
és un deure de tots els patrióles 
FRANCO i la seva Falange de 

pistolers han pretés sempre voler 
deturar l'allau patriótio deis pobles 
hispánics per mitjá de la repressio 
mes brutal > sanguinaria. Es aixi 
coni, des del primer dia. el régim 
franquista, f i l l del hitlerisme i del 
feixisme mussolima, sha caracterit-
zat per la seva crueltat i sadismo im
placable. 

Quan a l' interior del pais la l luita 
patriótica ha posat en situació difíci l 
el poder franquista i quan a l'exte-
rior i'acció de les masses populars i 
democrátiques s'ha aocentuat en ma 
nifestar l lur repulsa a Franco i a la 
Falange, aquests no han trobat altre 
recurs que respondre amb la tortura 
i execució de patriotes antifranquis-
tes. 

Avui, altre cop, la repressio mes 
salvatgc s'ha desfermat d'una punta 
a i'altra del pais. Els mil lors f i l is deis 
pobles hispánics, de la nostra classe 
obrera, son detinguts, martiritzats, as-
sassinats. Es munten provocacions 
per tal de poder anihi lar mes com-
batents de l 'antifranquisme. Es vol 
paralitzar la l lu i ta per mit já del ter
ror mes bestial. 

FA poc, en un manifest, els Partits 
Comunista d'Cspanya, Socialista 
Obrer Espanyol, la Unió General de 
Treballadors i el nostre Partit Socia
lista Unificat de Catalunya han aixc-
cat l lur veu de protesta i han denun-
ciat a l'opinió mundial el terror fa
langista, tots els crims comesos i que 
encara está disposat a cometre el 
régim hit leriá de Franco. 

A Astüries les presons están plenes 
de valents lluitadors. A les cel.les de 
cástig son terriblement torturats, 
apallissats, malmesos pels bandits de 
la Falange. 

A Jaén creix la protesta popular 
contra les execucions de patriotes. 
La mort, a garrotades, de Pablo Bat, 
ha aixecat un clam d'indignació per 
tot arreu. 

Els pagesos de la provincia de To
ledo son perseguits, brutalitzats, peí 
sol fet d'haver restat fidels a llurs 
opinions republicanes i democráti
ques, per haver mantingut l lur fe en 
la gloriosa i combativa Unió General 
de Treballadors. 

Tot-aixó després de l'assassinat co 
vard de l'heroi nacional Ramón Via, 
de Bayon, de Tabernero i de tants 
altres lluitadors de totes les leuden 
cíes obreres i republicanes. 

Els xacals de la Falange, pero, no 
en teñen prou. Avids de sang, cer
quen nous oossos de patriotes incor
ruptibles per a poder destrocar, apa 
llissar, martir i tzar, anihi lar. Es per 
aixó que hem vist darrerament muti
lar una nova ¡ sagnant provocació 
amb la utilització de la técnica pro
pia a l lurs amos de la Gestapo hitle
riana. 

TOTS els diaris falangistes han pu-
blicat, fa una dies, la nota facil itada 
per la IDirecció General de Seguretat 
en la qual es dona compte d'haver-se 
descobert i dostruit « una organit-
zació comunista ». 

En realitat no es traota, ni mes n¡ 
mcnys, que d'un procediment ja ul i -
litzat en altres ocasíons. Acusar deis 

pitjors crims e s patriotes honrats, 
presentarlos com a vulgars atraca 
dors per tal de poder justif icar l lur 
assassinat. 

La nota de la Direcció General n és 
una prova mes. Está plena de con 
tradicoions. Hom hi constata tot se-
guit les ganes de voler encobrir 
l'execució covarda deis guerril lers 
Jesús Bayon i Manuel Tabernero. 

(passa á la pag. 3) 

tots p o r s o s , u n i u - v o s 

_ 

Organ del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
SETMANARI - \° 71 . Preu 5 Ir. - 18 d'Octubre del 1946 - Redacció i Administrado: 8, Av. Mathurin-Moreau, Bureau 19. PARÍS XIX 

" Nosotros preferi
mos dejar andar por 
la calle, como a espa
ñoles que ya están en 
paz con España, a Ci
priano Mera y a Joa
quín Maurin ". 

Copiat d'uií article del diati 
falangista « Arriba », de Madrid 
del dia 30 de tetembrt del 
1946. 

El document del senyor Irlo al President de la República 

LA FÓRQÁ QUE HAURIA POGUT DONAR Ll LA UNIÓ 
de tots els partits i organitzacions de Catalunya 

i a i omuniuai tú personal adrecada 
peí Pres ident de la Generalitai d 
ta lunya , senyor Josep i r la , al Presi
dent de la República Espanyola per 
iai d 'expressar-li el di 

;ades per l 'ádhesii s les 
inst i tucions i ia causa republicana 

ira a la próxima reunió de l'As-
semblea de les Nacions i uidí s és, al 

un document de valor 
polítii 

El document encara que fet amb 
,ident qu 

qulreix una especial signil 
, i ! iu i de dei carreo de Pre
sident del Govern de la Geuerali tat . 

Per ésser ra nost ra volunta t plena-
ment concordant amb la sintesi ex-

tda peí senyor I r la que la 
major ia del poblé, í idel a is principia 
de democracia i l l ibertat, desil ja i 
espera el retorn de la República, ens 
és plaent manifes tar la nos t r a adhe

rí r ep re sen tado de la Lino Gene
ra l de Treba l ladors de Cata lunya. 

i i nostra .idhesi6 no és pas pro 
ducte d 'una aci t tud polít ica improvi
sada, sino una conseqüéncia d 'una 

ó des de la molt temps adop
tada . 

Conjuntament a m b el P.S.U. de C. i 
la Unió de Rabassa i res , el íebrer 

per JOSEP MOIX 
Secretan General de la U.G.T. de Catalunya 

de l 'any 1945 ¡ en r a i l a oficial subs-
a de la i .G.T. el 

gener d 'enguany, ja mani
festaren! la nostra adhesió i satisfac-

declaració que féu pública 
i preconitzar la unítal de lols el» 

patriotes an ti franquistas catalans en 
nía contra l'oprestió franquista 
decisió di defensor el dret deis 

re ins taurar , 
gim república. 

Quan les maniobres de la reaccio 
propugnen donar una sur t ida de 
compromís al régim terror is ta fei-
xista de Franco i Falange, quan de-
terminats elementó del camp repú
blica están implicats en SOtUCÍOÍli dig
nes que son de c a p i t u l a d o davan t 
l 'enemic del nostre poblé, el docu
ment del senyor Irla, u l t r a ésser 

i i patrvOtic, és una a p o r t a d o 
positiva -i la causa republicana. Si 

umenl aidrecat ai Pres ident de 
la República hagués t ingut el suport 
deis par t i t s i organi tzac ions sindi
cáis de Catalunya unldes i-ntorn del 

dent del Govern de la Generali-
9 evident que hau r i a t ingut una 

Campanya de Mit'ngs organizada per la U. C. T. 
Día 2 0 d 'Octubre 

SAINT-ÉTIENNE - Oradora : 
Cabo G ior la , Josep M o i x ¡ Gonzá lez Pena 

MARSEILLE i BORDEAUX - Orador* •. 
Representants de la Junta Cent ra l , P.S.O.E. i P.C. 

A m a r o de l Rosal i Rodríguez V e g a 

Día 2 7 d 'Octubre 

PARÍS - Oradors : 
Cabo G l o r i a , Josep M o i x , L a m o n e d a , Mi je 

i Rodríguez V e g a - Presidirá : Ramón Gonzá lez Pena 

autori tat política de volum extraor-
dinar i . 

Si el senyor irla bagues pogut pre
sentar al President de la República, 
jiint a m b la carta, no sois un resum 
de l 'opinió viva del poblé caíala i la 
cons t a t ado d'ant&gonismes entre els 
republicans, sincl un exemple d'uni-

iques 
i sindical s, no és pas 
lurat de dir que ¿ s repercussions po-
lítiques que haur ia tingut serien ben 
diferente ele les que ha t ingut ara . 

Compar tan e >ig de tots els 
veritables republicana h ispánics de 
voler veure envigorides les represen
t a c i ó n de les inst i tucions republica
nes i com a ca ta lans ant i franquistes , 
volem també que leí represantaclons 
políUques del nostre Govern au tonom 
estiguin investides d : la m á x i m a au
toritat. 

Per a ixó hem propugnat i seguim 
propugnan t que, per a fer front a les 

éncies de la l lui ta contra el fran-
quisme i les maniol i .es capi tuladores 
cal la formació d'un Govern a m b re-
presentac ions de tote els par t i t s i or
gani tzacions que a i a ta lunya lluita-
ren en defensa de la República i de 
les l l ibertats catalanes. Hem consi
derar i seguim considerant que úni-
cament un Govern anib aques ta com-
posició política, ampl iament repre-
senta t iu i de veritable unió nacional , 
podrá aconseguir el prestigi i autor i 
tat per a dir igir tots els ca t a l ans 
de dins i de tora de Catalunya. Un 
Govern que lluiti contva els elements 
que avui ai fu adors en 

el camp república com en el camp 
obrer i que demá serien, indubtable-
ment , elements fomentadors del caos 
i de la confusió en el període de res
t a u r a d o republ icana i de reconstruc-
ció. 

Representants d 'un sector impor tan-
tissim de la classe obrera, la classe 
social fonamental del nost re poblé, 
en rei terar el nostre criteri sobre u n 
problema politic tan fonamental no 
significa pas que volguem regatejar 

fajuí que ja hem manifesta! al prin-
cipi. 

Consciente de la nostra reaponsa-
bilital i la t rascendencia histórica <lc 
la nost ra causa liem volgut expíes 
sar la nostra opinió en aquesta hora 
tan greu i assenyalar aquelles solu-
clons que al nostre entendre encara 
poden esser útils i eficients B la causa 
republicana i ais interesaos \ i t a l s de 
la classe obrera, deis | i del 
nostre poblé. Presidencia de l'acte de la U.G.T. celebra! ó Tolosa 

Desquerrá a dreta ¡ Cabo Gloria, Uribe, R. Vidlelta, González Pena I Rodríguez Vego 

LA F. S. M. FACTOR IMPORTANT 
de la MOBILITZACIO ANTIFRANQUISTA 

LA POR A LA DEMOCRACIA 
Un iliiu ¡lita! a l'emigració 

avolupa la « teoría » de la julalitat 
geográfica en aquesta termes : 

eLtuisIn- país O H geográficament dins 
el radi d'influencia occidental que 
controlen i comanden els anglesot. 

I ccmi que hem tingut aquesta dissort, 
la publica que hauria de prevaler a 

ta nostra. - • diu 1'articulista 
hauria d'ésser la polilien democrática 
tal com ¡'atienen els anglesot. 

Triata perspectiva la deis pobles his
pánics amb una « democracia » sem-
blant ! 

Volem esclarir dos aspectos essencials 
de la primera part de l'articlc en qües-
tió. Aquells que fan referencia al radi 
tl'influéncia occidental i a la política 
democrática tal com íentencu els an
glesot. 

Per aixó convé comprendre qué és 
l 'imperiaüsme, quins son, principalment, 
els seas objectius. 

La Gran Bretanya es un país impe
rialista. L'Imp. ran del món. El 
que cometa amb mes pabsoa aota i 
domini. El que esclavitza mes pobles. 

L'imperialisme no ha limitat, no li
mita mai, la m • ' « s e v e s a P e _ 

nna zona determinad», única. 
El sen afany desmesura! de domini, de 
procurar-se nous mércate per a col.lo-

18 productes, de fer-sc amb no
ves foi-ts de matéries primerea que li per-
metin una concurrencia amh elí altres 

. imperialistas i el voler augmentar 
antment els seus dividends, elí pro-

l'its. les sevos riqueses, l'obliguen a fixar 
a atenció a diferents indrets, a cer-
iñ d'influencia per tot arreu. 

I.'impei-ialisme UQ concentra, n 
a acció a les zoues occidental 

un feuomeu que no concix límits. Es 
l'expressió d'una política expansionista 
que no coneix ni fronteres ni distancies. 

De la matcixa manera que, avui. 
1' a oecidentalisme » lia esdevingut l'ex-

ió d'una política reaccionaria i an-
ocritica que tampoc no coneix ni 

fronteres "i di- I na política que 
no limita la seva acció a Noruega, Bélgi
ca. Franca o Espanya. sino que s'eatén 

; idies, Xina i adhuo Aliissinia 
en passant per 1'Europa Central, amb la 

intenció d'incorporar mes i mes paisos 
a un « bloc » que permeti ais imperia-
listes anglo-saxons de comptar amb mes 
vota B les conferencies i organismos in-
ternacionals per a realitzar llurs plana 
contraris ais interessos deis pobles, 
adhuo do llurs propis pobles, i de la de
mocracia. 

milionai-i, un deis reis 
de la financa británica, el principal pro 
vocador de la guerra anglo-boer, el 1895, 
en exposar les seve iciona sobre 
l'impexialisme deia : 

... í.a meca ¡dea preferida és la so-
lucio del problema social o signi : 
per tal de salvar d'una unerra civil 
els quaranta milions d'habitants del 
Uegne ünit nosaltres els poHtics co-
lonialistes hem d'adquinr NOVES 
TERRES per a instal.lar-hi Vexce-
ttent de la nostra poblüció, ensems 

trobar-hi sortides per ais produc
tes de les noslres fabriques i mines. 
l.'IMI'FUI — ho he dit sempre —. 
/-.'.V UNA QÜESTÍO DE VENTEE 
.SI VOLEU EVITAR L.V GUERRA 

Hasta que logremos que todos los campesinos españo les , po r pobres que 

sean , t engan tres camisas " 

(Del discurs de Franco a 

Paléncia el 2 d'octubre) 

EL PAGES. - L lamp d e 
Déu ! Encara no e n 
tinc p rou a m b una ! 

Per GRALLA 

Cllll. CAL Ql E US FEÜ IMPE 
RULISTES. 

Heus aci una eonfessió que no deixa de 
teñir la seva importancia i que esclareix 
mohos co 

Aqüestes noces Ierres de les quals 
parla ('imperialista Bhodes es troben a 
tota els continente, a tots els oceans. Son 
lea mines rPAlmadén i de Rio Tinto, son 

injnes del Transvaal, 
el coto de les Indios, el petroli de Bo 

ÍÚ d'Indonéeia, els punts 
estratégica de Gibraltar, Malta, Suez, 
Panamá, etc. etc. 

Ahrament, no podría explicar-se la in
gerencia británica a Grecia, les preten-
sioiis del Govern socialista Attlee-lievin 
sobre Romanía, les intencions de 
tats-Units en relació al Danubi, la po
lítica de penetració anglo-saxona a Tur
quía,, a Italia, a Portugal i en altres 
paisos llunyans. par la distancia, d'An-
glaterra i deis Estafa) Units d'América. 

l. 'altrc aspecto de la democracia tal 
rom Ventonen els anglesos val a dir que 
es presta a les majors confusions i deixa 
la porta oberta ais pitjors perills. 

Cqnsiderem que no hi ha dues Demo-
crácies. Com tampoc no hi ha dues \ o 
ritats. F.xistcix. ai-;ó sí, diferents formes 
d'interpretació. P c r ais uns, la demo
cracia els sei-veix per a disfressar llurs 
posicions reaccionaries, per a portar a 
cap llnr política contraria ais interessos 
d'aqucsts pobles. (passa á la pag . 3) 

La nostra causa republ icana i de
mocrá t i ca compta a m b mol ts enemics 
es vei i ta t . No es pot negar , pero, que 
al costat deis pobles d 'Espanya que 
l lui ten contra el f ranquisme i per la 
República, hi lia les masses dcniocra 
t iques i progressives d e ' t o t s els po
bles del món. La diferencia, creiem 
nosaltres, es molt considerable i a 
favor nostre. 

Malgrat tot, no sempre saben valo
r a r s e les amis ta t s que tenim en el 
p ía in ternacional . Els uns lio í an 
i r u n a m a n e r a inconscient entestats 
a creure que estem sois, a l t res ho fan 
d 'una m a n e r a conscient entestats en 
llur antisovietisine rabiós, empor ta ts 
par raons d 'especulació política les 
mes reaccionarles . 

i-1 coi • e en de terminada 
premsa socialista i ana rqu i s t a el 
menyspreu i els atacs grollers contra 
la Federació Sindical Mundial i con
tra la Unió Soviética cont inúen d 'una 
m a n e r a vergonyosa. 

Si no existissin aquelles raons que 
hem esmenta t mes a m u n t se'r.s faria 
incomprensible la c a m p a n y a desen
frenada que es inena cont ra tot alió 
que de Hics potclit i do mes eolise-
qüéncia tenim, en el pía internacio
nal , a favor de la nos t ra causa. 

Volem insist ir un al tre cop en dit 
la Unió Soviética, tots els seus 

dirigents, son els aunes mes fidels 
deis pobles d 'Espanya. No és d 'avui 
que ens h a n palesat l lur est ima. Ho 
iian fe) sempre, Ho han tel quan els 
amics de tots aquells que avui ata
quen la Unió Soviética i obliden 
d 'a tacar Franco o bó parlen de con
tactes entro sovietics i agents fran-
quistes que no exi&teixen, assassina-
ven la nostia República i la lliura-
\'cii a tnaiis de l-'ranco i de la Fa-
lange. I cont inúen essent-lio, avui 
en ci mateix moment que els amics 
d 'aquells que no diuen ros sobre 
l'ajut britaiiic i iiord-atncí ica a Fran
co, volen l l iurar els nostres pobles 
en ínans d'altrcs Franco i escamote 
jar-li, aixi, tota possibili tat de Repú
blica i de democracia . 

