paper en el terreny de la 
unitat de tots els catalans. 

Després de la mort del President, 3r. Carrión, que a la vegada era Presi-
dent del Casal Cátala de Paris, aquest carree estava vacant. 

Segons informacions. l'elecció per ocupar la presidencia, ha recaigut al 
Sr. Bonet, també actualment President del Casal de Paris. 

La Sra. Vidua Carrión que ha assistit a tots els debats, ha estat anomena-
da Presidenta d'honor de la Federado. 

Nosaltres creiem que, a través les conclusions del debat, la Federació pot 
complir una gran tasca per vigoritzar totes les activitats catalanes i, com hem 
dit abans, de cara, a la. unitat deis catalans, com també per la presencia de Cata
lunya en la lluita contra la Dictadura, i peí restabliment de les llibertats de-
mocrátiques per a tots els pobles d.'Espanya, 

De la reunió en qüestio, en sorgi la següent '..-. .i'--- ' ¡ 

R E S O L U C I O 

Avui, 14 d'Abril, Aniversari de la proclamació Je la República, s'han reu
nit a la ciutat de Tolosa de Llenguadoc les Entitats adherides a la Federació 
d'Entitats Catalanes a l'Exili i a l'Emigració. 

En el curs deis seus debats han procedit a l'elecció del seu nou Consell 
Executiu. 

Han estudiat i adoptat les mesures mes eficients per tal de portar a terme 
la seva missió definida en l'article 1er.- deis seus Estatuts, cap a la'tiefensa de 
les'llibertats nacionals de Catalunya en tots els seus aspectes: politics, cultu
ráis, socials i económics". 

Com a tasca inmediata es proposen l'edició a 1.000 exemplars del: REPORT 
LE TREBALL SOBRE LA "CAMPANYA PER AL'US OFICIAL DE LA LLENGUA CATALANA", que 
després de la proposició feta per l'Assemblea Permanent d'Intel.lectuals catalans 
a la VII Sessió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya, acaba de 
veure la llura, 

. Conscients de'1'evolució que s'está produint a casi nostra, plenament res
ponsables que avui la tasca mes important es maldar constantment per la unitat de 
tots els catalans en el cómbat. comu de cada dia encaminat a la reconquesta de les 
ñostres llibertats nacionals, socials i politiques: 

CRIDEM : 

Al President de.la Generalitat de Catalunya 
Ais homés representatius de les nostres Institucions 
A l'Assemblea de Catalunya 
A tots els Partits, Organismes Socials, Entitats, Grups pro.fessionals, 

etc., per a que tots plegats, amb l''ánim i l'esperanca de refer Catalunya, sapi-
guem, per damunt de diferencies i opinions, trobar el nexe en el combat cornil que 
ens permeti, retrobant les institucions que ahir regiren el nostre poblé, fondre-
les amb les aspiracions de les generacions d'avui. 

Catalunya, ahir i avui la feren i l'hem de fer tots els catalans. 
Per Catalunya 

•• .' Per la Democracia i la Justicia 
Per la llibertat nacional del nostre poblé 
Tots units : ENDAVANT, 

Tolosa de Llenguadoc,' 14 d'abril del 1974 

1949-1974. 25 ANIVERSARI DE L'AFUSELLAMENT DE JOAQUIM PUIG PIDEMUNT, Pere Val-
verde, Angil Carrero i Numen Mestres. 
El Partit a l'interior ha editat unes targes destinades a la Campanya, i recoma-
nem, a les Comarques que puguin, que en facin reproducció, amb la mateixa fina-
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