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DAVANT de la PATRIA 
en perill, una sola conducta : 

LLUITAR 

JA en altres ocasión* hem posat 
de relleu les activitats desple
gados peU element» molar-
quics, preocupats i esforcant-

se per trobar una sortida a la difí
cil situació del regim franquista 
d'acord amb llurs interéseos de 
classe i de casta i, per tant, contra-
ris ais interessos del nostre poblé. 

Darrerament i com una manifes-
tació mes de la inquiteud política 
que senten aquests antics aliat* del 
franquisme, s'ha produ'it un fet ben 
característic i del qual informa 
l'agencia Ider Pres-se. 

Expressament convocats peí mar
ques de Luca de Tena, cap destacat 
de Tactual ag i tac ió monárquica, 
van coincidir en el seu palau de 
Madrid un nucli ¡mportant de signi
ficáis monarquics. Aquesta concen-
tració, que tenia tot el carácter 
d'una revista de forces, l'explicava 
posteriorment el diari «A B C », 
del qual és propietari l'esmentat 
marques de Luca de Tena, dient 
que la reunió no s'havia realitzat 
amb motiu de « cap casament ni 
al fet de presentar-se cap senyoreta 
en socictat ». 

Amb aqüestes paraules es denun-
ciava ben clarament el carácter 
polític que va teñir aquesta concen-
tració d'elements monarquics que, 
per altra banda, hem d'afegir, no 
ha merescut cap mena de repre
salia per part del regim. 

Independentment del carácter 
que els element* monarquics hagin 
volgut donar a aquesta reunió, qui
na és la seva veritable signincació, 
aquella que cal destacar per da-
munt de tot? 

La seva signincació, i aquest és 
l'element de positiu valor que hem 
de trobar en aquesta nova exprea-
sió « bel.licosa » monárquica, és la 
de que ve a expressar d'una ma
nera encara mes categórica l'accen-
tuació de la profunda crisi i estat 
de descomposició del regim. I per 
quines causes ? 

La causa primera i easencial d'a-
questa descomposició i progressiu 
debilitament del regim, ha estat i 
és la Uuita deis nostres pobles. Ha 
estat i és la Uuita de la classe obre
ra i de la pagesia, de totes les n u i 
les populars, de tots els patriotes. 
Ha estat i és l'heroica Uuita me-
nada, sense treva ni defallences, 
pels ardents combatents de les 
Agrupacions guerrilleres que en 
tots moments, assenyalant el camí, 
han mantigut encesa la flama de la 
resistencia unida. 

Sense aquesta Uuita, sense el 
gran patriotisme del poblé, el fran
quisme i tot el que el] representa 
i ierauríricn. 

Aquesta és la veritat i aquesta és 
la conclusió a la qual han d'arribar 
aquells compatriotes, cada vegada 

menys nombrosos, que encara els 
veiem vegetar en la zona perillosa 
i greu de les falses il.lusions, escép-
tics davant la Uuita heroica deis 
nostres pobles i que adhuc en al
gún* moments han pretés ignorar
la. 

Cal que comprenguin, i ací esta 
el nostre poblé per a recordar-los-
hi, en cada moment, que l'únic camí 
que ens mena a la Uibertat, al gau-
di d'una vida democrática i repu
blicana, és el camí de la Uuita. 

Peí camí del palau del marques 
de Luca de Tena no es va a la 
Uibertat. Peí camí deis capituladors 
no es va a la Uibertat. Ambdós 
coincideixen a condemnar els 
nostres pobles a viure «ota l'ex-
plotació brutal do les forces mes 
nogres i reaccionarles de l'Espanya 
semifeudal. A ésser una colonia al 
cervei de l'imperialisme estranger. 

Luca de Tena i tots els seus re-
sistents de saló, llurs interessos, es-
tan en contradicció amb els deis 
nostres pobles. Son antagohics, irre
conciliables. 

Son els interessos d'una classe i 
d'una casta que vol sobreviure per 
damunt de tot, amb Franco i sense 
Franco. I perqué aixó és així. el 
franquisme es benigne amb ells, 
no gosa reprimir-los. 

Franco només reprimeix, assassi-
na i tortura aquells que son els 
seus veritables cnemics. Aquells 
amb els quals no h¡ pot haver com-
promís possible, a la nostra mil ve-
gades heroica classe obrera, a tots 
els que es mantenen fidels al poblé, 
a la causa de la seva Uibertat. 

D'ací la Uicó, d'ací la necessitat 
de bandejar les falses il.lusions, tot 
alió que engendra la passivitat. 

Les falses il.lusions i la passivitat 
només serveixen ais enemios. Ser-
veixen a Franco : interessen a tots 
aquells que tracten d'impédir el 
triomf popular i república deis nos-
tres pobles. 

Davant els interessos col-Iectius 
d'un poblé amenacat de rui'na i de 
mort no l.i caben les reaccions 
sentimentals, subjectives, que s'ex-
pressen, en la majoria deis casos, 
amb aquell « siguí com siguí ». 

Davant de la Patria en perill, 
només hi pot haver una sola reac-
ció, una sola conducta, la de la 
Uuita. 

El regim franquista no ha pogut 
estabilitzar-se i es descompon, gra-
cies a la Uuita deis nostres pobles. 
Som mes forts que Franco i la se
va banda de pistolers assassins, per
qué hem Uuitat. 

I és amb la Uuita i només que 
amb la Uuita que els nostres po
bles aconseguiran Uur victoria so
bre Franco, la reacció monárquica 
i els capituladors. 

ESPAüYA contra 
Eis guerrille s calen foc 

a i'Ajuntament de Frades 

Els guerrillera de la IV Agrupa
d o de Galicia van entrar al petit 
poblet de Frades. de la provincia de 
la Corunya. 

En aquest mateix lloc és on va 
produir-se la batalla que va costar 
la vida a un grup de guerrillers, 
entre els quals es trobava l'heroic 
Manuel Ponte. 