S'ataca, també, la F.S.M. 

Des d'un pr incipi , la Federació Sin
dical Mundial h a estat un estorb per 
a certs l íders obrers reaccionaras que 
els nous corrents democrat ics ha ul 
Irápassat . Aquests han ¡nanifestat 
sempre no tenir-hi cap coniianca, 
men t re continúen a r r a p a t s a organis-
mes in ternacionals la forca deis quals 
i act ivi tat es mol t l luny de la torga 
i activitat de la Federació Sindical 
Mundial . 

En > /•:/ Socialista • del g rup Elopis-
Tomás, s'ha volgut presentar la F. 

S.M. com un organismo inopérant, 
mentre s 'ha presentat la Conferencia 
Socialista In ternac ional celebrada a 
Pa r í s com un factor decisiu por a 
l 'enderrocaineii t del f ranquisme. 

No es pot a tacar la Federació Sindi
cal Mundial i molt inenys dir que 
no ha l'ot res a favor de la República, 

i\n no os cert. Ho proven a lguns 
deis resultats que segueixen : 

En tres meaos ha mobil i tzat mi l ions 
mil ions do t rebal ladors , de demó-

i ratos, d 'amics de la nost ra causa en 
vint i dos paisos. 

S 'hau celebrat mani íes tac ions anti
franquistes, totes Siles organi tzades 
després de la cr ida feta per la F.S. 
M., a Alcnianya, Anglaterra , Bélgica, 
Franca, Bulgaria , Cuba, Estats Units, 
Hongria, ' l 'xecoshnaquia . I ran, l 'ie 

i Noruega, IngOsláVia, et, 

Responent ti la crida deis Syndicats 
afiliáis a la F.S.M. de boicot a les 
mercader ies franquistes o dest inades 
á l 'Espanya franquista , els por tua r i s 
do Mclbourne, de Dos Santos i Rio de 
Janeiro, de Well ington, de Venezuela, 
etc., etc., s 'han negat a car regar 
vaixells dest ináis o venint de l'Es
panya úe Franco. 

Per tot a r reu s 'han celebral mí-
tings, actes, mani íes tac ions , en les 
quals s h a demana t el t rencament de 
relacions amb el Govern franquis ta 

el reconeixement del Govern legi-
t im de la República presidit peí 
senyor d i ra l . 

Grácies a I'acció Incessanl de la 
Federació s indical Mundial , de les 
Centráis sindicáis oacionals a cada 
país, oís pobles s 'han mobilitzat, s'ha 
estos el movíment de solidaritét; mi
lions i mil ions de t rebal ladors i de 
demol ía los s 'han identificat amb la 
nostra causa. El món democrat ic ha 
viinal i vibra, com en el enrs de la 
nostra guerra , en un poderos movi-
incni de solidari tat . 

Grácies a i'acció de la F.S.M., a la 
pressló deis t rebal ladors en cada 
país hi ha hagut Governs que han 

at les relacions amb Franco i 
lian reconegut el de la República, en
sems que han creat el cl ima necessari 
per a altres reconeixements . 

Fou grácies a I'acció de la pode
rosa C.G.T. francesa, afil iada a la 
F.S.M., que F ranca decidí t anca r la 
frontera deis Piri io 

Tots aquests fets posi t ius son im-
por tants i compten, de la mate ixa 
malicia que compten aquells altres 
fets negat ius d 'ajut a Franco i al seu 
régim i deis quals son propulsors 
conseqüents Attlee, Revin, Uyrnes i 
altres Cádogan. 

Que la F.S.M. no ha fet tot el que 

Británics abans que socialistes 
A pr imers d 'aquest mes va visi tar 

Ban clona, l 'ex-diputat conservador 
nic senyor Alfred Denville, el 

conspicu católic vice-president d ' una 
d' .i Amics d 'Espanya » 

fundada du ran t la nos t ra gue r r a pe í 
lord Phi l l tmore i el duc d'Alba i de 
la qual és pres ident a r a lord Sem-
phill. 

No cal dir de qu ina banda penja 
el senyor Denville i com h a estat de 

rebut per la Fa lange . D 'aquesta 
visita, pero, cal r emarcar u n a pa r t 
de les decía racions que el senyor 
Denville ha fet ais periodistes ba rce -
lonins en pa r la r del <• fair p lay » que 
ha de presidir sempre les re lacions 
entro bri tánics i espanyols . Les brin-

a aquells deis nos t res compa-
triotes que ¡ant es van en tus i a smar 
llavors de la da r re ra victor ia electo
ra l deis laboristes en creure que 
aquest triomf seria la ca iguda de 
Franco . Va dir aixi : 

En produir-se el canvi de Govern 
a Anglaterra i en passar el Poder 
de mans deis conservadors ais labo

rales, PIQIIS es rnii creare, ¡.uní a 
Inglaterra com u Vestranger, que 

aixó comportaría un cauui /o¿yí 
en la //idílica tradicional británica, 
per la <¡ual cosa no te atea ea 
compte els que ho creien, une a 
la Gran Bretanya, quaUevol per
sona que estigui al Poder V" 
OBLIDA MAI QUE ABANS QUE 
RES ES BR1TANIC i que ai.n es 
comporta sempre. 

P e r a ixó el t r anspor t i s t a Bevin, 
contra l 'opinió deis obrers del Sindi-

de Transpor ts , ha t r anspor t a t 
l ' a l emany Glucksburg á Grecia, t r ans 
porta armes i d iners a Tsa ldar ls , 
t ranspor ta ra si pot un governader 
br i tánic a Trieste, de la mateixa ma
ne ra que t ranspor ta mater ia l a Fran
co i intenta t ranspor ta r un Govern 
de compromis a Espanya, car aques ts 
son t r anspor t s plaents a la City i que 
faciliten els viatges Impertáis de l'es-
quad ra br i tánica i els periples deis 
colonitzadors de la rossa Albió. 

El t ranspor t i ta Beviñ - igual que tot 
el Govern « laborista », igual que el 

1924 \h Donald ha complert la pa
viola donada el día que en ni leí 
ministeri va fixar al Pa r lamcnt la 
política exterior d 'un Gabinel tan il-
iusoí lament rebut por tants de babaus 

mpats pe] món. Quan tot d 'una 
l ' in temperant Churchill va Interrom-
pre el non cap del Foreign (Ufo 
saber si seria mes hritanio que so
cialista i eu respoadre-l i que abans 
que tot eren br i tánics , u n ah I mo
numenta l de satisfácelo va fer carne 
de la boca la t a g a r n i n a del panxut 
Winston. 

D'aquell dia cuta , i l u d í a , la Indo
nesia, Egipte, Grecia, Trieste, Espa
nya no fan mes q u rebre (troves del 
br i tanisme del bell Ernest i és per 
aixó que r « amic » Denville 

i ianyar del senyor Hobert 
Fryers, un deis t au rons de la iudíis 
tria automobil ís t ica de la Gran Bre
tanya. 

Tot plegat molt « espir i tual » i 
forr;a ci occidental ». 

Només hi falta la Wickers i 
rArmst rong . 

nosal t res haur iem volgut ? D'acord 1 
Nosaltres, per a a n a r mes enllá, po-

dem af i rmar que, si en tots els pal-
sos la unitat de les forces obreres, de 
comunistas i de socialistes, ios u n a 
realitat, és molt possible que I 'acció 
de la Federació Sindical Mundial 
haur ia estat mol t mes posi t iva i que 
lal vegada el Govern socialista d'At-

¡evin h a u r i a renuncia t , en una 
gran mesura , a la seva política pro
franquista . 

Per altra part volem p regun ta r ¡ es 
que nosal t res hem fet tot alió que 
podiem i podem fer per a a judar l 'ac-
tivitat de la F.S.M. ? 

Constderem que no ! 

L 'aportació mes hnpor tan t h a estat 
la lluita del nostre poblé. Han estat 

poi/tiquos i reivindica! 
que els t rebal ladors de Manresa, Ma-
taró, del Ferrol, d 'Euzkadi , etc., h a n 
realiizat victoriosament contra la dic
tadura franquista. 

Nosaltres haur iem pogut i podem 
encara a judar I'acció de la Federa
ció Sindical Mundial . Podem ajudar-
la si en lloc de m a r x a r desuni ts com-
batem junts d tn t re u n sólid i poderos 
bloc d'unital nacional ant i f ranquis ta . 
Si en lloc d 'ant icomunisme es reallt-
/a. una potent oampanya contra el 
régim de Franco i de la Fa lange . Si 
en lloc de « formules .< i « solucions » 
claudicadores es manifestés, per par t 
de TOTES, ARSOLUTAMENT TOTES, 
LES FORCES AM IFHANQUISTES, 
una ferina resolució combatent . Si 
els obrers Comunistes i socialistes, cu 
lloc de marxa r separáis , es retrobes-
sin I'eiinainent units dintre una Unió 
General de Trebal ladors fidel a les 
seves gloriosos i hóroiques t radicions 
i ombatents i revolucionarles. 

RECEPCIO 
oferta peí Govern de la 
República amb motiu 
de la " Festa de la Raca" 

A l'ocasió del 12 d'octubre, Festa 
de la Haca, id president del Govern 
de la República Espanyola , senyor 
Giral, acompáhyat de tota els minis
tres, ha ofert una recepeió a la qual 
han asslst l t nombroses personal i ta ts 
estrangeres, les quals h a n desitjat 
al president del Govern i al presi
dent de la República, senyor Martí
nez Barrio, llurs millors desigs de 
veure bou aviat Espanya ll iure de 
la d ic tadura franquista que rop r i -
iioix i per tal que pugui incorporar-
so al concert de tots els pobles l l iures. 

A la recepeió van assistir , entre 
altres personal i ta ts , el vice-president 
del Govern de la República Francesa 
Maurice Thorez, el cap del Gabinet 
del president del Govern francés, M. 
Falles, el president did Coiisell d'Es-
tat, M. lii'iio Cassin, el min is t re 
d'Afers Bstrangers de Polonia, rAm-
balxador de la Unió Soviética, Bogo-
molov, els amba ixadors de Méxic, de 
Bolonia, Venezuela, Txécoslováquia, 
els representants de Guatemala, Fin
landia, Bulgar ia , Romanía , d'Albá-
nla, de lugoslávia, d 'Uongr ia i d'Aus-
tria. 

Entre els nombrosos invi táis pre-
sents a la recepeió hem de destacar 
la presencia de l 'ex-president del 
Govern de Portugal senyor Dos San
tos, l 'ex-ministre del Treball francés 
M l 'arodi , el vice-president de l'As-
semblea Constituent Ja iques Duelos, 
el d iputa t per Par í s Andre Marty. 

Assistiren, també, representants de 
les diferents Organi tzacions i Par t i t s 
espanyois i ca ta lans entre els quals 
' i hav ia el nostre company Joan Co-
morera , sec re tan general del Par t i t 
i conseller del Govern de la Geuera
litat. 
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La nostra Campanya 
d'Ajut al Pais 

Ceret 
Amb mutiu de la festa de San Far-

riol, a Ceret, els compánys Falome-
res i Serra t h a n recolli t 2,635 í r ancs 
a m b la venda de ta rges del Desé Ani-
versar i del P.S.U. de C. 

El company Vilargrente" a m b l a 
venda de Bous d'Ajut ha recollit 350 
í r ancs i el company Joan Nieto h a 
recaptat luo franes peí mate ix proce-
Uimeiit. 

Magnífica tasca deis compánys de 
Ceret, que lia de servir d 'exemple a 
tots els a l t res grups. 

Mont-Lluis 
El Grup de Mont-Lluis h a l l iurat 

a l Comité Depar tamenta l la quant i ta t 
de 350 franes per ajut a la l luita a 
l ' interior, producte inicial de l'ano-
menada C a m p a n y a deis Bolets que 
han emprés a m b tot entusiasme. 

Sabem que a i t res g rups es prepa
ren en el ma te ix sentit . 

Molt bé i endavan t compánys de 
Mont-Lluis. 

(¿¡ronde 
El Comité Departamental destaca 

aques ta se tmana Jes del 
Crup do Langon, que dlrigeix el com
p a n y Vivancos, el qual h a fet tra
inera de la quant i ta t de 4.000 franes 
impor t del producte de la construc-

d 'una bai la festa a n u a l 
que el Par t i t Comunista F rancés va 
organi tzar . 

Una d e m o s t r a d o mes que quan es 
trebulla amb entus iasme es triomfa. 

Viliefrauche-
de-Kouergue 

Ll company Alfons Guillo d 'aquesta 
localitai lia l l iurat ai company dele-
gat del Comité Central que recent-
inenl tat aquell Departament 
la quantum, dfl SW franes per a ajut 
a la l luita a l ' in ter ior del pa í s . Aquest 
fet, que és independen! d altres apor
tación* económlques i de treball que 
el company Guillo h a fet a la cam
panya general del Depár tamela , con
firma j a comprens íó de la ju 
política de la c a m p a n y a económica 
d'ajut al país que el Pa r t i t ha pro-
mogut des de l 'exter ior i a la qual 

rea les seves mi l lórs energies. 
Molt bé, company Alfons Guillo. 

Saint-Jean-Lasselle 
Ha t ingut lloc a Sa in t Jean Las-

seillq, u n a g r a n festa o rgan i t zada 
peí Grup ii" 1 (Antoni Sesé) de Per-
p inyá a m b la collaboració de la U.J. 
R. F. 

H¡ hagué un Uult hall. 
iizá un sorteig i en el qual 

d 'obt ingué un benefici net de ¿.149,25 
.i i,i Campanya 

d'Ajut al país . 

LA COMMEMORACIO DEL 6X D'OCTUBRE A FRANCA 

Gran éxit deis 
El proppassa t d iumenge sis d'octu-

bre t ingué lloc a Tolosa l ' anuncia t 
acte organi tza t per la U.G.T. 

Mes de 5000 persones assis t i ren a 
aquest mí t ing, el qua l es' desenvolu-
pá enmig del mes g r a n entusia 

P n on González Pena, pre-
sident de la Ü.G.T. i del P.S.O.E. 

De les intervencions deis diíei 
o radors extreiem els parágrafo se-
güents : 

mitings orgemitzats 

A TOLOSA 

González Pena 
President de (• ü.O.T. d 'Espanya 

i del P.S.O.E. 

« Nosaltres creiem que no es pot 
par la r de la solucíó social deis pro-
blemes i d 'a l t res cominguts socials, 
ni d 'a l t res reivindicacions si, prévia-
ment, no aconseguim al l iberar la 
nostra patr ia del feixisme que l 'oprl-
meix » 

o Per a complir aixó, la U.G.T. es 
proposa l imitar els seus esforcos veis 
tot alió que ens un ant a p a n 
tot alió que ens pugui dividir . » 

• No acceptem res mes que la Repú
blica; per la República hero lluit.it. 
pe r la República h a n mort , pi 
República están soírint els espanyols 
: per la República hem de i luitar si 
volem que E s ' incorpori al 
concert de les a l t res nacions que ca
minen vers la democracia i la lliber-
tat. » 

Rumeau, de la C.G.T., saluda els 
ilts i expressa la solidari tat del 

poblé francés i de la seva elasse obre
ra a la causa deis pobles h ispánics . 

Rafael Vid ¡ella 
la i .G.T. de Cata lunya 

« La permanenc ia de Franco 
seu regim ai Poder, mes que res, 
obeeix a la nost ra divisio; mes que 

obeelx • la manca d'unüvat de 
totea les foreí : .¡tiques i sin-
gu la rment a la manca d 'uni tat de la 

i ra d ' E s p a n y a H la nos t ra 
uni ta t fos un fet, si la elasse obrera 
estigués sói idament un ida i, amb i 
totes les fraccions democrat iques, 
l 'ajut de determinadas potencies a 
Franco i el sen regim no l indr ia la 
ímpoi•tántia que té avui . Es mes, la 
•o s t r a propia uni ta t combatent faria 
qUe les n iasso , de tot el mon, que 
pri ssionen constantment el Governs 
penjua t renquin les re lacions amb 
Franco, aquests Governs no t indr ien 
uses remei que t rencar les relacions.» 

Rafael Vidiella diu que la preocu-
i essencial de creure que els Go

verns es t rangers resoldran el nostre 
problema crea une psicología de pas-
sivitat, ensema que an i iun i tá r ia que 
dificulta i frena la lluita. 

Senya lá els esforcos que lia fet i 
fa la U.G.T. per tal d 'assolir la un i ta t 
i « poder d 'aquesta m a n a r a com. 
a m b mes I ' raneo I 
Ki"' tteix temps, press ionar 
les maesas de l 'exterior ». 

« Es que l 'axperiéncia de la U.G.T. 
a Cata lunya, per prim la a 

la Historia du ran t c inquan ta anys , 
no ha donat resul ta ts posi t ius d 'uni
tat, no lia donat resul tats posit ius de 
creixemont, no ha dona t resul tats po
sitius de combativi tat du ran t la nos
t ra gue r r a i, sobretot, du ran t l ' e tapa 
il.legal de la l luita contra Franco 1 
Si la U.G.T. a Cata lunya per p r imera 

la a la seva historia ha pogut 
reunir 000 U00 afüíats ca ta lans que 
per p r imera vegada 9'Integren a la 
l luita a m b la U.G.T., per qué en el 
moment que la uni ta t és mes neces-
sária , s ' intenta a ixecar pels ugetistes 
escissiomstes un alire Secretarla! , 
una ultra i .G.T, a Cata lunya ? Fs 
aquest el sentit de la democracia sin-

í 1 bis Centl mil t rebal ladors ugt-
tistes reuni ts al Congrés de novem-
bre del p.137, democrát icament , elegei-
xen una direeció. de la U.G.T. a Ca
ta lunya i aquesta D duran t la 
guerra , duran t la 'lluita il.legal i 

ina contra Franco, rio lia deixat 
de dirigir la lluita i de combatre, con
tra la dictadura franco-falangista. • 

« Per qué un anomenal Congré>( 

brat da r re rament a Tolosa, decre
ta la no existencia del Secretar ia t de 
a Catalunya, decreta la no existencia 
del i ceiebiat democrática
ment , decreta que du ran t la Repú
blica no h a passa t res, en relacio a 
la U.G.T., á Cata lunya ? Aixó em re
corda, camarades , l 'act i tud d 'un sá
t rapa de l 'ant igui ta t el qual , perqué 
el sol el molestava, decreta la ínexis-

ia del sol. Aixó, pero, recorda 
mes : quan no es res] 

la di i s indical , quan no es 
luntat deis t rebal ladors, 

de sis cents mil tei balladors rSUnits, 
s ' imila l 'exemple pre tor ia de Fran
co i del seu regim, ais quals tampoc 
DO els ag rada que Espanya i els seus 
poblé -sin una República i 

ecaren contra ella, contra la 
moer ntra el poblé espanyol . 
I aqueet j proceaiments que van eon-
tra la democracia sindical, con t ra 
r au tode te rminac ió deis matelxos tre
balladors, van contra la unitat i, tot 
alió que vagi contra la unitat , va a 
favor d. Franco. » 

« N podem fer i fem la cri-
d 'aquests procediments ant iuni -

laris; no, p t r miar contra la uni ta t , 
s ino per a a f i rmar-nos en la nos t r a 
act i tud u n h á r i a i que no ens n e g u m i 
com no ens hem negat mai a qué 
siguí la democracia sindical, els tre
bal ladors ugetistes, els que determi-
n in . P e r qué no s 'accepta ? Es que 
es té por que no siguin aquells que 
treballen contra la uni ta t del prole-
tariat , l lurs dirigente ? Nosaltres de-

m que s 'examinin u n a veg¡ 
• presos .-il Congrés de 

la Jun ta Central de ia U.G.T. a I 
ca : Proposávem q - un 
Congrés d 'uni ta t de tots els ugei . 

a Franca , un Congrés d 'uhi ta t per- , lian deixat venir, no quan nosal t res 
qué fossin els ugetistes aquells que (volíem, perqué els elements interés 

ACTIVISTES DE _ uita 
Les aportacions personáis i col.lectives 

' s'incrementen constantment 
Mr-, que <aji iilíre, comentan, la 

Harija i quitnttosa relució de dona-
onaií i aporuii lons coi.ltelt-

¡ruil de Viiplieiier runa 
ti mu miives, de qué donem compte a 
continua' fins a ijuin 
puní muí im rsiiei iiujut ja una na 
iitat e| rni general de « LLUITA NO 
MANCARA MAI BEL NOSTBE SU-
i'oit'i » amb i/ue unánimament han 

>st luis ele compánys d arreo, de 
Franca. 

Els compánys del c.ers ens envíen 
lela i¡uals 3.400 han ealat 

recaptali peí Grup Sesé d'Auch, amh 

tu qual eo-:u íltrapassen canstdera-
hlt lueiit • | culí-
Iruiire, pillilieul en uqnestcs VllJi-

Avis important 
Comuniquem a tots els cor-

subscriptors de 
• c u IT A » que i i icces-
siu enviln toutes les l iquidá

is de períódics i a l t n s 
is al nostre Compta Corrent 

Postal : 
is c. : 556í>55 

« LLUITA i 
33, rué G is Helios, 

PARIS-2E». 
onanien lgualm< ni la sus-

pen- . cor
respondencia g 16, iue Mont-
mar t re , i fer-bo das d a r á a 
l 'adreca següent ¡ 

ANTÓN O BlOSi A, 
8, aveaue Maihurin-Moieau, 

PARÍS XIX« 

En Cap cas no baveu d 'enviar 
diñara a aquí tuit-
zeu 

•>l .postal. 
iBSiltim sobre Ja necessiial 

i cendre bona nota d 'aques-
ais, puix que al-

trament podl i les 
caries i l iquidacions no arr i -

Iritge u franes i ens 
que manca encara i'aportació 

á'klauns Grup». Han estol recaptatt 
pels Grup de fanaers, 
j.áii'i franes .- i'uru i . Saint-

US, '.«ni , ijalmnes, 7U0 ; i Ax-les-
, 150 Jr. 

vpanus o, mu
ral una //ri/nera apori 
franes i < iníquen lambí: que 

ttponea nomit ai irebail aai-
Grups. 

l'uij de üorue es destaca amb la 
irtnir ranes i cóbrei ¡ 

idhuc L'assiynacio del mes 
ost. 

i:i Grup i/; t Amia Se Lluita » de 
Marsella un comencai I aeli-

amb la celebractó d'un feílivat 
que els ha donat u i de i.wv) 
franes. 

t¡ls company i del Tam el Garonne 
en una noeu aportado de ¿.uno 

franes I en un Pie Departamental que 
acaben de celebrar han pres el com-
promí» que no manqui a « LLUITA » 
VassignacU que els corresport com a 
ui.niín. 

Flnísti rre en ía la <¡ 
franes : Landes, 815 . 1 >rlen 
tais una ;, . Í:, /, 
retaptats peí Grup de Gefet, 600 fr. i 

ii d'Atm lie, 215 fr. 
Sis compánys del Loiret han Mu 

raí una ¡,limera aportado de, 1.520 
frenes. 

luiré les OpOTtOCtOl OnalS, 
stacaí iu del com¡ 

de Lourdes {H.-V.) el qutú, per te
quila vegada', fa un donatxu a • LLUI
TA » de 500 fr. 

Cal sen ¡jalar també la eoiilnbUCió 
liei company Momplón, de Marsella, 

••'il per a ajut al /. 
partaatveu i« quantitat de 45o fr., im-
¡uiri Integre d honoraris 

de Imll. 
I, finalment, a continuado déla-

roses, co/urtbucions 
persónate i de Grups . 

npanys i'Herrón fio., 200 fr. ; 
de Lyoii Jtliiuie.. 100 fr. ; de Nevers, 

re), 160 fr. ; de Lavaur (Tam), 
: de AIUJIIIIII Vauclute), 50 fr.; 

de Turbes (¡1.1'.), 20 fr. ; de Piérre-

BÜTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ A 'LlVilA / / 

•y 

N O M . . . . : 
CARREfi 
i.ocAf.n \r. 
DEPARTAMENT 

/;/,, petó peí tres mesos, 60 fnn 
que vul^uin uian d 'omplir el butlleti adjunt i 

enviar-lo a l'Ad I l ' imporl da la subscripció, al nostre compte 
corrent postal 

Par t í 
• LLUITA ». 33, m e Grange-aux-Belles, 

PARÍS (10») 

de Heawnont 
I. el <;.), 260 fr. : ]ill. de Parral 

, 160 fr. 1 de les Anzizes (P. 
de l).), 4ini fr. ; de Sore (Laudes), 
20 fr, ; de I itry 1 Unme , 206 fr. ; Ma-
siquet, de Hendaya {ii.i'i, 100 fr. ,• 
Segura, de Périgueux [Dgne), tu fr.-; 

iles, de Cintagabelle (H.G.), 25 
-, de Auch (Gers), 60 fr. 

fr. .- Ilartnli, de .chiUac (CharCLUe), 
30 fr. ; Buitrago, de Rt»eMe-w-X«rn, 
60 fr. ; Quintana, de Conjteom ;c/»u-

, 50 fr. ; Martínez i liosell, de 
• 'IUI 1 •', rrofui /'(/// - de - Dome), 

150 fr. ; I-'IÍI/I Mestres, de lu Itochcfou-
cauld Charentc), Co fr. ,- F. Itovira, 
de Narbona, ou fr. . Castelnau (Avey-
ron), 20 fr. ,- j . /latiste de Volnay (Sar-
Ihc), 100 fr. 

ceterminess in 
« La U.G.T. no és propietat de so-

cialistes ni de comunistas. La U.G.T. 
és propieta t ún icamen t i exclisiva 
deis t rebal ladors i la prim 
per la qual hem de vetllar és, preci-
sament , per ia nost ra U.G.T. » 

«.Nosaltres volern que hi hagi un i ta t 
a ia C..N.T. Nosaltres volem que hi 
hagi un i ta t al Par t i t Socialista. Nos-

Rafael Vidiella 

altres volem que hi hagi un i t a t a 
tots els par t i t s antifeixistes, a totes 

organi tzacions -antifeixistes. Hem 
de vetllar, pero, p r imenunen t per la 
unitat a la U.G.T., perqué és la nost ra 
inopia organització, perqué si nosal
tres donem un exemple d 'uni ta t , és 
possible també que els al tres s'unei-
xin ». 

Cabo Giorla 
Secre tan de la Junta Central 

« Les llicons d'octubre, les portem 
gravades i no les hem oblidat. Les 
iligons d'octubre son ¡ í e r m a decisió 
d ' u n a elasse obrera, d 'un poblé, de 
combatre contra el feixisme i per la 
llihertat i segon, l 'enorme lligó de la 
unilut. » 

« El régim fei-:a¿iH de Franco, mal-
gra t el terror , sa seva demagogia, 
tot el seu aparel l de repressió i 

no ha gnanya t el conjunt 
de la elasse obrera espanyola ni el 
conjunt del nostre poblé. » 

« Está ciar que aquest lluita, aquest 
procés de reorganització de Ja Unió 
General de Trebal ladors no s h a pro-
duit esponténl di de 
milers i mi .e rs d'ugetisies i de 1 

que, poi un odi al fei-
.Tísnie 1 en llu'- afány d 'acabar amb 
ell, a m b 1 est ima n Uurs velles orga
nitzacions, treballen en aquesta nit 
que 1 a '-i f ranquisme, per a 

la elasse obrera espanyola de 
anitzacions sindicáis de 

l luita. » 

Vicente Uribe 
del B le del P. C. d 'Espanya 

" -x -, el P.S.O.E., 
la U.G.T. i el P . C , totes les torces 
repui hem lluitat a tots els 

1 a ixecar 1'opinio mundia l 
contra, el terror de f r anco . Des d'alli, 

1'opinio mundia l contra el n 
d 'assasains, des d'alli, han Bortit 
r iosos combatents espanyols. en la 
¡orina qm 
panya a ocupar el sen lloc de comba) 
cont ra el feixi myol, i nosal
t res hem vingut d'Amériea, quan 

per la U. G. T. 
envolupament polític de la elasse 
obrera. » 

t La U. G. T. i la elasse obrera , 
h a n d'unir-se a m b tots els republi-
cans , a m b tots els democrates ; hem 
de moure peí nostre propi esforg fins 
i tot les capes mes re ta rdades del 
nostre pais , per a enderrocar el 
feixisme, restablir la l l ibertat i la de
mocracia . » 

sais a impedi r que nosal t res estem 
prop del poblé espanyol, t reballen 
p iec isament per a impedir que nosal
t res complím el nostre deure ». 

« A Espanya ma i la reacció no fou 
venguda a m b act i tud vaci l lant . Les 
lluites per la l l ibertat a Espanya, no 
des del 1936, sino molt abans , h a n 
costat mol ta sang , molts sacrificis, 
molts esforgos ; aquests esforcos, 
pero, i aquests sacrificis deis tre
bal ladors espanyols en pr imer lloc, 
es van veure premiats , perqué 
anaven acompanya t s de progressos 
en la lllberat i en la vida política del 
nostre país . • 

• Tant se val les que siguin les re-
solucions — si n ' h i h a —, del Con-
sell de les Nacions Unides, per a 
nosal tres 110 hi h a mes que un deure : 
el deure de seguir endavant per al 
nostre poblé, t an t se val les que 
siguin les dificultáis que sorgeixen 
en el camí. No ens a m a g a r a n m a i 
darrera de resolueions de t ipus inter
nacional per a desertar del nost re 
deure d 'obrers i de r evo luc ionaos es
panyols i no ens collocarem mai dar
rera de cap resolució in te rnac iona l 
per a defensar formules nefastes ais 
interessos del poblé espanyol . » 

« Es ver i ta t o no que h i h a claudi
c a d o s que defensen la tesi de la 
desapártelo de les inst i tucions repu-
blicanes ? » 

« Que expliquin perqué no volen la 
un i ta t de les forcee republ lcanes . Que 
expliquin perqué defensen una veri-
table g u e r r a civil entre els republi-
enns. Aixo no us ho expl icaran, per
qué no és molt explicable, perqué és 
molt difícil de coiuprendre o enten-
dre que liomes d, ] cainp república, 
que es diñen demuélales i patr ióles , 

usen aqüestes coses t an nefastes 
per a is interessos i la glor ia del poblé 
espanyol . » 

• I-.ls camarades de la U.G.T. son els 
prossegúidors d 'aquells p r imers pio-
ners alíeme a Espanya , el 
qual , malgra t tetes les dificultáis po-
l i t iques d 'aquells mornents , van sen
tar les fites incommovibles del des-

Rodriguez Vega 
Secre tan General de la 1 . G. T. 

« No es pot pa r la r de la uni ta t de 
la U.G.T. si es soste que només u n a 
fracció té dret a dirigir-la, perqué 
tots els obrers teñen dret a ésser ele-
gi ts president , i no es pot pa r l a r 
d 'uni ta t amb la C.N.'í'. si es vol teñir 
u n a organi tzació que és per la seva 
esséncia heterogérha. » 

« Rebutjo t e rminan tmen t des d 'ací , 
en nom de la U.G.T., deis t rebal ladors 
espanyols, — l 'espanyol no es mai 
desagraí t —, rebutjo que la Federa
d o Sindical Mundial , no hagi fet res . 
La F.g.M. ha mobilt tzat cent mil ions 
de persones fa un mes i mig en de-

1 de la República Espanyola. . . La 
Federació Sindical Mundial lia 
litzat accions, que no son les ai 
que nosal tres desitgem, pero els 
nostres camarades del moviment la
borista br i tánic , que h a n por ta t com 
bandera davaut l lurs electors la ques 
tió d 'Espanya, no están complint a r a 
aquest compromís contret a m b el 
nostre poblé. » 

« Tenim u n a si tuacció a Espanya , 
en vir tut de la qual el v te r ror s 'ha 
aguditzat especialment contra els 

lements de la elasse obrera, de la 
C.N.T., de la U.G.T., del Par t i t Socia-

I de) Par t i t Comunista. AixO 
obliga a una aeció enérgica en de
fensa d 'aquests compánys . Cada dia 
surten a mori r , de les presons d'Es
panya , camarades de diferents ten-
déncies. Ens hem uni t a vegades, per 
obtenir unes actes de consellers mu-
nlcipáls O de diputáis . Quina impor
tancia, teñen unes eleocions, per molí 
impor tan ts que siguin, davant aquest 
d rama terr ible, angoixós de cada dia. 
de gent que va a morir , que sofrelx? 

Després de la intervenció del se
c r e t a n genera l de la U.G.T. d'Espa
nya , el c a m a r a d a González P e ñ a 
íéu un breu resum de l 'acte. 

Tots els oradors foren ap laud i t s 
a m b molt d 'entusiasme. 

Dos mitings de la 
J. S. U. 

El d iumenge 6 d 'octubre l a Federa
ció de Joventuts Socialistes d 'Espa
n y a va celebtrar dos mi t ings a Bor-
deus i a Auch (Gers), ais quals van 
prendre par t els compánys Ignasi 
Gal lego- i Frederic Melchor, secreta-
r is de la Commissió Execut iva. 

En l 'acte de Bordeus, presidi t peí 
company Ganosa, secre tan depar ta
menta l , el company Gallego es va re
ferir fonamenta lment ais deures de 
la joventut i molt especialment a is 
de la J.S.U. en la l lui ta ac tual con
tra Franco i la Falange. Va destacar 
a g r a n s t re ts la significació de la 
unitat i la impor tanc ia que té per a 
menor la l lui ta per la República 1 
per a impedir un compromís que sal-
varia les esséncies del franquisme, 
a m b la qua l cosa es far ia a Espanya 
ia segona edieio de Grecia, amb tot 
el seguit de sofréneos i misér ies que 
aixó comportar ía . 