La IV Agrupado guerrillera te
nia sospites fonamentades que la 
delació que havia mobilitzat 500 
guárdies civils havia sortit de l'al-
caldia de Frades, concretament, del 
seu alcalde falangista. 

Darrerament, aquest subjecte ha
via publicat un ban comminant els 
pagesos a pagar la contribució sota 
l'amena?a que, de no fer-ho en el 
termini de 48 hores, s'imposaria un 
recarrec del 20 per cent. El 90 per 
cent de la poblado es trobava afec
tada per una tal arbltrarietat que 
es venia a afegir ais alts impostos 
que ja paguen i a Uur miseria. 

Els guerrillers, pero, coneixedors 
del fet , la vigilia del dia en qué 
acabava el termini, es van presen
tar al poblé, van calar foc a l'Ajun-
tament i van fer que es cremés to
ta la documentado de la contribu
ció i deis cupus forgats. 

No cal dir l'alegria que aquest fet 
ha produít entre aquell vei'nat, en 
el qual veuen un acte de cástig 
contra les autoritats franquistes i 
a la vegada de reparació a favor de 
la població treballadora. 

Ajusticiament del secretari 

de .'Ajuntament de Paderme 

L'operació del cadastre durant la 
monarquía i actualment sota el 
franquisme ha servit i serveix per 
a practicar una estafada de propor-
cions .nacionals. 

L'ajuntament de Paderme (Oren
s e ) , en Pactuaütat esta f en t el 
cadastre del sen terme municipal i 
no cal dir que la principal cárrega 
deis tribuís ha estat posada ais pa
gesos pobres i ais coneguts per 
llurs idees democrátiques i repu-
blicanes, atribuint-los quantitats i 
qualitats de torres que no pos-
seeixen. 

Aquest fet ha produ'it un clam 
d'excitació entre el veínat . Ha acu-
dit on mani fes tado de protesta al 
governador, el qual, davant de la 
decidida actitud d'aquella gent va 
donar-los la rao i va fer que els fos 
rebaixat el 50 per cent de la con
tribució que se'ls havia imposat. 

El secretari de Paderme, falan

gista recalcitrant, va voler venjar-
se contra els pagesos per llur 
triomf, la qual cosa va fer posant 
en execució una serie d'expedienta 
de grosses multes que per llur vo-
lum ja feia temps que estave-n 
arxivats. 

Un grup de guerrillers que ope
ra per aquells voltants, assaben-
tants de l'amenaca que pesava da
munt del poblé de Paderme, s'hi 
va presentar, va encendre d'Ajun-
tament i va fer presoner el secre
tari. Tot seguit el van jutjar su-
maríssimament i el van condemnar 
a mort. 

Van anar per llana 

i van soriir xollats 

Al poblé de Narahio (Corunya), 
es va presentar un camió de la Fis
calía de Taxes per tal de requisar 
totes les patates que els pagesos 
posseíen. Aquests, van avisar els 
guerrillers. els quals van presen
tar-se tot seguit al lloc on se'ls 
demanava. 

Proletaris Áe tots els paisos, uniu-vos! 

uita 
Organ del Partit Socialista Unificat de Catalunya! 
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del Sec ren i 
del p. s. y. de c. 
EL Secretariat del P.S .U. de 

C. ha examinat amb viva sim
patía la crida que l'Agrupa-
ció Guerrillera de -L levant i 

Aragó ha adreqat a totes les forces 
de la resistencia i al poblé espanyol 

El Secretariat al mateix temps 
que s'adhereix a aquesta patriótica 
iniciativa de crear el Consell Cen
tral de la Resistencia, adreca la 
seva fraternal salutació ais valents 
guerrillers deis pobles hispánics, en 
especial ais de Llevant i Aragó, 
que amb llur heroisme posen tan 
alta la bandera antifranquista en la 
seva Uuita per la reconquesta de 
les Uibertats democrátiques. 

A la vegada, el Secretariat reco-
mana a totes les organitzacions i 
militants del Partit que es mobi-
litzin per tal de recollir les máxi
mes assisténcies i adhesions repu-
blicanes i antifranquistes a la noble 
crida de l'Agrupació Guerrillera de 
Llevant i Aragó. 

El Secretariat del P.S.U. de C. 
ofereix el seu concurs a l'Agrupa
ció Guerrillera de Llevant i Aragó 
i afirma que posará tot el seu entu
siasme i energía per tal d'arribar 
el mes aviat possible a la creació 
del Consell Nacional de la Resis
tencia de Catalunya que, unit al 
Consell Central de la Resistencia, 
dirigeixi a casa nostra la Uuita con
tra Franco i els capituladors fins 
al recobrament de la República i 
de les nostres Uibertats nacionals. 

25 de juny del 1948. 

Llegiu a la página 4 la 
Resolució de 1'Oficina 
d'Informació deis 
Partits Comunistes i 
Obrers sobre el Partit 
Comunista de lugos* 

lávia. 

Van descarregar el camió i van 
retornar les patates a llurs propie-
taris i acte seguit van comminar 
els agents de la Requisa a desapa-
réixer i a no tornar mes per allá 
ni a reincidir en els fets. 

El cap deis guerrillers va adrecar 
una al.locució ais pagesos que esta-
ven d'alló mes entusiasmáis per 
l'acció deis combatents de la Repú
blica. 

Un assassinat a traíció 

per la Guardia civil 
La marinada del dia 13 al 14 

d'abril, la Guardia civil va assassi-
nar el jove Joan Vega, de 25 anys, 
del poblé de San Braulio (La 
Corunya) quan retornava al seu 
domicili després d'haver passat 
unes hores a un ball que es cele-
brava pels voltants. 

La Guardia civil va disparar-l¡ des 
d'un amagatall. 

El malaurat Joan Vega era co-
negut per les seves conviccions 
antifranquistes. 