A Auch, en un mí t ing celebrat al 
bell mig- dé la plaga pública i presi
dit pei company Escalada, s ec re t an 
del uepar ia iueu t , ei company Frede
ric Melchor contenga recordant les 
jornadas d'octubre del 1934 per ta l 
de t reure 'n la conclusió que nomos 
i luitant uni ts es possible vencer, men-
tre que desuni ts és fatal que l 'eneniie 
ens esclafará sempre. La J.S.U. — v a 
dir — és el producte d 'aquesta expe
r iencia un i t a r i a , d 'aques ta experien
cia de l luita. La J.S.U. és l 'organit-
zació de la joventut que lluita, i'or-
gaiut/.ació que l 'uneix, l 'educa i la 
dir igeix pels camjns de la lluita in-
[ransigflnt per les seves l i ibertats i 
tes seves reivindicacions. Es referí a 
íes maniobres de certs e lements per 
a a r r iba r a un compromís a m b el 
l r anquisme que servi r ia per a esca-
motejar al nostre poblé la República 
per la qual ha l luitat i lluita. Re
marca la impor tanc ia de la un i ta t 
de la elasse obrera i de la joventut 
obrera d in t re l 'Alianga Nacional de 
la Joventut, un i ta t necessár ia per a 
I luitar cont ra totes aqüestes mani 
obres i peí res tabl iment de la Repú
blica. 

A PERPINYA 
Tal com estava anunc ia t es celebra 

l 'acte en commemoració del sis d'Oc-
tubre. 

Hi assis t i ren mes de 2.000 persones. 
Obrí l 'acte el c a m a r a d a Enr ique de 

Sant iago de la Jun ta Central. Des
prés de recordar les jornades com
batents d'octutore del 1934, anal i tzá 
la s i t u a d o actual i digué que era ne-

111 t rebal lar mes i mes per a for
j a r u n a solida entesa de les torces 
obrares i republieanes per tal d'en-
derrocar el f ranquisme i recobrar la 
Repúb: 

El c a m a r a d a Tar ra t s , de la Unió 
Depar tamenta l de la C.G.T., adregá 
uns mots de salutació. 

JJosep Moix 
S' 1 , .ieral de la U.G.T. 

de Catalunya, 

El company Josep Moix comencé" el 
sen d iscuis posant de relleu l 'apor-
tació del poblé cátala a la l lui ta con
tra Franco i d 'una m a n e r a pr incipal 

LO de la elasse obrera antb les 
;ites politiquea i reivindica-

Uves, 
Planteja que des de l 'emigració po

dem ajudar a la l lui ta a l ' interior 
a m b l 'aportació personal i intensifi
can! la campanya d'ajut e 

« Éls ugetistes ca ta lans — diu —, 
treballem intensament per a estar a 
p r imera fila en el combat antifran
quista . El f ranquisme va t rencar les 
formas d 'organització. Alió que no 
lia pogOl C e m a r mai , pero, és l'es-
perit combatiu de la elasse obrera, 
que s'ha aixecat en 1 
Franco i la Falange i que ha pi 1 
la ri i" c landest ina deis sin
dicáis. » 

Les lluites de les dones organitzades 
Mirant el passat. hem de retre horaenatge a les gratis 

lluitadores que son l'origen de la primera mobilització de lee 
A Nadeida Crupskaia, Clara Zcckin i un reduit nom

bre de precursores que a principia del segle XX, desafiant 
N d'una atmosfera política feudal i d'iguoraneia, 

-. aíxecurcii enérgiques contra les injustiieg moráis i socials 
de que eren objecte de llur época i donaren naixe-
ment a la Jornada Internacional de la Dona. 

A Espaüy», país de lluites cruels sota el regnat de la 
npuda monarquía borbónica, país de dominaeió caci

quil i eclesiástica, de servilisme i ignorancia, la consciéncía 
popular es revela contra els seus botxins seculars, i fou 

at de la República el que obrí per al nostre 
una era de progrés i de llibertat en la qual les dones 

per primera vegada, expressar lliurement llurs 
aulléis política i culturáis i llurs desigs de pau i benestar. 

Ba els primers anys do la República, les dones crearen els 
.Comités contra la Guerra i el Feixisme que mobilitzaren 
les mas-es femeninas en la lluita contra els perills del 

me,a base de conferencies, manifestó* i mitings, unint 
. >nee per la defensa de llur esdevenidor i el de la llar. 

En la taéea de la preparació de la gran victoria popular 
del Je • s organitzades realitzaren un gran 

;; de propaganda i ajudaren considerable riomf 
ront Popular que arreueá de les presons 30.000 presos. 

njuda a les urnes, la reacció organitzava les seves 
per n donar la puuyalada a la República. Les dones 

formares els (omites contra la Guerra i el Feixisme 
rengueren la imminencia del perill i el li) de juliol les 

troba al costal del poblé antifeixista. A Barcelona, les dones 
que formaren els Comités contra la Guerra i el FeixÍ6tne 

1 del 19 de juüol es eonvertiren en decidides lluitadores 
antifeixistes, i així es destaca com un simbol la nostra 
inobliduble Lina Odeua que morí heroieament enfront deis 

enaris de Franco. , 

Aquests Comités de dones donaren pas ais Comités de 
. antifeixistes els servéis deis quals a la causa de la 

República tenim tots en- ats. 
A Catalunya i, especialment, a Barcelona, es crearen 

diverses organitzacions femenines, la mes important de totes 
s de Catalunya amb dones de 

les teudéiieies polítiques, moviment unitari i de treball 
i lluita de totes les dones de Catalunya i que sempre ha sabut 

a l'alcada de la seva missió histórica. 
Seta el seu guiatge centenars de dones s'incorporaren al 

treball en les industries de guerra en substituir els homes 
que marxaven al front. Per la seva iniciativa es feien recap-

srrers i per les barriades, pe t les llars i les fabri
ques, que es convertien en ajut ais combatents, ajut que les 
mateixes dones els portaren al front de combat. De la 
U.D.C. sortiren gran nombre de donadores de sang i fou 
també la nostra organització, la que es mobilitzá a T a m 
bada deis nens refugiáis. 

El nostre portantveu « Companya » fou també una arma 
de combat contra el feixisme que orienta, uní i dirigí 

s de milers de dones en llurs tasques di; 
i reata dos mesos de lluita heroica, muntanyes de sacri

ficis i rius de sang del nostre poblé no pogucren impedir 
que el feixisme espanyol i els seus amos i cómplices interna-
cíona's deiTotesshi ínomentiiiiiament la República. En .; 

iversiiat, la Unió de Dones de Catalunya lia continua! 
Iluitant cu udicions i sota formes diferents, i ha mos-
11 a t sempre a Franco i ais seus servidors que la moral repu-
bücaiia i antifeixista viu amb forja entre les dones i que el 
nostre poblé no será mai un poblé d'eselaus. 

Les dones de Catalunya i d'Espanya tota lluiten i es 
manifesten pels carrafa amb llurs fillets afamáis ais bracos 
davant de les ambaixades contra els métodes franquistes i 

1 el terror, apedregant la guardia civil, penjant les 
paelles a les f¡ de la manca d'aliments, 
del fons de lea presons puja un clam d'odi al franquisme i 
d'amor a la República que només els escamots d'execució 

ier callar. 
Igual que a casa nostra, arreu del món les dones han 

participa* en primera linia en les lluites per I'alliberament 
.1 el hitlerismo i els traidora nacioaals. 

D'aquests movimentt femenina be naacut la Federació De-
Internacional de Dones on están representades 

ruitai IÍ de dones. En aquesta Federació estem re 
dones deis pobles hispánica que veuini Hui

dos del l')3G per una causa que está identificada amb 
la causa de les dones de tot el món. Mentre en els altres 

s llur acció ha aconseguit la democracia i rialleres 
a l'esdevenidor, nosaltres hem d'alliberar en

cara la nostra Patria de! franquisme i restablir la República. 
En aquesta tasca la F.D.I.D. ens pot ajudar enormement 
ánih la seva aiitoritat i la Sera forea. Les (Jarrera resolueions 

s ;i petieió de la gran patriota Dolors Ibarruri, que 
representa les dones espanyoles, contra el régim de Franco, 

d'una importancia molt gran, car ¡a seva solidaritat 
nacional mobilitzará el món contra el botxí de la no6tra 

|ue els Governs trenquin les relacions amb 
Franco i reeoneguin el Govern de la República Espanyola. 

En el combat deeisiu no estem soles. Les companyes de la 
U.D.C. i de la U.M.E. que estttn a l'cxili i que tenim avui 
llibertat d a de treballar aenae Npoa en defensa i 

-;ieren el dia de rl 'alliberae 
tres esforgos es dísgreguin i portar 

a la nostra organització totes les dones antifcixislcs que 
lea. Tinguem sempre present les an-

goixe- - que a Espanya leñen llurs filis fanio-
i inalalte, d'aquelles que han donat a llum en les pre-

Is filis de les quals no coneixen ni el sol ni els 
:. treballem i lluitem pensant en Catalunya 

jiinya. Penaem que avui la nostra Patria és una gran 
Treballem per la unitat de tots els republicans. 

Rosa CAJIGOS. 

« La lluita a l ' interior del país, el 
seu desenvolupament progressiu-afe-

Josep Moix 
geix Josep Moix —. és el desmentí-

: mes g ían a la passivilat . La 
infianca en les se-

i per aixó ha escolllt el 
caml del combat i no el de la claudi
c a d o . » 

Josep Moix en par lar de les noves 
formes de l lui ta deis Sindicáis , mani'-
festa que tiquella ha soitit del inare 
estríete de les reivindicacions econó-
miques per a prendió un carácter 
profundament polític. 

En examinar la si tuacció interna
cional, el desenvolupament de les for-
ces obreres a cada país, el secretar! 

ral de la U.G.T. de Cata lunya 
diu que les forces marx is tes Jugueo 
un paper de d 

no sois en el pía polític, sino 
també en el pía económic. 

« La l lui ta ac tua l — prossegueix —, 
és molt du ra i hem de saber aprofi-
tar les experiéncies que se 'n despre-
nen. No h e m de permetre qué a r en 

de la vicioria sobre el fran
quisme la reacció torni a apoderar
se del Poder. Aixó depén de la nost ra 
unitat . 

Pa una. crida ais t rebal ladors 
nyols per tal que, com els de Cata
lunya, s 'uneixin en un sol part i t de 

lar d 'una 
manera decisiva contra la reacció i 

a f i rma el company 
sioix --, quan existejx una uni ta t de 
la elasse obrera que es coneretitza 
en u n a sola organi tzació sindical , en 
un sol Par t i t polític obfer. Nosaltres 
treballem en aquest sentit perqué sa
le ¡u que és u n a necessitat histórica. 

Josep Moix acaba invi tant tots els 
ugetistes a t rebal lar per la un i ta t in-
terna de la U.G.T., i poder m a r x a r 
peí camí de la victoria de la un i ta t 
sindical . 

Ángel Galarza 
del Par t i t Socialista Obrer Espanyol 

Critica la posició de certs pa'isos 
' iuen democrates en relació 

al problema espanyol , els quals obren 
fonamentalment per l lur antisovie-
tisme i an t icommunisme. 

Remarca' la necessitat d 'un i ta t 
obrera i ant i f ranquis ta per tal de li
quidar com mes aviat millor el sag-
nant régim de Franco i de Fa lange . 

Ángel Alvarez 
del C.C. del P.C. d 'Espanya 

Recorda les gestes del prolelar ia t 

as tur iá en les jo rnades del sis d'oc
tubre i de les quals env.va treure con-
clusions per a m e n a r d 'una m a n e r a 
efectiva el combat ac tual contra el 
f ranquisme. 

Analitz.'int la difícil si tuació que 
travesea el régim de Franco i de la 
Fa lange digué que és prec i sament 
en aquests mornents que sorgeixen 

us deis oapi tuladors i agenta del 
compromis. 

Angelin féu u n a .crida v ibrant a la 
uni ta t obrera i ant i f ranquis ta . 

« Com es pot justif icar la desunió 
ipian tantes coses fonamentals ens 
uneixen ? I si 110 existissin aqüestes 
raons politiquee fonamentals . hi hau-
r ia la necessitat Lmmedlata d 'aeabat 
amb els sofriments del nostre poblé 

A m a r o de/ Rosal 
de la Comissió Executiva de la U.G.T. 

Examina quines son les responsa-
bili tats deis ugetitstes. Hem d 'acabar-
diu —, a m b la guer ra civil, encara 
que cal a c a M t abans amb les lluites 
dintre de la elasse obrera. El proble
m a no és de socialisme o de comu-
nisme, sino de t reure Franco . Recor
da que el 1938, la U.G.T. i la C.N.T. 
van s ignar un pacte d 'uni ta t per a 
després de l a g u e r r a i, en comptes 
d 'estar uni ts , estem pitjor que abans , 
la qual cosa consti tueíx u n a grgu 
responsabil i tat . La divisíó és una 
traíció al nostre poblé. 

Afegelx que la U.G.T. bo és patr i-
iiiDtn p parti t , per bé que 
aquests teñen el dret a qué marx i 

ns llur Ideal, mentre sigui res-
de ia democracia sindical . La

menten* — prossegueix —, la divisio 
e i i s ten t al í ' .S.O.E. i demanem ais 
seus mil i tante que s 'uneixen i esta-
bleixin relacions amistoses a m b el 
P.C. d'E., tota vegada que aixi la 
U.G.T. será mes íorta . 

Assenyala el fet que certa p remsa 
que no té un mot contra Franco en 

abundan te contra el Pa r t i t Co
munis t a i per a a tacar la U.H.S.S. 
Cal rectifar — afirma -- , perqué no 
es una República alio que cau r i s del 

-1 nó un nou reí de Grecia. Si no 
tenim capaci ta t per a uni-nos, és que 
podem oíer ir cap ga ran t í a a n ingú 'l 
La uni ta t de la elasse obrera és el 
motor que ha ¿ ' impulsar la un i ta t 
ant i f ranquis ta que í a r a possible la 
r e s t a u r a d o de la República i de l a 
democracia a Espanya . 

Trac tan t deis oap i tu ladors diu que 
ho son tots aquells que es p ronuncien 

ieiitment o msconscientment 
contra la unitat , que diuen que Fran-

- fort, que no saben veure la 
forcé immensa de la elasse obrera 
si tnarxa unida, que no saben cóm

ico que ei nostre exércit son cis 
mina i res , els por tuar i s , els ferroviá-
ris, els pagesos, que el nostre exér
cit és a les fabriques, ais tallers, a 
les mines . Afegeix que capí tu lador 
és aquell que fa an t lcomunisme, que 
no creu en el nostre poblé, que el 
1930 es va afegir a aquel ls que van 
apunya la r la República. 

l'.ti conclusió — declara —, no hi 
ha possibilitut de sort ir victoriosos 
si deixant de banda l 'experiencia Lis-

; perdem la fe en nosal t res ma-
ti ixos 1 no ens un im dintre la U.G.T. 
1 a m b la C.N.T, d e s p r é s . ' 

Coi 1 que la U.G.T. forma 
part de ]a F.S.M. que és el g r a n sim
bol d 'uni ta t de la elasse obrera 1 ás

ala Terror que cometen i el mal 
que fan aquella que en nom de la 
U.G.T. s 'enfronten a m b la F.S.M. 

ba a f i rman! que h e m d'ésser 
is que l luiten a l ' inter ior 

del país peí tal d'escurc.ar el t e rmin i 
que ens permeti de reconquer i r la 
República. 

http://lluit.it
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ADVERTIMENT I CRIDA 
Celebrem avui la memoria ¡lu

minosa del gran ful del nostre poblé, 
Alexandre Stamboliski amb un sen-
timent de gratitud sincera pels ser-
veis excepcionals que va prestar al 
nostre país. 

El méril d'Alexandre Stamboliski 
— aquest demócrata i república de 
debo, aquest combatcnt tan decidit 
pels drets del poblé —, és el d'haver 
estal el primer a intentar modificar 
la politica interior i estrangera diri
gida contra els i/iteress.os polítics 
del poblé, portada a cap per la colla 
que girava entorn de la dinastía deis 
Coburg, formanaa pels. grands capita-
listes i els especulador». Eli va orien
tar els nostres punís de vista cap una 
nova vía democrática, beneficiosa 
per al poblé, ensems que il.luminava 
el seu esdevenídor. Si Alexandre 
Stamboliski no va poder arribar a 
realitzar aquesta obra felic, fou per

qué ell mateix, aixi com els &eus col-
laboradors, van adoptar la idea erró-
rúa d'un govera exclusivament pagés, 
sense la col.laborsició deis obrers i 
fins i tot (tingit contra ells. Aquest 
fracás es dcu, ignalment, al fet que, 
en aquella época, el P.artit Comunista 
no havia adoplat justamenl ni havia 

per Jordi DIMITROV 

posat en práctica la gran idea de la 
unió deis pagesos i deis obrers. Es 
un fet aolori que terror d'haver 
adoptat una posició « neutral » va 
costar bcn car al Parlit Comunista. 
Fou a causa d'aquesta decisíó en

tre la classe obrera i la pagéfta, entre 
el Parlit Comunista i la l uiú Agraria 
que el Govern constitucional i par-

Organi tza t peí P.S.U. de C. i peí 
P.C. d 'Espanya t ingué lloc el dissabte 
dai 5 del corrent a Pér igueux, un ac-
te per a commemorar el 12e aniver--
sar i del 6 d'Octubre. Hi assis t i ren 
mi l i t an ts de diferents Par t i t s i Orga-
ni tzacions cata lanes i espanyoles. 
« Izquierda Bepubl icana » enviá la 
seva adhesió a l 'acte. 

Pres id í el company Díaz, secretari 
genera l del P.C. d 'Espanya ar-depar-
tament . En breus mots explica el sig-
nificat de l 'acte que es commemo-
rava . 