La U.R.S.S. i UCRAINA 
al cosiat de la RepQbiica espanvoia 

El paesat dia 25, en ocastó de <i¡-
cutir-se a l Consell de segurctat . de 
l'Orgenitzaciü de les Nacióos Uni
das i 'o idre del dia el delegal di' la 
Unió Soviética, Gromyco i el dele-
gat de Ucrania, Manuilsqui, deinn-
nanen que el problema espa 
d'acord amb la recomamaciO feto en 
aquest senti t peí secretar i general 
de l'O.N.U., Trygve Lie, ios 
tit novamerit. 

Com tothom records , d'eocé del 
novembre darrer , la situació «o ha 
<•aiivi.it. El régim franquista conti
n u a esbandi t de totes les activitats 
internacionaifi, segaría la def inido 

ució del 12 <ie desembre 
del 1946, la qual declarava que *el 
régim franquista, peí seu origen, 
naturalesa, estructura i ver la seva 
actitud general és un regim de ti
pas feixíUa que deu l sera exis-
Uncía a l'ajul rebui <tr l'Alemdnyn 
¿e HUier t de la Italia feixitta dé 
Mussolini.» 

En el inwnent , pero, de prendre 
u n a resolució definitiva, a conse-
qüéncia del «termini ntooable trans-
corregut», rAsaemblea genera] del 
•noverobre dar re r traspossa el pro
blema .ai G>iir-e.ii de Seguretat . 

I el Consell de Seguretat a c a t e de 
decidir de no iiicloinv la qüestiú es-
p a n y o ' a a l 'ordre del dia de l'As-
sem'blea general que tuidra lloc a 
Partí el pi 8 setembre, 
per uu com considera que Franco 

no consUtueix un perill per a la 
pau II). 

La decisió íou presa malg^ 
defensa que els delegats de la Unió 
Soviética i d 'Ucra ína teren de la 
jirx-stni causa. . 

L'Argeiitina, ireculzada per les de-
legacions d e la Gran Bretanye i 
deis Estáte Units, s'oposá a La pro-
,posiciO Ue la Unió Soviética i d'U-
cmnia . 

Com sernpre, d 'eneá que el pro-
Mema espanyol es suscita en les 
reonions íater-nacionals, al p r imer 

esentant que ha defensal la Re
pública ecpanyola, lia estat el de la 
l ' . u . s . s . . seguit del d 'Ucraína. 

Una vegada n tostra com 
el g ran País del Socialieme conti
nua a ésser ei gran amic de la Re-
pOblic-a es.panyola i de les Uibertats 
deis nostres poibles. i es demostra 
també, u n a vegada mes, «pie per 

deis Goveins imperial is! i -
poden esperar mes que enticb. 
maniobres i ajuts a Franco. 

Que en prenguin bona nota els que 
esperen o voten fer creure que --

SOluciu del nostre proble-
•rr.o, la restauracid <le la República 

rts que haurien <le venir de 
Washington i Londres i no confien 
o no voten confiar en les Lnes^ 
bles populáis deis otorefl 
deis pagesos de casa nostra, deis 
guerr i l le rs i ibatents anti
franquistes i patriotes. 

EN LA CATALUNYA 
presonera«terror iraiuisia 
^ff i cada dia son mes WBm 

Js palriofes que veuen 
Igt LEUUID1 ^ 1 
(«e Cslttortn íjj 

en la linio Soviética Ksaivaguardadora de la pau 
En mig d'una miseria indescriptible, el nostre poblé enterra les 
darreres esperances deis que tot- ho confiaven ais anglo-saxons 

-== i a les solucions vingudes de l'exterior =. 

PARTIDARIS DE LA LLUITA 
QUE FA LLIURES I GRANS ELS POBLES 

Barcelona, ,/"»'/,' Voldriem po
der explicar-ros formidable 
que en pocs mesos sim produ'it en 
el nostre poblé liarla de 
comprendre el curáCfci de la poli-

inolo-su.eona, lian catgut com 
mis custells de caries les esperances 
que cerles persones, sense saber ben 
bé per qué, havien ptjsat en les «rfc-
moerdeies orcidentgls„. S'ha esvait 
brutalmcnt la simpatía que els an
glo-saxons insptraven per ¡a Uuita 

a contra el nazisme. Tot aixó 
ha calgul d'una maftera sorollosa en 
la consciéncin aillim- de molts peta* 
burgesos i industriáis enlluetnats 
peí la llucntor di'l ilutar o la Huirá, 

En un país escara/ fin* a la 
darrera malla, terrhritzal per una 
repressif) terrible, ettristit per una 
manifestado rirrirui que en molts 

fa avorrible i ridicula la re-
ligio que merei.i tal els respectes 
quan es practica cém un acte de 
¡e sincera, la p els discur
sos deis jerarques de ¡a Falange 

han contribuii a. fer bailar el paper 
de les simpaties pels anglo-saxons, 
sobre tot quan. han pretés erigirse 
en els campions de la defensa del 
jila Marshall-Bevin, quan han dpnai 
per segura lo presencia de VBspa-
'ui/a ¡ir. aquista en el i'uiuile deis 
Setze a deis Cinc, de les quals ro
ses han parla! ana pila de reqatlrs 
¡Tenca que aquest iairument de do
mesticar els pobles lia estat posat 
iiainuai la lanía de les Conferencies 
internacionals en el curs d'aqüestes 
ilues (tañeres umjades. Linteres que 
el franquisme ha posat en el pía 
Marshall i m els trepijocs de Hevin 
ha fet variar, per nctural reárelo, el 
rrilrri de uiilers de persones que 
es regeixen peí senzlll principi de 
considerar iluten! tot alió que és 
ho per ais ¡uihinjistes i viceversa. 
Alió, perO, que fa mes anlipulies. 
al poblé els reaccionaris anglo-
saxons és que eada vegada es dona 
mes compíe que només coiideiiineu 
Franco en teoría i l'ajuden en lu 
práctica. 