Seguidament féu ús de la pa rau la 
el c a m a r a d a Rivera del P . C . d'Espa
nya , va lent l lui tador as tur iá que 
p rengué u n a par t act iva en els fets 
d 'Octubre. 

l l ivera recordá la gesta del poblé 
•as tur iá i la seva uni ta t davan t l 'a tac 
de la reacció. Treient experiéncies 
d 'aquelles jornades combatents i uni
tarios, demana de redoblar tots eis 
nostres esforcos per a a r r iba r a Ja 
uni ta t ant i f ranquis ta per a enderro-
car el régim de Franco i de la Fa
lange i acabar a m b els mar t i r i s deis 
pobles h ispánics . * 

LLU1TAR CONTRA 
EL TERROR... 

(Ve de la pag 1) 

DAVANT d 'aques ta onada de cr ims, 
davan t les tor tures diáries que so 
freixen els empresonats a les ergástu-
les falangistes, la cr ida Mangada pels 
P.C. d 'Espanya, P.S.O.E., U.G.T. i 
P.S.U. de C. és d 'una g ran impor
tancia . 

A l ' interior del pais, a les presons 
de Franco, será un poderos motiu per 
a enfortir, encara mes, la uni ta t en
t re comunistes i socialistes, els quals 
sa ludaran a m b satisfacoió que Mura 
Part i ts , jun t amb la U.G.T., s 'adrecin 
á l 'opinió democrát ica internacional 
per a denuncia r els c r ims de la Fa
lange. Servirá per tal que el t r emp 
deis nostres companys empresonats 
s'enforteixi encara mes i els fací 
ésser dignes de tots aquel ls altres 
herois que no s 'han doblegat mai a 
les tortures deis botxins franquistes. 

A I exterior, el Manifest s lgnat pels 
Par t i t s I Organitzacions de la classe 
obrera deis pobles hispánics ha de 
servir per a mobilitzar la democracia 
internacional la qual pot ajudar-nos 
a dé tu ra r la roa assassina de Franco 
i de la Falange. 

No servir ia de res, pero, aquesta 
cr ida a la consciénoia internacional 
que tantes proves ens ha- donat de 
la seva activa solidaritat, si els anti
franquistas no hi oontribuissim a m b 
la nost ra uni ta t nacional combatent . 

COMBATRE el terror f ranquis ta no 
és un deure d 'un g r u p o d 'un Part i t 
determinat , és el deure sagra t de tots 
els antifranquistes, és una necessitat 
nacional , car son els filis de tots els 
pobles hispánics aquel ls que cauen 
assass inats peí franquisme. 

Franco i la seva Falange de pisto-
lers no miren si son comunistes o 
socialistes, si son republicans o anar
quistas, si son cenetistes o ugetistes, 
si son demócrates o católics. Per a 
ells nenies compta u n a condició : 
ésser combatent ant i f ranquis ta , deten 
sar amb consecuencia la República, 
les llibertats democrát iques i rac io
náis deis nostres pobles. 

Compatriotes ! Unim les 
nostres forces — diu el Mani
fest — per a c lavar millor els 
nostres cops al régim que 
oprimeix i esciavitra el notre 
ble i a t u r a r la má els <ot-
xins. Que el c lam deis republi
cans espanyols exígint justi-
cans espanqols exigint justi
cia i sol idari tat ressoni d ' una 
punta a l 'altra de tér ra . 

Amb la nostra uni ta t farem que la 
sol idar i ta t internacional siguí mes 
decisiva. 

Celestino Uriarte, Casto García Ro
za, Nava, Huerta, Rodríguez, isasa, 
Yerandi i t an ts al tres combatents con-
demnats a mort, tor tura ts per les 
ties de la Falange, han d'ésser sal-
vats, han d'ésser a r r enca t s de les 
grapes assassínes deis falangistes. 

Per tot a r reu s 'ha de fer sentir la 
nostra accid, l'acció de les masses 
populars i democrát iques de tot el 
món. La Conferencia de la Pau , el 
Consell de Seguretat de l'O.N.U., la 
Federacíó Sindical mundia l , tots els 
organismes de la democracia inter
nacional, han de rebre cons tan tment 
resolucions, cartes, protestes en les 
quals siguí denuncia t el carácter fei-
xísta del régim de Franco , que siguin 
denuncia ts els monstruosos cr ims 
franquistes, els c r imináis procedi-
ments i provocacions emprades per a 
poder ex te rminar mes patriotes. 

Aquesta mobiiitzacid internacional 
contra el terrorismo franco-falangista 
és una g r a n batal la que hem de gua-
nyar ráp idament en la lluita general 
peí recobrament de la República de
mocrática, que será la ga ran t í a d 'un 
esdevenídor de pau i de benestar per 
a tots els pobles hispánics . 

El company Adriá, secretari gene
ral depar tamenta l del nostre Par t i t , 
recordá la j o rnada del 6 d'Octubre a 
Cata lunya i les lligons qtte se 'n des-
prenen. 

Digué que les experiéncies d 'ah i r 
h a n de marcar-nos , avui, el camí a 
seguir. Per a ixó rec lama la constitu-
ció d 'un veritable Govern de coalició 
nacional ant i f ranquis ta , donan t la 
represantació a qué té dret, per la 
seva combativi tat i conseqüéncia, a 
la classe obrera de Cata lunya . 

Senyalá les gest ions que el P.S.U. 
de C. está fent per a a r r iba r a la uni
tat a m b les a l t res focres ca ta lanes i 
exhorta a tots els assis tents a tre-
ballar sense pa ra r perqué aquell ob-
jectlu siguí ben aviat u n a real i tat . 

En el curs de l 'acte van intervenir , 
també, Martínez per la U.G.T., More
no pels ex-F.F.I., Pérez Rojo, per 
• Sol idar idad Española . 

Al final • ' adop ta ren unes resolu
cions d 'ajut al Govern Giral i u n a 
a l t ra al Pres ident Ir la en la qual , 
entre a l t res coses, es diu : 

« Us demanem, Honorable Presi
dent, que es formi el veri table Govern 
de coalició nac iona l an t i f ranquis ta 
ca ta lana que ens permet l d 'enderro-
car ben avia t el f ranquisme 1 el seu 
régim de ter ror i de miser ia . 

« Demanem que, ten in t en compte 
les l l icons passades , aquest Govern 
estigui in tegra t per homes que en 
tot momeiiit l iagin estat al costat del 
nostre poblé en la defensa de les se-
ves l l ibertats democrát iques i nacio-
nals . » 

Signen aques ta resolució els ex-F. 
F.I. cata lans , Unió de Dones de Cata
lunya, P.S.U. de C , Unió General de 
Trebal ladors , Joventuts Socialistes 
Unificades de Ca ta lunya i mi l i tan ts 
de la C.N.T. i de la Unió de Rabas-
saires. 

Malgrat les maniobres 
reaccionarles els 

cooperadors británics 
condemnen el franquisme 

En la reunió p re l iminar que h a ce-
lerat el Gremi In ternacional Femeni 
de Cooperatives i ni qual part icipen 
330 delegatt en r ep re sen t ado de 22 

i, s 'aprová u n a resolució dema-
nant el boicot complet, económic i 
financer a l 'Espanya <le Franco per 
a precipi tar la seva caiguda. 

El Grémi i ng l é s proposé que foa 
e l iminada da la resolució la qüestió 

is sancions a Franco per creure 
que aixó només podr ía por ta r a la 
guerra . Aquesta esmena anglesa fou 
der ro tada i la delegació s 'abstingué 
de votar. 

Els roaccionaris infi l tráis al Gremi 
de Cooperatives h a n volgut, d 'aquesta 
manera , paiesar l lur acord a m b la 
polí t ica pro-franquis ta de Bevin. 

Les sancions contra F ranco no po
den por tar la guerra . En canvi, l 'ajut 
a Franco, les posicions adoptades peí 
Govern « socialista » br i tánic , així 
com la defensada al Gremi Interna
cional Femeni , només í an que enco-
rat jar la política provocadora d 'un 
régim la pe rmanenga del qual és u n 
perill per a la pau i per a la demo
cracia. 

lamentan de Stamboliski fou bolcat. 
Stamboliski, així com desenes deis 
seus col-laboradors, mes fidels, ¡oren 
traidorament i cruelmenl ussassinats 
pels botxins feixistes, els quals vun 
exterminar després una bona part 
deis dirigenls i quUdres del propi 
Partit Comunista. 

Tres mesas mes iaAi, després d'a-
quesia cruel llicó per al nostre poblé, 
ti 23 setembre del 1923, els obrers i 
vi» pagetOt, giliats peí Parlit Comu
nista, en collaboració fraternal amb 
la Unió agraria, et van ai.r.ccar con
tra el Govern feíxísta del botxí Tsan-

i del seu protector el rei Doris. 
Aquesta primera revolta de masses 
contra el fcixisme fou esclafada. La 
simg vasuda ¡icls obrers i els pagesos 
en la lluita comuna va segellar, pero, 
per a semprc mes, llur unió fraternal. 
Es aixi que foren posats els ¡ 
mentí damunt deis quals, eri el curs 
de la lluita heroica contra el fei.cis
me i els ocupanls alemanys, va anar 
tngrandint-s» la unió de les forces 
antifeixistes democrátiques i progret-
sives de les quals el Front de la Pa
tria s'ha revelal l'auténtica i vigoro
sa manifestado. 

El poblé búlgar va poder treure 
així una gran i profitosa llicó deis 
esdeveniments del 1923. No és actuani 
separadament que la classe obrera 

pagesos podrien descmpallagar-
sc del feixitme I de la • • 
gurar al país un deseiicolupamcul 
democratic que permeti ai /¡oble de 
¡ir< adre peí seu compte els seus pro-
pis destins. Només llur unió frater
nal i indestructible podran donar-lot 
la ¡lossibililat de trenear les cadenes 
Je tot esclavatge económic, de dissi-
par les tenebrts etplriluals i de 
construir d'acor4 amb les altres for
ces oniifei.risii's i democrátiques del 
país una nova Bulgaria, lliurc, inde-
pendenl. popular i democrática. 

La data histótica del 9 de tetembre 
del 1944 és, abana que res. el Irinmf 
de la unió del obrers i deis pagesos 
i forma V espina do ¡sai del Front de 
la patria, ¡.s aquesta unió la princi
pal garantía de la realitzacló comple
ta del programa del Front de la Pa
tria. Es per ai.i ó que hem de guardar
lo com la niñeta deU nostres ulls i 
enforiii-ia. car aquesta serd la millar 
manera de teslimonicjar el nostre 
respecte a la memoria del noslre 11-
lusiie heroi i mártir Alexandre Stam
boliski i a la deis milers de comba
tents que han mort per la uiberial i 
la feheitat de la notlra Patria. 

i'aiil de bo que aqaesl advertino ni 
i aquesta crida tiobtn eco en cada 
ilar /ingesa : defenseen amb lotes les 
nosttet forces i per tots els nostres 
miljans Cobra histórica del 9 de se-
lembre del 1944 per til de no reviure 
una segona vegada la tragedia del 
9 de ¡un y del 1923. 

MPORTANT DISGURS DE M0L0T0 
a la Conferencia de la Pau 

En la sessió del di l luns passa t a la 
Conferencia de la Pau , Molotov, mi
nistre d'Afers Es t rangers de la I I ! . 
S.S. va pronunc ia r un impor tan t dis-
curs del qual donen el resum se-
güent : 

« Abans de la conferencia , els Qua-
tre Grans havien treballat l l a rgament 
sobre el t racta t de pau, sobre la mo-
dificació de fronteres, sobre les re-
parac ions i sobre les clausules mi-
li tars. 

Els Quatre han ar r iba t a un acord 
sobre nombrosos pua t s , encara , 
pero, que hem deixat per acabar cer-
tes qüestions, p r inc ipa lment les clau
sules económiques, a ixí com altres 
qüest ions de menor impor tanc ia . 

La Conferencia havia de donar la 
seva opinió i totes les qüest ions sobre 
les quals els Quatre havien a r r iba t a 
un acord h a n estat aprovades, ex
cepte la qüestió de Trieste, en la qual 
la Conferencia h a pres mesures an-
t idernocrátiques contrar íes ais prin-
cipis pfeconltzata pels Quatre, a m b 
la qual cosa ha tornat enrera . 

La respohsabil l tat és de les delega-
cions deis Estats-Units, del Hegne Unit 
i de Franca , que no s 'han ajustat a 

ondicions préviament aprovades . 
P renem, per exemple, la qüestió 

del Danubi . 
11 avia estat decidit que les recoma-

nacions serien acceptades per la ma-
jor ia deis dos tercos. A la Coniissió 
interessada, les proposicions anglo-
americano-franceses no han obtingut 
aquesta majorla. Tots els pobles da-
nUbians estaven contra. 

A l 'assemblea plenária , la major ia 
fou de 15 vots contra 6. 

Ara bé, u de pai-
9os com Noruega, l ' Inma o Etiopia, 
els quals han donat l lurs vots deciSiUS 
per a resaldré una qüestió sobi 
qual no tpnien cap interés. Es pro-
vable que si haguessln pogut votar 

us llur propia voluntat , sense 
pressions estranyes, el resul ta t hau-
ria estat ben diferent. 

o i i ins son els interessos de l ' India 
al Danubi ? Es cert que el delegat 
h indú h a u r i a liagut d 'expressar una 
opinió, per bé que si hagués repre-
sentat de debo l ' India, r i n d i a inde-
pendent, el seu vot haur i a estat tot 
un al tre . 

P reñen a r a la qüestió de la fron
tera greco-búlgara. 

Aquesta qüestió no va teñir cap 
dificultat a l Consell deis Quatre. A 
la Comissió, pero, hom ha votat a 

favor de la decieió deis Quatre, 
t a r a que el vot paradoxal del delegat 
anglés a l 'assemblea p lenár ia ha estat 
tal que avui la frontera bulgaro-grega 
no está fixada encara. 

Aquest vot, que lia arfossegat dotze 
abstencions, h a estat gu ia t pe r t a l t r e s 
preoecupacions que la pau i la segu
r e t a t 

De totes maneres , cree que els búl-
gars no s'han de preocupar. Aquest 
vot no será aprovat per íes na. 
democrát iques i no lio será pas mes 
per l 'opinió pública. Les fronteres 
búlgares no canv ia ran . Els nostres 
amics búlgars poden estar-ne segurs 
i sense por de cap mena. 

Els "no" 

La F.D.L de Dones denuncia 
les maniobres reaccionarles 

El Comité Executiu de la Federacíó 
Democrática Internacional de Dones 
está reuni t ac tuahnent a Moscú. 

La p r imera sessió h a estat inaugu
rada per Dolores Ibar rur i , vice-pre-

NOVES DE LA 
U. R. S. S. 

A Ucrania ha comencal la tempo

rada de la pesca. 

lían eslat ja lliurals cinquanla cinc 
mil qiiinlars de peiX. 

A Roslov-del-Don ha comencaí la 
construcció d'una fábrica de barráis 
i una altra de súbales. 

.ti dittricte de Dedovitxi, tía deis 
mes devastáis de la regió de Pskov, 
un coicos ha reconstruí/ habilaciuns 
per ais professors. Aquesta iniciativa 
ha eslat represa pels altres colcosos 
del districte. 

sident de la Federacíó. El Comité 
Executiu han examinát un comuni-
cat de la delegada de les dones gre-
gues i un comunícat sobre el viatge 
que havien de reali tzar les deleg: 
soviétiques a Austral ia. 

Mme Cotton, pres identa de la Fede
r a d o , ha par la t de la s i t u a d ó de les 
dones d'Egipte i ha revelat que el 
consolat americá li havia rebutjat 
l 'autori tzacló d 'en t rada ais Estats 
L'nits. 

El Comité Executiu lia estat d 'acord 
a considerar que rtnipeclinient del 
viatge de les dones soviétiques a 
Australia, el rebutjar t 'autori tzació 
d 'en t rada ais Estáis Units a Mme 
Cotton i de l 'autori tzació de sort ida 
per par t de l lurs governs respectius 
a les delegades de -Vina, Egipte i de 
Grecia, const i tueixen proves irrefu
tables sobre els intents deis medis 

mnai'is d'oposar-se al desenvo-
lüpament del moviinent democrat ic 
feíneni. 

El Comí iu ha escollat des-
prés un informe d 'organització pre
senta! per Maiie-Claude Vaillant Cou-
tur ier i un al tre informe sobre les 
relacions de la F e d e r a d o amb l'O. 
N.U. 

Cada cop que la delegació ameri
cana deia « no « estava segura que 
dotze o tretze delegacions mes dirien 
« no ». Es una de les raons per las 

sembla liaver estat adoptat el 
procédiment de la Conferencia. Hom 
ha util i tzat el procédiment per tal de 
servir els filis de de tenn ina t g rup 
de la Conferencia. 

lie de femarcar — diu Molotov —, 
que duran t tota la d u r a d a de la Con
ferencia la delegació soviética no lia 
canviat ma i d 'opinió en cap de les 
qüest ions sobre les quals els Quatre 
havien ar r iba t a un acord. 

Finlandia 
La Conferencia h a obtingut ían-

mateix resul táis poslt ius respecte el 
problema de la Cooperado entre les 
g ran i petites nacions. 