ALLO QUE REPORTARA LA FI D'AQUEST 
IL.LUSIONISME 

Tot aixó és rril i no ral bur.iar 
gr.ire pn a arribar a la conclusió 
que en anilles esfera* del nostre po
blé s'ha operut un canvi cada din 
mes vislent en les frágils espe
rances depositar ris anglo-
saxons airan del tírsrinburraiurnl 
deis Miuts al i l aquest 
fet Ir ara aran ia, peí tal 
rom i nenl l'e.e-

i ni ó 

la mondial. Al mat 
constituía.i. un progrés per acabar 
amb els corrents passius i és 
l'anunci que no es piulara pas qai.ir 
as recollir aquests fruils si es tre-
baila bé. Fins ara, la majar parí 
ifaqnrsta qe.nt que ha gira! i gira 
l'esquena a americáas i brítánics no 
rsirhiri.r encara la justa conclusió 
que la Uuita del poblé será alió que 
resaldrá la destrucció del fran
quisme i es limita a candar de 
zuna geográfica i política la sera 
raiifianrn en Irs Solucions des de 
l'exterior. Amb tot, el fet que 
aquests elements posen fa temps 
llurs esperances en la for<;a de la 
U. H. S. S. i. de la classe obrera 
consUtueix per eii sai uu element 
de gran calor que ajudaní u fer 
retire rom els progressos que els 
trebaüadors i els deniuicrates de tot 
el intuí obtenen no és res mes que 

el resalla! del propl esfOTC que lid 
ptegat es complementa amb la gran 
batalla mundial contra l'imperia
lisme i la reacia'). 

La frase de Molotov segons la qual 
ttots els ramiits condueixen al co-
luiiuismr,, s'ha fet muí! popular a 
Barcelona i. Catalunya, al puní que 
molts obrers, preeisament per la 

"tia de les campanyet 
dan-
ir*es 

pte que la que defensa de debo 
I.I pau. la independencia deis pa
bles i el desenvolupament de la de
mocracia al món es la Unió Se 
tica. 

I aquest clima no és exclusiu deis 
obrers. Ens dría fa pues dies un 
melge, que. ttndriem a no irigaf una 
gran sorpresa en no paques zones 
de la inlel.leeiuaiiíai catalana que 
r.< linea amb aire ¡Valla mes mofeta 
deis equilibra deis botiflers i ara. 
penedihs elements que redacten 
aqitest full infecte que es din rftes-
limii. i.a inlel.lectualitut catalana 
fura un. dia no llunyá pública de-
clareció de la seva identitat amb 
els obrers que ban estat sernpre la 
parí atrs viva i activa de la resis
tencia del nostre poblé contra el re
gim terrorista i eslrangtt mes sal-
valge i abominable que ha passat 
per la historia peninsular. 

Zeactaó 
fraiCatigióíed 

jwmmidL 
( l/acsfirdell 
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MOSCÚ NO RESPONDE 
pero sus asalariados continúan difamando' mientras 

los antifascistas perecen en la "estepa del jjambre" 
Por J C BORRAS 
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Moscú no responde 
pero sus asalariados continúan ditamando mientras 

les antifascistas perecen en la «estepa del hambre» 

•^aS¡tt*2~~*2Fgí 

E^¿?ESr-"» P O B J. 1 I Í O K K \!-t • 
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Cada vagada es mes cbvi el comentari quan es t rac ta de demostrar la similitud 
de propaganda i objectius de la F. A. I. i la Falange. ' 

Les prevés materials entren pels ulls, com aquesta d 'ara, que ens presenta al 
faista J. E. Borras, r-l-laborador alhora de Solidaridad Obrera, de París , i de Pro
ducción, de Barcelona, suplement de la Revista Sindical, editada pels Sindicats 
Vertical* íalangistes. 

I I . i iirers de la ('. \". T. es donaran compte una vegada mes de quins son els 
inconfessables interessol que defensen els aventurers de la r". A. I. 

SÍTI necessaries aqüestes proves, car és t an greu per ais obrers cenetístes aquesta 
traüció, que si no la veiessin rel'lectida d'una manera material no la creurien. Tanta 
és la repugnancia que sernpre han sentit contra aquells de llurs dirigents que els 
han trait i s 'han entes amb els enemics de la classe obrera. 

I.n efecte, tenim noticies de Barcelona que ens diuen que quan la premsa de 
la Falange publica treballs antieomunistes i antisoviétics deis periódics faistes, els 
mili tants cenetistes no bo creucn. Tensen que son invencions de la Falange per tal 
dq desacreditar la C. V I , .. ' 

Naturalment, és l 'honradesa proletaria que se subleva perqué sap que no es possible, 
honradament pensant , que cap treballador siguí capac de coincidir amb la Falango en 
l'odi -ont ra altres treballadors. 

l i s obrera cenetistes, pero, acabaran per convéncer-se que la F. A. I. no te res 
a veure amb el proletariat i sí molt amb una colla de desclassats facils a tota mena 
de corrupción». » 

I una pro»» ben manifesta d'aixó que diem és que Franco paga a cadascu amb la 
moneda que li té reservada. 

Per exemple, ais treballadors comunistes, igual que ais cenetistes, Franco els paga 
amb la moneda de l'escamot d'exccuci» o amb la del presidí. 

Al faista .1. E. Borras li ho paga i l 'honora publicant-li els seus artícles, amb un 
csclat de presentació, a la preinsa falangista. 

LA SALUDABLE REPERCUSSIO DE LA TUPÍN ADA 
DE LES ELECCIONS ITALIANES 

A cada ñau esdeveniment inter
nacional es precisen mes els cor-
rents del canvi de posició geogra-
fica i política de sectors que tot ho 
rsperaeen d'una solacio citerior, lie 
mica en mica i um-b progrés cuiis-
tant tothom va veninl ul caiap deis 
que d'enfd del primer dia de Poder 
Iriinsqaista han sostingvt que la 
Uuita a Vinlerior, i només la Uuita, 
pul ulliberar-nos d'un. régim que 
pesa tan durament damunt deis pa
bles hispánics. Les simpaties i la 
nitibiiitzaciü mundial de les masses 
populars serán molt mes conside
rables com mes es lluilará aci 
dintre. 

Un signe d'aquesta assevernció el 
Irobem en el cas de les darreres 
elección* celebradas a Italia amb 
Imites pressions, després que la Fa
lange s'ha laiaentat irtnt de la vic
iaría del Front National a. T.recos-
lováquia —lamentaciohs que tothom 
ha considerat com una victo
ria. Aqüestes eleccions italianes 
van acaparar totalmcnt les il.
lusions deis que tot lio espr-
racen de solucions exteriors. Hem 
recollit personalment for<;a infoiuai-
clóns respecte treballadors cenetis
tes i amirs de ¡'Esquerra Republi
cana, que havien v'tscut unes sel-

manes absolnlameni prruleiils tic les 
eleccions que Triiman ha fet. *gua-
iigai» a De Gasperi Aquests ele
ments, val a dir que s'hau sen tit 
injustificadament defraudáis, peí a 
sara per damunt de tot una. cosa: 
aquests treballadors, aquests repu-
blieans i antifranquistes no acom-
panyen en general els capituladors 
en Uur servil. poHció ni en llurs ma
netas antieomunistes. 

Ka aquest aspecte, repetlm, hi ha 
gratis cunéis de mentalllat aperáis 
en l'opinió pública i cada vegada hi 
ha mes milers i milcrs de persone» 
externes al comuntsme que véuen 
ra la l'ntt'i SOI iéttCa i els coñiu-
nistes la forra decisiva de la de
mocracia mundial. 

Allá on no es vea. malaurnilu-
ment, el mateix canvi, almenys en. 
la matei.ra tulensitat, es quiíul a 
rtiinpremiie que órganitzttt* i units 
s'rslaria en rundicions d'enfrontar-
no$ vietiiritisameut contra el fran
quisme. En aquest aspeete cal fet 
curara un. bun. tros de cuna', amb 
tul i que l'odi al reqim utiasla pro-
porcions ainii mes considerables del 
que molts es poden pensar des <ie 
fora del país. Aquest odi es mani
festa en iiim. multitud de fet*, priu-
ripalment en. les lluites deis uhrers 
per llurs reivindicacions. 

LESPERIT REPÚBLICA ES MES VIU QUE MAI 
Les lluilcs deis obrers . en 

amb gran intenSU 
mana que una o altra fábrica p 
sense que hi hagi uur. vaga ile bra-

caiguts, sense que els obrers re-
ihimiii auqment de salari o de luí 
de queviures. El passat 21 de maig 
els treballadors de «Riegos y Fuer
zas del ' Bbro», mes conegu'da vul-
garment per la Canadenca, es van 
declarar en vaga a la sécelo de mun-
tadors. Fon. una inga de. bracos 
caigáis que va durar'mig dia i que 
va arrossegar els treballadors dal-
tres serrinas. \u ral dir la qlianti-
lal de policía armada que. el gorer-
nadov Baeza Alegría va enriar a la 
fábrica. I per bé que els treballa
dors van icprcudrc la fciña, és un 
fet que treballen a mig rendiment, 
per tal com nó están conlents de les 
millares parcials oblinguiles quant 
a salari. i rcpailimcnt de queviuirs. 
LI fet important, pero, és que els 
treballadors no van voler saber ni 
una paraula de la pretensio de la 
ilirccció de l'empresa segons la qual 
ealia fer les demandes a través deis 
Sindicats Yerticals. ¡.'empresa no va. 
teñir mes remel que pactar directa-
mcnl amb els treballadors de les 

dues central.. G. T. i 
t\ V. 7 , -
unitat, i an ol que sota 
el puní de vista polttic té molla mes 
importancia que el guany material 
obtingut Per «.Treliall» i «Las Noii-
ciafi» ha estat ja divulgada la signi
ficado d'aquest confítete, la qual 
cosa ens estalvia d'insistir en 
aquesta nota de conjunt de la si
tuació a Barcelona i Catalunya-. 

Tot recordónt també Falta signi
ficado republicana i antifranquista 
deis moviments iniciáis a la Ma
quinista —malgrat estar milita-
íitzuis d'enca de la darrera vaga— 
i a can Gtrona amb motiu del 14 
d'abril, a base de parar dues hores 
/' milja hora respcclivameiil cu 
aqüestes cases, ¡jest que tot Barce
lona va. comentar molt favorable-
rnent per tal com el record de la. 
Hepública és viu en tota la ciutat, 
no podem tlei.var de consignar la 
situació realment gravissima per 
la qual travessa la industria textil 
catalana, els obrers i obreres de la 
qual han donat ja tantes proves 
d'csperit de Uuita, d'unitat i de va
lentía a diversos centres 'industriáis 
de la térra catalana. 

LA TERRIBLE CRISI INDUSTRIAL I COMERCIAL 
En efecte, la industria textil toma 

a passar una cusí que és la causa 
de mol les protestes contra el régim 
d'incapacitat i de lladromci que 
arruina el país, que condemua a la 
pim desnies de milers de tei.vidors, 
bornes i dones, que paraLitza la in
dustria mes important de Catalu
nya,. I.r, manca de matéries pri-
meres que és ja crónica en aquesta 
industria ve afegida al fet que els 
lei.rits no traben sortida per manca 
de namerari, atesos els sous que lu 
gent guanga, puix que no cal pen
sar eh mercats estrangtrs, tota ve
gada que amb una maquinaria eelUí 
del temps del final de la primera 
guerra mundial reo és possible fer 
la competencia en el mercal inter
nacional, d'altra banda ben aga-
rrllal pels anglo-sa.r.ons que. ara 
dicten la política a seguir al fran
quisme. 