Prenem per ekemple el cas de Fin
landia : la U.H.S.S. ha t rac ta t Fin
landia d 'una manera m a g n á n i m a a 
i ondició que aquesta renunci'i a la 
seva política reaccionar ia . La I I ! 
S.S. no ha exercit cap pressió en el 
eiiis d 'aquests dos dar re r s anys so
bre F in landia ; perqué la Unió Sovié
tica és fidel al pr incipl de la igual ta t 
i no es l l iura a cap int r iga . 

El senador Vanderberg in tenta fer 
rebut jar les reparac ions . Hom h a ju-
ga t ja aquest joc duran t la guerra , 
consistent a fer pressió sobre Fin
landia contra la U.P.S.S. Hitler el va 
jugar l lavors amb els reaccionar is 
f inlandesos i certs social-demócrates 
compresos, avui jut jats com a crimi
ná i s de guer ra . 

El dret de vet 
Molotov se les emprén contra els 

a tacs adrecats al dret de vet, definit 
a Ialta i reglanientat a l 'O.VI . 

Aquesta qüestió ha eslat susci tada 
ací per Austral ia. Cuba s'hi ha pro-
nunc ia t també, per la qual cosa Mo
lotov cita les intenciona de Spaak 
(Bélgica), que és el President de l'As-

i'O.N.I . 
En aquesta qüestió es t rac ta mes 

d 'una política oportunis ta que la 
qüestió del vet. Efl contra la unan imi -
tat de les g rans potencies democrá
tiques que hom vol procedir. 

L'acti tud de la U.R.S.S. és diferent. 
Bl Govern Bdviétic es col.loca a la 

i l . laborado fecunda de 
la qual el geneíal iss im S tahn es va 
ocupar en el seu recent interviú : la 
coope rado es possible, incontestable-
inent, entre la U.R.S.S. i les demociá-

cies (icci.ient.ii-. Stalin va dir també, 
el 6 de novembre del 1945, que l'O. 
N.I . no seria eficac ¡nés que a con
dició que les g rans potencies col.la-
borin franeament entre elles. 

EL MON DEMOCRATIC CONTRA 
EL REGIM FRANQUISTA 
NOVA YORK 

Aquests da r re r s dies s 'ha celebrat 
a Nov York el Congrés de l a Federa
d o deis Transpor t s del C.I.O. 

El Congrés ha demana t el t renca-
ment de relacions a m b l 'Espanya de 
Franco. 

ITALIA 
La Confederado antifeixista ita

l iana ha votat u n a resolució exigint 

del Govern Italia el t r encament de re
lacions diplomát iques a m b l 'Espanya 
franquista . 

SUÉCIA 
La Luga sueca de les dones pro-

gressisles protesta, en una resolució, 
contra el renovament de l 'acord co
mercial sueeo-espanyol. La Lliga in
vita el Govern luec a t renear les re
lacions diplomát iques amb Franco i 
a reconcixei el Covern Giral. 

ANGLATERRA 
Orgaaiteai peí Comité Llibertat per 

Espanya (oest d'Escócia), s 'ha cele
bra! un acte públie al qual assist iren 
centenars de persones. 

Obrí l 'acte el doctor Jaz Dunlop." 
En norn de la U.G.T. va in tervenir 

el company Grande, secretari de la 
Delegació de la U.G.T. a la Gran Bre-
tanya. el qual va demana r el reco-
neix i iuent del Govern presidit peí 
doctor Giral i el t rencament de re
lacions amb Franco. Finalment va 

IS de la pá ran la el d iputa t H. Les-
¡ii Hutchinson. Declara que Franco 
havia eslat senipre entroje de la Gran 
l i retanya. Condenmá la política del 

Govern br i tánic en relació a Espa
nya, Acaba demanan t el t r encament 
de relacions diplomát iques i econó
miques amb Franco i el reconeixe-
ment del Govern Giral. 

LONDR S 
Al Congrés del P.C. Bri tánic, dis

tricte de Londres, ha fet us de la pa
raula , en nom de la delegació del 
P.C. d'Espanya, el camarada E. Luis. 

S'aprová una resolució demanan t el 
t rencament de relacions diplomáti
ques i comerciáis a m b Franco i el 
reconeixement del Govern Giral. 

EDICIONS LLUITA 
Ens p lau de comunicar a tots els nostres mi l i tan ts i lectors del nostre 

por tantveu que les « EDICIONS LLUITA » posen a l lur disposició les obres 
següents : 

Historia del Partida Comunista [bolchevique) de la I .11.S.S 5U » 
l.FM.N : /;¡ Estado y la lievolución a u * 

» El imperialismo, fase superior del capitalismo W » 
STAUN : /:'/ mar.eishio y el problema naeional W » 

» I.a gran guerra patria de la Linón Soviética 20 » 
» El materialismo dialéctico y el materialismo histórico IU » 

» l.enín 60 » 
liARX y ENGELS : Sodfe él prusismismo reaccionario 15 » 
PLE.IANOY : La eoneej,ei<in, maliTialista de la historia 15 » 
l'I.F.JANOV : El papel del ináiiiduo en la historia W • 
M1CKAILOY : La fuerza de llusia ¡» * 

» M/.s .'tambres forman legión 15 » 
» Esbozo biográfico de Stalin 1"> » 

M YI.LAHi.NOYlCH : Kuluzof 4 • 
COLUBOV : llragación 80 • 

Fea les comandes a la nostra A d m i n i s t r a d o i t ianieteu llur import al 
nostre compte corrent postal : 

PARÍS S660-65, « LLUITA », 33, rué Grange-aux-Belles, Par í s (KK') 
Notifiquen» ais nostres camarades que totes les demandes 3«ran servides 

malgra t que a lguns d 'aquests matar ía is están provisíonalnient esgotats. 

LANDES (ti P.S.O. Je i 
intervencío del company Alfred ISIDRE 

El propposat diumenge dia G d'oc-
tubre t ingué lloc a Labouheyre el 
Pié depar tamenta l de mil i tants del 
nostre Part i t . 

Pres idí el company Sans, responsa
ble polític del depar tament , i á la 
presidencia es trobaven, entre al tres, 
el camarada López, del Comité de-
par tmental dal P . C d'BBpanya, Car
dó, del Comité depar tmenta i de les 
J.S.U.- i el i company Isidre, delegat 
del C.C. 

El company Sans, responsable po
lític del depar tament . va intervenir 

La por . a la democracia 
( V e d e l a p a g . l ) 

Avui, és curios constatar, com la geni I soi », ea »ol impedir el desenvolupa 
deis pobles, és a dir del dret democratic 
mes reoccionária son, precisament, els 
que five. mes demagogia o democrática », 
els que titilen de reaccionaris els veri-
tables i autentica demócrates. 

Aquesta epidemia « democrática », — 
Franen i el seu régim s'anomenen, també 
a demócrates organies » — ens recordá 
I epidemia del « socialisme » enarborat 
demagógicament pels Déat i altres feixis
tes durant el domini de Hitler i de Mus-
solini. Llavors aquells feixistes es recla-
maven del • socialisme ». Avui els reac
cionaris, les desferres del nazi-feixisme 
es reclamen de la « democracia' occiden
tal ». 

La interpretado de la democracia pels 
dirigents británics és de les mes reac-
ciouáries. No poden fer, en el fons, al-
tramcnl. Un dirigent británic, sigui con
servador o laborista, abans que tot, al-
menys els fets lio demostren aixi, és bri
tánic, és imperialista. I nosaltres ereiem 
que és imnossible conjugar el concepte 
d'imperialisme — opressió deis pobles 
ainh el de democracia. 

Que veiem avui, per exemple ? 
En nom de la « democracia tal com 

l'eiitenen els anglesos « s'ajuden les ban-
des monarquiques-feixistes de Tsaldaris 
per tal de poder eapUíar el movimeni pa-
triótic gree que malda per a establir un 
régim de libertat, de progrés i de demo
cracia. S'ajuda els reaccionaria italiana 
i s'encoraija el renaixeinent del fcixis
me en aquell país en votar, • la (-''dife
rencia de. París, contra la propoaició de 
mocrática per tal d'impedir la recons-
titueió de les organitzacions feixisi. 
reata de fam els treballadors de les In-
dies i se'ls assassina en els mateixos 
carrers de Calcuta. 

I al contrari, en nom d'aquesta « de 

ment progressiu de les joves democrá-
cies que han sorgit després de la dar-

guerra a Euro-Píi-
En lloc d'ajudar al renaixement de 

Romanía, Hongria, Iugoslávia, Polonia 
o Bulgaria, es treballa i es preconitza 
per una política de reparacions exces-
siva. S'obliga el poblé iugoslau a pagar 

lars de milers de dólars per a 
« reparar » la provocado de les « forta-
leses volante » nord-americanes, mentre 

mateizM dirigents británics i deis 
Batata Units tan exigents amb aquells 
paiaoi on l'auténtica democracia és una 
reaiitat, es mostren indulgents amb Ale-
manya la responsabilitat de la qual, en 
la darrera gran guerra mundial, ningú 
no pot negar i que ha ostat culpable de 
la morí; de mes de cinc aviadors nord-
amencans. 

I en nom d'aquesta democracia tul 
com l'entenen els anylesos, — per a 
millor precisar ealdria dir tal com l'en
tenen Attlee, Bevin i altres dirigents 
reaccionaris —, s'ajuda descaradament 
el réfriin feixista de F'raneo i de la Fa
lange. 

Responsables, ja. en bona part, de la 
intal.fació del feixisme e oaaa noatra 

avui, responsables, en bona part. 
de la seva permanenga. al Poder. No 
perqué liagin d'ésser Attlee, B«vin o 
altres ela que el liquidin. sino perqué, en 
una gran mesura, volen impedir que els 
nostres pobles bo facin, i perqué 
tegen el dcsemohipament de la solidari
tat internacional envers la nostra causa 
democrática, i republicana. 

Estem completameut convencuts qué 
els pobles hispánics. totes les forces 
obreres i republicanes que treballen i 
Uuitcn per un veritable restabliment de 
la democracia — de l'auténtica democrá 

mocrácia tal com l'entenen els angle cía — al nostre país i que volen la in

dependencia deis nostres pobles, no po
dran mai aceeptar que ana « democra
cia » estil Attlee, Bevin i companyía 
s'instah.i a Cafa nostr-i. 

El fons, pero, de l'article que comen 
tem és lexpressió d'une posició que no
saltres veniai eondeiimant i eondemnem 
amb tota conseqüéncia : Esperar deis 
altres la solueió del nostre problema. 

La Gran Hretanya, Pimperialisme bri
tánic, no pot donar cap solueió demo
crátiea. -la liein dit i demostrat mes 
amunt com l'imperialisme marxa per un 
costat i la democracia — l'auténtica — 
per un altre. Es il.lusori, ensems que 
perjudicial, creure que els actuáis diri
gents de la política británica puguin 
ajudar a mié els nostres pobles reco-
brin la República i les llibertats demo
crátiques per les quals lluiten i lluita-
ran. 

L'imperialisme británic ajuda, al ma
teix temps que a -Franco( el desenvolu-
pament de les maniobres de claudicació 
i de compromís. Les fomenta i cerca 
els seus agents, — malauradament els 
troba en les files republicanes i adhuc 
obreres —, per taj que demá aquests 
realitzin no una politica nacional, popu
lar, democrática i republicana, sino la 
política que interessi a la democracia tal 
eom l'entenen els anglesos, és a dir a 
1'imperial» lie mes reaccionan. 

La por ridicula que l'articulista atri-
bueix ais cercles dirigents de la Gran 
Bi-etanya és la por a la democracia, és 
llur desig d'impossibilitar que els pobles 
hispánica siguin lliures i independents. 
0>ue trobin llur camí propi, no el camí 

iaiperiaüstes británics, en la cons
trucció d'un régim progressiu i popular. 
Per aixó els Bevin i altres, son parti-
daris del compromís i de la capitulació, 
de les « solucions » reaccionaries que 

cap antifranquista honrat no pot aceep
tar. 

Com bampoc no lea aceepta, per aeti 
amb molta justesa i amb molt bon ! 
petriótie i democratic í'editoriallata del 
diari on hem llegit l'article en qüestió, 
car afirma que : 

No si'ni ni serau els nllres els ¡pie 
hauran de determinar et que rulen 
els i-attiluns eom seria ahsnrt! q\t, 
catmlant pr^tenguéttim determinar i 
escullir 1'orgcMÍt tacto politica deis 
altres. 

Que no ereípii ninaú que Catalu
nya ha de passar i passaní peí réginl 
polític que l¡ haéin d'alaraar els fo-
rasters. 

Estem d'acord. Catalunya i els altres 
pobles d'Espanya no passarnn mai peí 
régim polític que els hagin d'atorgar els 
de fora de casa. 

Els Doblas hispanice son majora 
d'edat. Han donat proves de llpr madu-
resa política. Han aabnt eÍBCOlIir llur 
camí sense necessitat de recorrer ais fo-
rans. I l'han escollit dintre el nmrc de 
les Bohieioiis pa'.rióliques i demoefiti 
ques. Es el mateix camí del 1!) de juliol, 
de la re-i-téiicia de trenta dos mesos en-
front de les forces franquistes i déla in-

Es el camí neo segneixen avui. El de 
la lluita unida contra el régim hitleria de 
Franco i de la Falange. El de l'oposi-
ció activa a totes les maniobres claudi-
cadores... 

Es el camí que han seguit i segueixen 
tots aquells pobles que, malgrat les 
sions i agressions deis botafoes imperta-
listes, volen assegurar llur independen
cia, llur snbirania nacional recobrada, i, 
sobretot. que volen forjar un régim pro
gressiu amb el conlinqut i estructura po
lítica ¡ económica que els plagui. 

peí a fer une exposició detal lada de 
la situcio del Par l i t ais Landes. K.\ 

com les caracter ls t iques del de
par tament dificulten el treball politii 
i les tasques a reali tzar. No obstant, 
pcio, el desenvolupament progressiu 
del Par t i t era evident. Remarca te 
ni cessítat d'unir-se estri tatnent 
t 'artit germá, el P.C, d Espanya, con 

acial per a fer un treball 
práctic i eficient. Senyalá les talles 
encara existente l r emarca la ai 
sitat d 'un treball de masses mes proV 
fund entre tots e¡ catalana i feí los 
coneixer la no-tra l ima política. 

Anal i tzant la c a m p a n e a d'ajut al 
pais es felicita dele exits obtlnguts 
en raspéete económic i posa de relleu 
l 'esperit de sacrificí i d 'abnegació de 
la major ia déle mil i tants , prova pa-
lesa de r o t u n a ijue senteu peí Par
tit i destaca l 'activitat deis c r u p s 
d'Ichou.x, Solferino i Castelnau. 

El company Sans, en acabar , 
dá la Direcció del Par t i t i demaná a 
a tots els assistents de cont inuar i 
supera r les tasques real i tzades. 

Seguidament varen intervenir per 
la discussió de l ' informe presental pel
la Direcció, el> i o m p a n y s Pinos, de 
l.iposthey ; Gaspar i Pulg, d Ichoux 
.Manrique, de Moni de Marsan ; Er 
ni st i Francesc, cast i l lo, de Labou 
heyre ; Ortiz, de Pontex les Forj 
Huí ; Bore, i.ioreta. de S 
l ino i Cortes, de Sabres. Totes les in 

ucioiis palesaren un feria entu
siasme i decisió en el complimcnt de 

- que el Part i t te plant 
des i ass< nyala ]c> debililats produí-
dea aixi com ids exits obt inguts efl 
cade Grup, 

Fis representants del i ' .c . d'Espa
nya i de les Í.S.U. adrecaren u n s 

• i i salutat io per a poasar de re
lleu els Uacos fraternals ipn els 

u al nostre Part i t . 
Tot seguit féu ús de la paraula el 

company isidre, delegat de] Comité 
Central. 

Després de constatar la situado del 
i'.utii ai departament i de remarcar 
les falles que en els íiltiins mesos 
s'huvé'ii proilnií. posa de rollen el mi-
l lorament obtingut grácies a la tena-
citai i constancia de tots els mili
tants . 

Alficd Isidre féu una exposició de
ta l lada de la s i tuació in ternacional 
i condemna le política dele <iue volen 
t r i a r la confusió i la desorienta. i>'i 

les m a s -
Contra la politica de la claudica-

ompromis , demostré com la 
sola Solueió Clara i hon rada que pot 
donar-se a les aspi rac ions democrá

tiques deis nostre poblé es la d u n a 
blica progreeslva. Par la de les 

maniobres deis elemente capitula-
a son de r impe i ia l i sn ie Interna

cional que pretan fer de la nost ra 
Patria una segona Grecia, í va deaíer 
d 'una n ianeía clara i precisa tots els 
a rguments d 'aquells que pretenea qae 
el nostre poblé no lluita i (¡ue cal 
a taba l • SigÜl COln SigU) •. La uni ta t 

oabat de tots els ant i f ranquistes 
-- va du - , son la ga ran t í a que 
aqüestes maniobres franeasarai i . 

i'osa en guardia tots sis militants 
sobre les activitats deis elements pro
vocad, ite de Franco que pre-
tenen sembrar la desunió i el des 
atuní, per la (jual cosa posa a lguns 
exemples de la forma com treballen 
aquesta provocadora. Féu u n a cr ida 
a tota els mi l i tants sobre la necessi-
tai d'extremar la vigilancia en tots 
eis aspectes, i d'estnercar totes íes 
energies per a a r r ibar a la un i ta t 
combatent, puix que aquesta es la 
mes ferina garant ía de la nostra vic
toria republ icana i democrát ica . 