En aqüestes condláons, els pa
lmus ¡alanijiste.s tmposen motte* 
mes ¡inundes d'atur forros que cu 
rpuqiirs passa4.es l recorren a totes 
les trompes per acoiuiadar obrers i. 
retallar-las els plUSOí i altres mi-
llores obtingudes grácles a les pro-
lestes i les cagues que s'han pro-
duil il'enca del 1946 i. que lian mo
bilitzat ja laiils milers de treballa-
dors G despit de les pressions deis 
Sindicats Yerticals i de les ame
naces de. les autoritats franquistes. 
Els fabr'nanls amenaeentamb no pa
j a r els obieis o amb tancar les fa
briques, puix que alleguen que no 
cenen, que els maqatzems están 
plens pus dalt de genere que no 
¡roba sin Hita, que t't.s bañes no .els 
donen crédits... 

Tot plegai és la causa d'un ma
lestar creixent i sabem, duna em
presa de Barcelona que té dues fa
llí iques els obrers de les quals lian 
neat una comissió de defensa, for
mada per afiliáis a la V. G. T. i a 
la C. .V. 7'., que parlen d'Ocupar 
fins i tot les fabriques si el pntrO 
intenta tancar-íes o suspén el pa-
gament deis salaris. 

La industria textil no és pas la 
sola a passar crisi. La del cul(at, 
lambe /orpa important. a Catalunya 
i Mallorca, la siiu.aeio ¿s de desas
tre. NI es fabrica ni. es ven. \omrs  
cal veure eoly. els trelirliadors can 
cali-ais. La gent va ensenyant lite-
ralment els peus en contrast violent 
amb el lu.re insiiiiunt deis estraper-
listes i de les umistaiicudcs deis fu-
langisles que s'han fet milionaris 
amb la nana i la miseria del poblé. 
Amb sala ris. posean de 15 pesseles 
diaiirs la generalitat deis treballa
dors i empleáis, com és possible po
der comprarse, vn parell de sabates 
a 25 i 90 duros i. encara, d'una qua-
lital en la qual hi ha mes CUTIÓ que 
no pas pell? 

1 naturalme.nl, com que no es ven, 
lumpoc no hi bu comandes. Ver 
aixó a. Mallorca, per exemple, hi hd 
actualment .un enorme disgust per
qué els patrons de les fabriques de 
eatcat parlen de rebaixar els jomáis 
de 18 a 8 pessetes, lu qual cosa, per 
be que. el •nivel! de vida a les Hu
leáis és mes imi.i: que a Barcelona, 
consUtueix de totes man eres una es
capeada laiimalcir ben viólenla en 
els salaris il'una gent que mi pot ¡a 
viure. 

OBRERS QUE VIU EN EN BARRAQUES l QUE HAN 
DE DEMANAR ALMOINA 

<i passem a la Cóhstructió, el pa
norama no és pas tnrs lio. Cíala dia 
pleguen mes obrers, se suspenen 
mes obres i no seré pas qu,> no cal-
quin rases, que no hi hagi penuria 
d'habitacións en uns centres urbiius 
saturáis de poblado. Fora els ¡in
mobles de luce, amb uns pisos a 
uns jireus aStronómÍCs, /ora les ra-
srrurs i les tSgléSies que ruda COp 
n'hi ma mes, no es conHrvxix cap 
rasa de veim.t i. quila Se'n cons-
Irneir alquila, no perqué és mo-
gesta els preui del lloguer deixen 
ile constituir una terrible sagina en 
el pressupost mensual d'un treballa
dor o d'un cmpleal. Lis pisus de 900, 
900 i 1.000 pesseles i mes son mes 
abundants que no pas els que eos-
ten 250 I 300 a llorín, a les Córts, 

a San! Aiiilreu, a Sant Marti, si 
per. cas a deslloga un pis deis rara 
que encara eosien ',:> o 100 pesietts, 
mimes de Iruspiis cal drmar-ne 15.1100 
i ¿Ü.OOO. Imagineu quina és la trá
gica situació d'aquells que no han 
pogut conservar un pis d'abans de 
la guerra. Can. Tmñs está pie de 
barraques habitades per treballa
dors que havien riscal sernpre una 
vida enilrccada. que havien pogul 
rentarse rada dia la cara. I no ere-
gueu que les donen, pui.r. que el 
Uogiler que els muía linimii que les 
Uoguen fanpagar costa el que abans 
costava un pis a l'Eixample. La vi
da del treballador és ara d'una tris
teza que trenca el cor. .que subleva 
els lemperaments mes calmosos.. 

¡ueix a la peg -i.) 
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Lluita 

PARLEN ELS RABASSAIRES 

Per a parlar cal teñir 
N o es i ••.•< ¡luí nostre acudir 

lénijquas quun giji les ¡prój 
noli •• un al 'any 
d'extiiHcio i rar coníu-

sid, loiii es el cas en qoe s'ha i•• 
Pare Puig fuvinya. Aq 

senyor. lia vplgui 
que, fent honor a 

ponsaibrlitat, liem 
vocal l'Assemblea de Rabassaires de 
Tolosa. 

Not :eptem o inioieni con -
- a u e l e u e n fn-i- b l iar 

nuii fraoquispte, 
turar la República, eom n 

b'ra'r les nosti 
nun milliiiai' ó económica 

i al de a no-ira pagesia i del 
i m s t i v poblé . ¿•atienen! (finí 8 

• '¡emelital q u e ri a u n a 
i ii v.':: tza< [i I uní ya Unto de Ralbas-

s . Kntenem qute ñames aixl , a 
la i nifi de Bqtossa i res li sera 
silile de riKiiiuaiír l.i seva i'nii ;-
déncia. 