Remarca la necessitat de supera r 
l'aspecte c apac i t ado deis mi l i t an ts 

asseiiyala la g ran impor tanc ia que 
té per al noslre Par t i t la c a p a c i t a d o 
p o i n h a de tots ele companys . 

Acaba nisist int sobre la necessitat 
de la vigilancia politica, sobretot en 
un depar tament fronterer com és el 
de Landes i manifes té que el Comité 
Central eslava a llur disposició per a 
ajudar-los i esclarir-los tots els pro-
blenios que es puguin presentar . 

Una llargt) ovació saluda la darre-
res p a r a u l e s ' d e l s company Isidre. 

Després que el company Isidre féu 
alguns ac lar iments a preguntes fotos 
per diversos mil i tants , el Comité De
par tamenta l pfoposa les següents. 

Ilesolucioill 

Els mil i tants del depar tament es 
comprometen a subsanar les febleses 
que s 'han observat en el treball po
lític. 

Trébal lar amó entusiasme per a 
a r r ihar a la unitat d'acció amb les 
altres forces ant ifranquistes . 

Intensificar la difusió de Lluita i 
de Quaderns del Comunisme a ixí com 

i ampauyes d'ajut al país i a 
Lluita. 

Capa, ilar-se cada dia mes pe 
augmenta r la forca política del Par
tit. 

T iamei re una salutació cordial al 
secretari general , c a m a r a d a Joan Co-
morera . 

http://icci.ient.ii
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SALVEM ELS NOSTRES GERMANS 
torturáis pels falangistes 1 

CONSTRUEIXEN POC 
I ENCARA CAU 

Llegim al Diario. de Barcelona, 
corresponent a l p r imer d 'octubre : 

Alrededor de las once de anoche 
se vinieron abajo dos de los pisos 
de un inmueble en construcción, 
silo en la calle de Teodoro Lló
rente [Guinardó), próximo al Mer-
cadillo. La finca, que consta de 
tres pisos, está situada ¡rente a 
la casa número 18. 

Heus ací u n a prova mes d 'on por ta 
l 'estraperl isme, t an estés en la cons-
trucció de cases com en tots els as-
pectes de la v ida económica i social 
del rég im f ranquis ta emparador de 
totes les combinacions brutes . 

Els contractistes afil iats a la Falan
ge o que están bé a m b ella a base 
l i m i t a r les rodes de l 'aparel l del qual 
viuen i s 'engreixen els j e ra rques fan 
m a n s i mán igues de les ordenances 
municipal s, s 'estalvien les inspec-
cions deis arqui tectes de l'Ajunta-
ment, posen mater ia l s que no valen 

íes, uo fun a penes fonaments 
tal d 'estalviar-se d iners i, com que 
es t rac ta de cases peí a pobres, inun-
ten edificis que només a m b u n a bu
fada cauen com castells de cartes, 
com lia estat a r a el cas de la casa del 
Guinardó. 

En una época en qué Barcelona té 
1 a tantea destruccions produides 

per l 'aviació f ranquis ta i italo-ale-
m a n y a , en un temps en el qual la 
classe obrera viu com les bésties en 
pisos miserables i insuficients, la Fa
lange h a de donar-nos de temps en 
temps noticies com l a de la casa que 
cau perqué només l ' aguan ta la cob-
dícia i el robatori que consti tueixen 
els t re ts mes caracterist ics del régim 
que s ' aguanta grácies a u n s íona 
men t s t an poc p ro íunds com els de 
la casa del Guinardó que a r a ens 
dona motiu de denuncia r u n altre 
cop els escandola que alleta, em¡ 

imposa ia Fa lange . 

El franquisme i la despoblado rural 

Tot Catalunya va a passar gana a Barcelona 
Josep Pía deia ja pocs dies en una 

de les seves cróniques al Diario de Bar
celona, titulada El tema de nuestro 
tiempo : 

La gente se va de los pueblos y se 
va cada dia más y en mayor cantidad. 
Antes se marchaban, solamente, los 
pobres de solemnidad, las personas 
que *̂ >or una razón o por otra con
sideraban que la gran ciudad les ofre
cía un campo de trabajo que en el 
pueblo tenían cerrado. Ahora, se ha 
formado un plantel de nuevos ricos 
de una matización, un sabor, un olor 
considerable. Estos emigran de los 
pueblos a la ciudad. Emigran asi
mismo las familias que forman par
te de la burguesía arruinada por los 
cambios y los sobresaltos de la época, 
por su trituración implacable. 

No san els factors imponderables, si
no la Falange, la repressió franquista, 
¡'expoliado que ha triturai aqüestes fa
milias. Es la resultant del capgirell éco-
nómic que ha provocat el falangisme. 
I no en el sentit de millorar les condi-
cions de vida del país, ans bé en el 
sentit que avui a Espanya hi ha molts 
mes pobres que abans del 18 de juliol 
del 1988. 

Josep Pía tot i reconeixent Vexis-
tcncia il'uiia petita burgesia que va a 
la ciutat per tal de trobar una collo-
cació que la compensi duna renda cada 
cop mes magra, aficionat com ¿s a veu-
re el món cuín un espectucle i sense en-
capórrar-í'hi massa, afirma que ton els 
« nous rics » de la situado aquells que 
abandonen els pobles enduts per la dia
bólica atracció de la ciutat en aquest 
tus Barcelona, tan plena de cases i mes 

monttruoses, desagradables, de 
tranvies i taxis destartaláis, de cues per 
tul flirt», de gent preoccuptula per la 
qualitai del fte i de si avui donen pata-

i dema no donaran patates i en 
canvi ileiuá pastal vendrán patates, can-
tarella que es repeteix amb les mon-
getes i amb l'oli servit amb comptago-
tes, tot plegat revelador de com la vida 
és incómoda en una ciutat en la qual no 
hi ha, entre altres penúries, prou forats 
per n encabir-hi tots els seus habitants. 

Josep Pía no s'explica aquest jeno-
men i si ¡'expliques ais lectors del diari 
ni qual escriu aniria aviat a dormir a la 
a Model » i l'home no está per roman
eos. 

SI camp de Catalunya es queda cada 
dia mes1 pelat perqué existeixen dues 
raons : primera, perqué els ríes rics no 
hi han viscut mai i els que en son ara ho 
son en virtut de Vestraperlo i, segona, 
perqué aquells que emigren a la ciutat 
,10 jan iinpel.lits per lu necessitat i no 
per l'atracció que puguin exercir els ar
ares de la Rambla, la mal girbada placa 
de Catalunya o les pudors i la miseria 
del districte cinqué i del barri de santa 
Catarina, avui mes bruts que mai. 

Son raons d'ordre económic, agreuja-
des o produides peí franquisme, les que 
determinen aquest corrent migratori que 
constitueix fa temps un feixuc problema 
per a Barcelona, Madrid i altres capitals 
d'Espanya. Els rics deis quals parla 
Josep Pía son els estraperlistes, els Ma
dres enriquits protegits per -ío Falange, 
que fugen deis pobles, per tal com hi 
ton massa coneguls, i perqué així eviten 
d'esser-hi espavilats com es mereixen. 
Els altres els mes nombrosos, son gent 
que creu fugir de la fam o de les perse-
cucions politiques. Els uns son petits 
rendittet ais quals l'orgull del jec porta 
a amagar llur miseria real a l'bnmens 
rusc de la ciutat, d'altres son families 
represaliades per la Falange, els de mes 

LA TENCIA í £ 
/ la premsa falangista 

El veredicte del Tribunal internacional 
que ha jutjat els crimináis de guerra 
asseguts a la banqueta de Nureinberg 
lia indígu;. persones que di-
rectament o indirectamcni lian sofert les 
conseqüencies de la política terrorista 
del nazi-feixisme. En aq 
general Níkitxenko, el jutge que repre-
sentava la Uní a al Tribunal de 
Nuremberg i el mariscal Sokolovski, que 
la representa al Consell de control iu-
teraliat a Berlín, lian interpreta!, 
l'opinió deis pobles soviétics. la <1¡ 
els demócrates que escámpate peí món 
esperaven una justicia ni. ¡. per 
bé que onze deis acusats han pagat amb 
el cap llurs odiosee malifetes. 

La seténcia d'aquest procés historie 
ha provocat, com era natural, el 
mentaría de la premsa feixista de Fian 
co i heus ací qi comentar 
interessen per alió que teñen d'instruc-
tius per a misal tres, victimes del crimi
nal de guerra que tir&nitza el nostre 
país. La premsa franquista tampoc no 
está del tot satisfeta, encara que és per 
altres raons que les nostres, la qual cosa 
dona a entendre que a Nuremberg s'ha 
fet una feina, que si bé podia haver 
estat mes ben feta, podia haver estat, 
també; mes dolenta Agraim-ho, dones, a 
la presencia de la U.R.S.S., encara que 
no hagi pogut evitar l'escandalosa abso-
lució del tenebrós i diabolic von Papen 
del primer finangador del hitlerisme 
Sehacht i del führer de la radio Fritz-
che, així com la benigna condemna del 
delfi Hess i deis altres deu bandits que 
han salvat la pe 11. 

A Nuremberg, per primera vegada a 
la Historia, s'ha fet un procés contra 
els amies de considerar papers mullats 
els tractas internacionals, la qual cosa 
significa un guany forca notable en com
parado a l'aeabament en tararí de la 

J.SÜíAAL&LrEI 

EL MARXISMO 
Y LA CUESTIÓN 

NACIONAL 

EOKIOVES Mi LENCL'AS RXTfUNjEJlAS 

Demcmeu-lo a EDICIONS LLUITA 
Preu : 2 0 f rs 

primera guerra mundial, al final de la 
qual el Kaiser i tot el prussianisma se'n 

ir a descansar ben tranquillamcnt 
ment. 

contM aquesta jurisprudencia sen
tada la eulpabíliíat deis 

• ais de guerra i de tres de le 
organítzacions p i a Nuremberg 
que i'aixeca lu premsa franquista. Es 

;\ii que La I anttuardia, del primer 
ii : 

Fácilmente se alcanza el cúmulo enor
me de peligros morales, jurídicos y poli-

que encierra esta nueva doctrina 
tentada por el Tribunal de Nuremberg. 
Que el hecho de pertenecer a una orga
nización ettal o política, anteriormente 
reconocida como legal por lodos los Go
biernos del inundo, pueda llevar contigo, 

"un responsabilidad cri
minal indivtinl .es un principio muí/ difí
cilmente admisible y sumamente peli
groso. 

m es eoneix que els morts no son de 
tercera, l'er aixo La I anguardia gri-
nyola, tot fent veure que oblida qne 
Franco ha affusellat, previa declaració 
de responssbilitat individual, els defen-

de la República, régim legal i re-
conegut pe . governs deis món. 
\ qué venen, dones, els escrúpols juri-

assussins deis generáis Aran-
guren, Batet, Nufiez de Prado, deis al-

iiiblicans i de totes les auto-
rrtats legitimes '•' 

Les reflexiona deis íranquistes son 
tarimatcix ben eurioses, car son les 
d'una gent que té necessitat de la im-
puni; squesten línia que el diari 

aíegeix : 
definitiva, el hecho de que el ven

cedor juzgue y condene al vencido que 
la civilización habla eliminado, es toda 
via que viejo que la frase mfis de dos 
veces milenaria que lo definió para 
siempre. 

Franco mes brutal que Breuus, va res-
suscitar la terrible frase de 1' « Ai deis 

its ! » de la mateixa manera que 
njats de Nuremberg van 

i i res. Aquesta és la rao per 
¡a qual la seva premia discuteix la cul-
pabilitat del Partit Nazi, de la Gestapo 
I deis S. S., amb els quals la Falange 
i el Govern franquista están tan empa
renté -pirant perqué el Govern 
ríe! Befen, 1'Alt comandament de la 
Wliermaeht i les S A. no han estat con-
demnats, la qual cosa suposa l'absolució 
de 130 generáis de l 'Estat Major i de 

d'un milió d'eiiergdmeus pertanyents 
a les S. A. 

Amb tot, la Falange nos está contenta 
i té, per una vegada, rao de no estar-ho 
per ,tal com la sentencia de Nuremberg, 
com diu la Pravda, és un serios adver-
timent. 

Aquest veredicte — diu el diari sovié-
tic — castiga Vagressió i els agressors 
com a tais. 

mi castig sever i és també un ad-
vertiment a tots aquells que volen pro
vocar una nova arjressió. encendre altres 
guerres contra les nacions pacifiques, 
enamorades de la llibertat i del treball 
pací fie, i constructin . 

Es perqué la- un ió Soviética ha fet 
tan possible que el veredicte de la Histó-

lagi estat pronunciat a Nuremberg 
contra els crimináis de guerra, contra 
aquells que s'han burlat deis tractats, 
contra els agressors deis pobles aban-

: - a llur indefensió i perqué és la 
mes gran defensora de les llibertats deis 

—. la que mes consequentment lia 
lluitat per a extirpar els arrels del fei-
¡cisme a Europa en virtut deis acords de 
lalta i Potsdam, la cosa per la qual la 
Falange ataca la Unió Soviética i es 

ngueíz en el seu rabiós antisovie-
tisme. 

J a poden dir el que vullguin, car ais 
pores de la Falange també els arribará 
llur sant Marti. 

eiifá son pagesos desesperáis de treba-
llar de sol a sol només a profit de les re
quises deis bandits de les « Hermanda
des Agrícolas », els de mes enllá son 
obrers de les petites industries casolanes 
desfetes que van a Barcelona per mirar 
de cobrar millors jomáis que al camp 
o a la muntanya, tot igualment cont feia 
abans Vonada migratói-ia del Sud d'Es-
panya que anava a treballar ais tranvies 
del negrer Foronda o que véiem mig-
dia menjant pa i ceba damunt els pi-
lots de térra de les obres del metro o 
de les clavegueres de la ciutat. 

Aquest panorama desolador que abans 
només ens era presentat per la polirn 
massa depauperada del terrasser de Mur
cia o d'Almería és avui augmentat per la 
miseria de milers de pagesos i de tre-

balladors i de petits comerciants de co
marques ruruls ais quals el feixisme, amb 
les seves destruccions i el seu terror, ha 
abocut a la ciutat per a anar a viure 
coma xinxes al correr de Trenta Claus, 
a les coves de Monjuic i a les barraques 
de la Mar Bella. 

Es aquesta la causa de l'excés de po
blado de Barcelona o de Madrid. Es 
aquesta la rao per la qual els pobles 
rurals es queden buits. El franquisme, 
amb el seu terror, amb la patent de 
cors que ha donat a les seves legions 
d'estraperlistes, ha provocat Vexode per-
manent i indeturable d'una poblado ru
ral que va a Barcelona, no moguda per la 
bestiesa « astronómica » i « irrepara
ble » de poder anar mes sovint a bailar 
o al cinema, com vol fer veure el panxa-

content Josep Pía sino perqué la gana, 
el primer sentiment de l'home, l'obliga 
a prendre el tren i a abandonar una vida 
que només és bucólica en la fantasía 
d'alguns desvagats i en els excessqs de 
les serpentines oratóries de l'atrotinada 
demagogia del franquisme. 

La poblado rural es mor de gana i 
de fástig al camp i per aixó intenta sal-
var-se a la ciutat, encara que fuig del 
foc per a caure a les brases. 

Es per aixó que Franco crea cada dia 
mes policies, mes Policía Armada, car-
gola mes l'aparell de repressió per tal 
d'aturar les masses. cada dia mes indig-
nades contra el franguisme la política 
del qual al camp com a la ciutat és, a 
mes de desastrosa, criminal com mai 
no ho ha estat cap régim a Espanya. 

DEU ANYS DE GANA ESPANTOSA 
Els deu anys de Franco al Poder, vis

tos de cara a l'iuteriot del país, es con
creten en la propia confessió del « Cau
dillo » a Burgos quan va dir : « Nos
otros no podemos hacer el milagro de 
multiplicar los panes y los peces », per 
a afegir a la mateixa rutila aquest altre 
impossible « ...pero nosotros podemos 
y debemos trabajar, luchar y vencer 
con nuestra voluntad y honradez ». 

De totes les batalles pírriques que 
Franco creu haver guanyat, la mes dura 
de totes., aquella que fa perdre totes 
les amisials, ádliuc les deis entusiartes 
de l'hora del trionif, la de l'eeonomia, 
la que afecta mes diréetament l'estóniac 
i la butxaca del país, aquesta Franco 
l'ha ben perduda i no la guanya,rá per 
mes que faci veure que la vol guanyar. 
« No hemos ganado todavía la batalla 
económica » ha difr *1 « Caudillo » des-
prét que « Arriba t ha escrit que « La 
carestía de la vida ha llegado a ser una 
preocupación nacional, que alcanza a 
todos los sectores de nuestro pueblo » i 
afegir que « esto que llamamos cares
tía de la vida es la cifra y compendio 
de todos los problemas de España ». 

De la mateixa manera que el fruits 
permeten de eoneixer l 'arbre, els textos 
de la Falange permeten de conéixer la 
i'ruita oscassa, avariada, cara i emmetzi-
nada de l'obra nefasta i criminal del 
franquisme. 