1 val a d i r que no Juan lechal ni 
u n a SOla ( laque--: 

c o l I M | - l i a i 'S-

cril a les pagines de «La Humani-
orgagí d Esquerra Republicana 

lie Catalunya. 8i -
dispi tusa raba 

¡tala na i republicana ja lio hau-
ria leí. Tanininieix, ens -oiiihla que 

|( manar maesa a] senyor 
P Ü i g JlIVII 

Par una sola vegada, dones, -i-
gUi'OS pcnin nl.lu-i.i 
que ' ti dolare's de veure en-

Is s i u i i a n l s de la uosli a . n i i v e -
raíOi ibaissair* s de 

le vida. 
Ño tentón res a dir que »La Hus 

niíat.i dedíqui l'aspai que vuigui a 
del senyor Peñe Puig. 

la que en la Redaccio d'aq 
organ té mes i raíillors amics que 
entre l a pag< i comar
ca, la ilc V'ÍC, oii ningú no el roiirix 

a rdbassaire auténtic i on, els 
r a l i a i - s a i i c - a u l e u t i e s a m b 

han des 
lacat per llurs protestes contra el 

¡n franquista i els seus agí 
Alio que li neguem és el dn 

negar a ningO, polenl 
de hnn rabassairc. Alió que en 
vi lamenten!, • erre meml 
iie! nostre ConseU Executiu 

- unes idees qiie no responen 
ni prestigi, a :a tradiCiO n¡ .ais Inte-

• :••• la Tino iic Ratbassaíre.s. 
No c.- cap sei inte-

d'aquesi senyor en servir ele-
uii ¡' a pagesia, a la 
Repútolii a lunva ¡ es ciar 

dr Rabassaires li 
r d'ii!iiiía!. No ens gens 

quo I'.IM Cauro. ; 
ja fa l e i u p s q u e l ia abl idal e l s 

de dirigeni ¡ • 
He ia nostre organització, 

per convertir-se cu mi - de 
la, I inte-

accii 
t iaunyn. 

J a la temps que Pau Padrú, ¡ 
a decidir entre mantenir-se alial 

- que llul - cqpitu-
l adors , lia, optal iiun 

' i ialeix ha 
devingut capi tuiadór . Aixl enten la 
indi • de la. Unió de Rfi 
t < i : i -

Tots els campany: 

un haví 
ociiis, iqui Puig, 
IS una un 

ría. Cap 
conipanj no ha • 
(It-ainai a morí, ni 
ni erapresonat, r-

de la. República duranl la n 
guerra . 

Tántmatei 

a m b el que i 
i ¡ u' 

aaut pea 

IÍU del ¡ anquista , 
tava dViiiioiiM:- eds pagesos del Pe-
nedés amb els del Valles, atr ibuint-
ho, calnmniosament , a, una titu 

fáf, escrita a Per-
pinyé o una mica mas une 

V; inólte^ d'altres qiies-
tiOlrS hein ia i l i ra i e n li \_ 

i-<aiyoi- p a p deis 
del Cbnsell Executiu ens hagi con-
Iradil ui.ai. 

En un to ¡roo 
Hteí I pls cornpanys de 

litadors, i 
pii'ii' (1,-iii.nui la iiiijuui. 

FITXA 
Iladi» i.spanya Indcpendent ha dc-

nunciat eli noms daquesi , l„,l-
xins: 

rcdir¡<,; | ) i - \KT, IalanKis(a de xoe, 
delator de patrióles, que viu a 
Sort. 

IM I V I i S . falanjtista que va anar 
a la DIVÍM'C) Blava i que viu a 
Barcelona. 

CiAHIUÍH), aieade d'F^calops, que 
es distinjreix per les seves dela-
eions i mals traetes a la poblaciu. 

Lucas PAZ GALLARDO, sereent de 
la guardia ricil a Viella, distin-
Ifit en Itt pcrsecueiii deis obrers 
antifranquistes. 

Inrique LAI.I. V\ (a) Felipe, jcrar< a 
de la Falange a. Moneo, Osea, res
ponsable de detencions i afusella-
ments de patrióles. 

Ufé L.U'ORT, alcade d i Bin.Iar, 
procurador de les «Corts fran-
ijuistesi), delator i assassi. 

«¡rejrori» J ON 11)1\ II. \ , linent d'al-
cade de l'an.ir de Otaca, delator 
de cuerriilers i torturador de VJL 
trioles. 

Anjrel BAYONA, a-sa-si d;- p i-
triotes, que viu a (i 

SORIANO, alcalde de Salas Alt i-, 
provinéia d'Osea, ex-eapita de Fa
lange, responsable de 36 asviv •-
nals i de multes detencions. Gran 
tirratinent i explotador. 

ledro IRAS, alealde d'un poblé de 
la provincia d'Osea es dedica a la 

iil de delatar guerriliers. I.s 
vanta d'haver-ne afusellal diversos. 

HOZAL, comissari de policía d'Irun, 
torturador de patrióles de la resis
tencia basca. 

Santiago CASI I.S. vocal del Sindic it 
Vertical de la fonstrucclo, desta
ca! en I-' rcprrs^o deis vagulsies 
bascos de Bilbao. 

Manuel delator d'antifran-
quLst(-s, Ircijuentn el bar uMar-
sliillau de Fuenterralíia (íiuipo/.cuai 
on resideix. 

i ; \RKII>0, alcalde d Kscalops. 

Patriotes: No oblideu aquests noms! 

nostree pioposii ions unitárú 
ba,tents g tablees de de-

tts. 
No éns desdrrii de cap d'aquelles 

i roj Les in.aiiit niui de 
a peus. puix que niat no n'hejii 

qüestio de persones i -i 
. per 

; entortar el Go>vern d< 
i.';iii:i.\a ainli Jes o-rgan sin
dicáis de la clasee obrera , la CN.T. 

r.•...'!'., ge rmanes de La 
i aix.'i lio manten im a\ ni int< 
ment. 