El franquisme no ha portat a Espa
nya altra cosa que terror i gana, una 
gana espantosa com la millenária a Xina 
o a l 'India, com les de les plagues 
d'Egipte, com la históricament mes re-

cent de l'Espanya imperial que va seguir 
l'eufória del descobriment d'América. A 
l'Espanya d'avui només mengen a llur 
gana, els falangistes, els estraperlistes, 
els lladres. Els treballadors, la petita 
burgesia, aquells que no están incrus-
tats diréetament o indirecta a la má
quina de l 'Estat franquista, aquests no 
fan mes que passar gana. 

1 com que la protesta ha arribat tan 
aimmt és la cosa per la qual ara tota 
la d_emagógia de la Falange és enfocada 
de cara a un impossible abaratiment 
deis articles mes imprescindibles a ¡a 
subsistencia. No fará res, peni, perqué 
caldria abans enterrar el régim que és 
la causa de la fam i de la miseria del 

l'erqué el régim és un podrimener 
impossible de sanejar és la cosa per la 
qual Queipo de Llano ha rebutjat la 
direcció general de Proveiinents : a Para 
que acceptar 1 — va dir. Para mandar 
a presidio a todos mis amigos 1 Í 

La Falange no fa mes, no pot fer 
mes, que agafar el xanguet que amaga 
un parell de litres d'oli, que va a arren-
ear un sac de patates, que es ven unes 
Uiures d'arrós o una dotzena d'ous, 
mentre els grans traficants, tots ells de 
la Falange o protegits per ella, afamen 
el poblé, mentré els jerarques especu
len, magatzemen i exporten tots els pro-
ductes. 

En un país que té, ben administrada, 
capacitet per a proporcionar-se l'alimen-
tació necessária i en el qual els obrers, 
guanyen, segons les categories, i les pro
vincias de 8 á 20 pessetes diáries, atesa 
la insuficiencia del racionament oficial, 

cal passar per les forques caudines del 
inercat neg'-e i pagar el pa de 7 a 15 pes
setes el quilo — un dia de salari —, les 
mongetes de 12 a 15, la carn a 30, l'oli 
a 00, la llet, quan se'n troba, a 4 pes
setes el litre i encara aigualida i així 
tota els altres articles, servits oficial-
ment a base de mitja quartá d'oli a la 
setmana, el sucre menys de mitja lüura 
al mes, un quilo de patates cada quatre 
o cinc setmanes, els cigrons o les monge
tes quan els sembla i en quantitat irri
soria. 

Es per aixó que Franco ha de dir 
que no lia pogut fer el miraele deis pans 
: deis peixos. Ni ¡'ha fet ni el fará. Ni 
aquest ni cap altre, encara,que mobilitzi 
tots els bisbes i arquebisbes, els primara 
que no ereuen en miracles. 

La Falange no fa mes que enriquir ¡a 
banda de bandits que viuen entorn de 
l'Estat franquiste mentre vint i cinc mi-
lions d'espanyols no fan mes que apri 
mar-se i delirar cremats per la febre de 
la gana. 

Aquest és el balang de deux anys de 
Franco al poder. 

EN POQUES 
LIMES... 

Després de dos mesos i mig de 
treball s'han acabat les reu/uvns 
de la Conferencia de la Pau. 

El poblé francés, per mes d'un 
milió de vots de majoria, ha apro-
vat la Conslilució e.laboraaa per 
l'Assemblea Constitueut. 

Molotov, en la derrera sessió de 
la Conferencia de la Pau ha de-

clarat que « la U.B.S.S. conside-
rava com un deure el pro&seguir 
la lluila per una pau democrática, 
necessária per a tots els pobles 
que volen la pau. 

A Grecia la situado es caracte-
ritza per l'acció deis patrióles en 
diferents punts del país contra el 
govern monárquic-feixísta. 

Han escLatat forts alUarulU dea-
trema violencia en la ¡nóvatela di; 
Bengala a l'esi de l'India. 

A Nuremberg han estat peujats 
els onze crimináis de guerra con
de uníais a mort peí Tribunal In
ternacional de les Nacions Cuides. 

En la darrera cessió de la Cam 
ba deis Comuns el ministre ai»« 
Héctor Mac Neü, ha declarat eii 
nom del govern socialista de Gran 
Bretanya que aquest rebiíljav-.i 
l'aplicació de les sancions eaonó-
migues contra el régim feixista 
de Franco. 

FRANCO, CAMPIO 
DE L'ANTISOVIETISME 
La p remsa falangista h a dedicat, 

el dia p r imer d'octubre, g rans espais 
a commemorar els deu anys de Fran
co al Poder i disfressa el fracás ro-
tund del régim a inflar la por de 
l 'opinió a base del mes rabiós anti-
sovietisme, l ' a rma de tota la ma la 
gent que in ten ta sabotejar la p a u i 
la instal . lacio de la democracia al 
món. 

Així, el t i tella de Hitler i Musso-
lini , tot fent veure que no hav ia es
tat per res el cr ia t do l 'Eix, es pre
senta a r a com el campió de l 'anti-
sovietisme i com el possessor de la 
base es t ra tégicament mes a propósi t 
per a servir de t rampol i d 'una acció 
deis Estats Units contra la Unió So
viética, ta l com acaba de dir a r a el 
se tmanar i « Madrid », tota vega
da que a l 'Espanya de Franco és 
allá on el l lenguatge del cinisme té 
unes manifestacions mes clares. 

Ves per on Franco , d 'a l ia t i servi
dor incontestable de l 'Alemanya hit
le r iana i de la I ta l ia feixista, es con-
verteix en u n a pega impor tan t deis 
pa t roc inadors del Bloc occidental 
a m b el qua l Churchil l , Smuts i els 
xantagis tes amer icans gua rdado r s 
del « secret » de la bomba atómica 
pretenen e l iminar de la politica in
ternacional aquest element tan consi
derable per a la pau mund ia l com és 
la Unió Soviética. 

En aquesta l inia de grossera i cri
mina l especulació, el f ranquisme, per 
tal de fer-se perdonar u n passat de 
la mes pura niQaga hi t ler iana, esgri-
meix l 'anlisovietisme com el tret mes 

LES SOLUCIONS "SIGUÍ COM SIGUÍ" 
SON SOLUCIONS CLAUDICADORES 

Els éxits i els fracassos, les victáries i les derrotes, 
tots els fets histories serveixen per a treure experién-
i Íes. positives o negatives. Aixó depén del grau de 
maduresa i també de l'honestedat política de cadascú. 

Els pobles hispánics en aquests darrers anys, han 
viscut tituacions excepcionals, d'una profunditat in
tensa. Siluacions que han injluenciat i influenciaran el 
nostre futur 'd'una manera devisiva. Ni el 1808 amb la 
guerra de la independencia, ni els 1834-39 amb les 
guerres carlines, ni el 1873 amb la proclamado de la 
primera Uepública, ni el 1909 amb la Setmana Trágica, 
ni el 1917 amb les vagues revolucionáries, ni el 1923-30 
amb les lluites obreres i republicanes contra la Dicta
dura de Primo de Rivera i Berenguer, ni el 1931 amb 
la'proclamado de la segona República, ni el 1934 amb 
les gestes d'Astúries i la protesta de Catalunya no po
den étser comparáis al període que va del 193C ais nos-
tres dies. üeu anys de franquisme en alguns indrets i 
sel. anys en altres ho han capgirat tot a casa nostra-

Tot aixó completat peí desenvolupament d'una situa
do internacional amb alts i baixos d'una amplitud 
extraordinaria, alliconadora. Llifons profundes que han 
forjat homes i pobles. Han arrencat de socarrel velles 
concepcions. Que han obert al món noves perspectives 
que completen aquelles altres que van albirar-se, ja, i 
que lian marcat i marquen encara el desenvolupa
ment historie, després de la Revolució d'Octubre del 
1!/I7 en la retardada Rússia tsarista. 

De tots aquests per'odes i situacions históriques una 
llicó ha quedat en peu intangible, que conserva tota 
la seva farpa : la que ens prova, en la perspectiva, 
que la capitulado sempre costa mes victimes que la 
üuita conseqüent contra els enemics del progrés i de 
la llibertat deis pobles. 

Aquesta gran experiencia histórica, peróy no ha estat 
aprofitada per tothom. I és dolorós constatar aquest 
fet en els rengles republicans i finí i tot obrers, cosa 
menys comprensible, des del punt de vista revolucio
nan, car la classe obrera no ha capitulat mai. 

Expressions com les següents no son própies de Uders 
obrers i de gent que es diu antifeixista : 

i entraremos en nuestro país como poda
mos ». 
* la gent troba bona tota solució que 
l'acosta al desitarátum primer que es tor
nar a casa », etc. etc. 

Aquest llenguatge no és el llenguatge deis comba-
tenis : d'aquells que han aprés en les derrotes i en les 
victóries. fyaquells altres que diuen haver jugat un 
paper en el desenvolupament del moviment obrer a 
casa nostra o que han viscut de prop les lluites de la 
classe obrera d'arreu del món. 

¡.es <t aolucions sigui com siguí, el cas es retornar 
a casa i allá baix ja lluitarem i aprofitarem. 

« el mínimo de libertad que podamos te
ner para seguir combatiendo con tenaci

dad y ,1a fe de siempre por la República 
de nuestros principios doctrinales », com 
diu Pascual Tomás. 

no son les solucions democrátiques, republicanes i 
nacionals que volen i necessiten els nostres pobles, 
que volem els combatents antifranquistes. 

per Josep RAVENTOS 

En preconitzar aquelles a solucions « tan inversem-
blants s'especula amb la terrible situado que viuen 
els nostres germans a Vinterior del país, s'especula amb 
les difficultats que passen els exiliats, s'especula amb 
l'anhel just, comprensible i molt patriótic de retornar 
a casa, no « sigui com sigui », sino amb la Repú
blica recobrada grácies a la lluita unida de totes les 
masses antifranquistes •' 

Les a solucions sigui com sigui » son la conseqüén-
cia d'una mentalitat capituladora. 

Si cerls dirigents obrers i republicans están cánsate, 
han perdut tota perspectiva, ja no teñen confianpa en 
les masses populars i sobretot en la nostra indomable 
classe obrera, que es retirin i no proclamin, en voler 
amagar llur cansanci, covardia o manca de fe de la 
qual ens parlava fa poc Rodríguez lega a Tolosa, que 
el poblé está cansat, que no lluita i que accepta la 
« fatalitat » d'una « soiució digna ». 

Si aquests dirigents obrers i republicans están mes 
lligats ais interessos de la reacció internacional, están 
mes disposats a servir la política antidemocrática de 
certs ijrups imperialistes que no pas els interessos deis 
treballadors, del nostre poblé i de la Bepública, allá 
ells amb llur responsabilítat. Que no proclamin, pero, 
embolcallant llur mercadería infecta dintre els draps 
podrits de l'anticomunisme mes indecent', que ells no 
son « capituladors » i que volen garantir la « dignitat i 
d'organitzaciones obreres de tradició combativa i re
volucionaria. 

Les « solucions sigui com sigui n, allá baix ja ho 
arreglarem tot * i * ja lluitarem per la República » 
son molt perilloses. 

Es rol fer ecee¡ilar que avui no hi ha res a fer, que 
no podem recobrar les nostres llibertats republicanes 
i democri'itiques, que ens hem de doblegar, amb la 
perspectiva — diuen — « d'un ulterior recobrament »• 

Es rol fer acceptar un « franguisme sense Franco » / 
Muiiic fon, en la mentalitat de molta gent, salvar la 

pau ' sigui com sigui ». El resultat va ésser la guerra, 
tagnant que mai no s'hagi conegut. 

L'armistici de Pétain fou, en la mentalitat de certa 
gent, salrar un tros de Franca < sigui com sigui ». 
El resultat ha estat Vopressió mes brutal que el poblé 
francés mai ho havia conegut. 

Le traició de Casado, Mera i companyia fou, en la 
mentalitat de certs ingenus de casa nostra, « salvar 
alió que fos possible salvar » <t sigui com sigui ». Els 
resultáis tots els coneixem. Després d'uns dies de per-
secució terrible contra els patriotes mes combatius i 
abnegáis, es lliurá la República i els pobles hispánics 
a la criminalitat franco-falangista. 

Heus ací a quins resultáis han portat les solucions 
sigui com siguí. 

Semblants i solucions i son la guerra civil. Son 
el terror mes desenfrenat contra totes les forces obre-
res, progressives i democrátiques. Seria perpetuar el 
régim franquista amb un Tsaldaris qualsevol. 

Certs Uders obrers, en preconitzar les « solucions 
sigui com sigui », ho fan per a disfressar, no llur odi 
antifranquista, sino llur odi anticomunista. Pensen que 
de la mateixa manera que sota el régim franquista els 
romunistes están a Vavantguarda de la lluita allibe-
radora, amb l'altra situado d'un • franquisme sense 
Franco > els comunistes estañen també en els primers 
llocs de combat. La conclusió és comprensible : els 
militants comunistes serien perseguits, empresonats, 
torturats executats. I amb l'avantguarda de la classe 
obrera i del poblé combatent afeblida, jora de la llei, 
les possibilitats de noves intrigues i de xipolleigs anti-
democrátics es veurien facultades. 

Cal veure la solució del nostre problema amb tota 
la seva amplitud. No és tracta úntcament de retornar 
al país, de recobrar el territori, és tracta de poder re
cobrar la República i la democracia, IMMEDIATA-
VEST, SENSE PERDRE TEMPS, car tots els tur-
ments deis pobles hispánics, el terror, la miseria, les 
ruines son la conseqüéncia d'una SITJJACIO FEIXIS
TA, ANTIDEMOCRÁTICA, ANTIREPL BLICANA. 

Es per aixó que les i solucions sigui com sigui » son 
inadmissibles, son claudicadores, reaccionáries, anti-
democrátiques, profranquistes. 

Enfront d'aquestes « solucions » els militants del 
P.S.U. de C. com ha dit el nostre secretan general 
company Joan Comorera, prometem : 

« intensificar el nostre esforc per tal 
d'aconseguir la unitat nacional comba
tent, la unitat deis pobles hispánics », 

car sabem 
' que no hi haurá a casa nostra pau ni 
vida económica ordenada mentre i tant 
el dret inalienable deis pobles hispánics 
a restablir la República i les nostres lli
bertats, amb el contingut i estructura po
lítica i económica que els plagui, no sigui 
lliurement, democráticament exercit. » 

Tota i solució », conseqüéncia d'un resignat i Isa 
dieador i sigui com sigui », no permetria mai — ho 
veiem a Grecia — que els pobles hispánics poguessin 
exercir lliurement i democrática llur dret a escollir 
un régim de pau, de llibertat i de benestar. 

fonamental de la seva polít ica exte
rior. 

Una mos t r a d 'aquest desacredi ta t 
energumenisme és la donada en oca-
sió d 'aquests deu a n y s de Franco as-
segut en el seu macabre Poder . Dis
cursos, art icles de la seva premsa , 
emissions radiofóniques, tot h a tin-
gut, en polí t ica es t rangera , com a 
lema central , l 'antisoviet isme. « Arri
ba », l 'órgan número 1 de la Fa
lange, h a dedicat dues pagines, g rans 
com dos llencols de ma t r imon i , ai 
tema de l ' an t icomunisme i de l 'odi 
a la Unió Soviética. Sota el titol ge-
néric de « F ranco es la negación del 
comunismo porque se apoya en la 
af i rmación e terna de E s p a ñ a », el 
falangisme fa ofertes de servei a la 
causa del Bloc occidental a base de 
l eprodu i r u n a b u n d a n t floret de 
totes les indecorosi tats i. les in íámies 
pronucíades, del 1934 fins al recent 
discurs de Léon, peí botxi deis pobles 
hispánics amb intenció d ' a tacar i em
b r e t a r la clara, jus ta i progress iva 
política in ternacional de la U.R.S.S. 

Aquest « F ranco h a dicho » és la 
factura que el f ranquisme passa a ia 
reacció in ternacional un cop Hitler 
i Mussolini h a n estat facturats a l 'al-
tre barr i . Franco, a la fi i al cap nas-
cut per a fer de criat, dur i cruel 
amb aquel ls que la m a l a sort h a po-
hat ais seus peus, és servil i és esti-
i.iievites deis poderosos. Exal tador 
del Tercer Reich nazi , va h ipotecar la 
meitat de les r iqueses d 'Espanya ais 
capital is tes a l emanys i h ipoteca avui 
i 'a l t ra mei ta t ais f inancers de Lon
dres i Washington, a m b la q u a l cosa 
la sob i r ama i la independencia na-
cionals han passat a la categoría de 
veri tables mites . 

l i i s t a missió la que F ranco preté 
conferir a Espanya, en un pa ís en el 
|ual la Constitució del 193á diu que 
la República renuncia a la guer ra 
com a ins t rument de poli t ica inter
nacional . 

En l 'hora que a Nuremberg h a n 
estat penjats els pr inc ipá is agressors 
de la segona gue r r a mundia l , Franco 
presenta la seva s inis t ra cand ida tu ra 
a la b a n d a de c r iminá i s que volen en
cendre el tercer conflicte universa l 
amb l 'atac contra el poblé que mes 
sacriíicls i mes vides h a apor ta t a l a 
guer ra cont ra eL feixisme. 

I hi ha espanyols que no troben in-
convenient a encetar converses a m b 
els delegats d 'aquest mons t re per a 
acceptar-li la seva herencia 1 
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