1 no tan sois vam 
que •'! senyor Pu fa a 

. /.a Humanitat*, sino que, de mes 
a 'inos i entre altres, vam proni 
i.i ni 

uiis de l 'anprn*nal i • 
Xai'ional de la. Di ( aiula-
na, de pr . - ide iu ia designada peí 
C o n s o k i l ¡r l i tanic , rova de l e - di'-fer-

i de prQvocaeiO de Ca
t a l u n y a . I a P u i g c-alira per 
qué s' l io Isa ca l la! . 

ipic «í.u Ti'ii'i» he 
a Roig, 

Salvi Colomer, Evarisl Massip i R. 
M., son el millor testimoni ael ca-
rácii 
\tin nosti as a los As-
serobles de d< :• gats i n nyor 
1'iiiK piv • i ró, que 

tramenl a vo-
r o l l l 

un enemic de la lluita deis pagH 
nuiii ¡ im de Franco i, 
derivació, boni un enemic de la 

.¡-.l company ¡-L-1 in Roig, vi 
rnb i:li l ie R 

-•mi i. i la setmanna pás-
sada ja ve i spl icar ben ciar . •, per 
q u é al a, i'A olía 
ni a los antariors , no vam derrotar 

n, i no creiera ne-
ccissari insistir. 

Aquésl tet, pero, per al senyor 
Pui \ c a n ¡i r a loo 3 li1- lo in l lirios 

, i Ker-li el 
ni-i, quan no i 

sérvela: i >m retre-l i un 
El millor «¡ne podi ia, fer -

no i m n a r a par lar pioblicamenl 
rabaissaire ni de llar prestigiada 
l u i o . IVi pai la r-li" es DI 

i m o n i s qu 
nyor ftuig no posseeix. 

La seva apoi unir, duranl les gran-
ilio-- íUassaiios deL Va
lles, del I 'onnlcs, del Man 
liaix l.loluc-al i d ' a i l io - indrets de 

Catalunya que van culminar en 
['anoiiienat "Pacte de la Geaiera'ii-
tat», os nul . la i'el que es retfereáx 
al pi i i riostra guerra , sa
ben) que va e.-mr a La pieBO i ell 
maii'ix ens podría d i r p e r ¡rae. I eti 

la UniO do Halm-s i i i -
n oomjicions de funcii 

i'exili, al senyor Puig no li lia cos
tal ni un inonieiii de Irebail, ni u n a 
cola de sübr. 

A que ve, dones, la «tristor» del 
senyor J'ui.c-.luvinya? 

Els iiue Tieni s ignat ta cr ida ais 
laini-si i i ios, oís q'ue liem acildil a 

nlilea de Tolosa i ninits d'ai-
tres, coneixem a foais el carácter in
dcpendent i batal lador de La nostra 

ttzaciú raliassaire. i.a \olem  
uitiuui a ixl i a tole-, 
'lili,ación-, que oxigeix la mu-

lluita per i.a demo-
o República, 

i ni peirmeirem que a I'e
xili morí en la vergonya de 2a de
pendencia de niucíi i en La inacti-
'.itai cuín lian jueics oojidemn.ar-ia. 

nier íloc, Ped ro i Péfe Puig. 
Per aixó recollini la band 

la Unió iie Rabassaires, perqué no 
sigui llaiii-ada al íang de Ja capitu-

i per a ixó voleni que 
de la nostra bandera ens t robe$ 

beesaires units i er un ma-
teix pensarhent, jier una sola voiuii-
lat de l e a . i t z a r u n a m a t e i x a tasca: 
anonrear el rranco-falaogisrne, re-

ililioa i les l l ü x a f a l s 
tais de Catalunya, róconquls-
•• a la riostra pagesia els diet,-

socjals i políjics que la RepéWicu 
i !a Catalunya autorióüna ens liavien 
i eeonegut. 

Aixi COmplím auili la nostra ivs-
p' usaloiiiai a I'exili, de Ja qual, 
doma, donaren comple davahl de la 

a.ilana i de tol el nostre 
RAMÓN MAS 

Vicepresfdení da la Unió de 
Jt.alia-saires i a l l i e s COTVfí 
dors del Carne de Catalunya 
a Franca . 

(1) N. de la K. — Per un descuit t'Yrur, 
l'article del dirigent rabassaire, Peliu 

que vam publicar cu el número 
antericr, no va aparéixer amb el carree 
de vicepresident de la seva Organització 
a Franca com c.crrespon. 

Consti per a la deguda satisfácelo de 
l'interessat i de la propia Organització 
rabassaire. 

Indalecio Prieto i Humbert Torres 

ins iera pesiiiem 
El «Tiiues», dt Londres, tan con

servador i tan pac ¡.uní- de La Repú
blica espanyola, ¡n un mes que pu-
blicava en el sen suplement educa-
ñu un arttele sabré l'atmosfera de 
les iiiiif'i:-i!'iis tspanyoles que ts 
la cos/i mes ii¡sia que es pot dir 
il'iiil irijllll. 

Després de dibuixat a grans trets 
nosfj'jrn <• -i uní-

uersitat sota la Urania i la influen
cia del S.K.U., el diari británic deia, 
entre altres cose-', parlant tU 
tudiflnts; 

«El fet d'estar obligáis a afiliar-se 
al S.F.U. i a assistir a les classes 
de religíí, ¡ ciuladania (!) que llur in-
tegritat estigui exposada al perill d'es-
ser comprada per beques o per Uocs 
al final de la carrera, a canvi de l'ad-
h'.'sii pública a un partit o una le 
determinada, fots o qualsevol d'aqucsts 
fets poden al.legar-se com un motín 
de la p-rdua d'iniciativa personal, per 
bé que amb tet no donen una res-
posta definitiva. A aixó cal afegir que 
la qualitat de l'ensenyament b.i dis-
minuit.M 

/ i. íes dssignatures, el «Ti
mes» qfegia: 

«Per cxemple, en l'ensenyament 
d'humanitats, la discussiñ d'una obra 
o del seu autor aixo resta en un pía 
secundar!. Les fitxes deis servéis de 
biblioteca proporcionen una prova for-
ea clara que ais estudiants no els és 
exigil amb prou insistencia que vagin 
a les ionts origináis d'informaci,,.,, 

ilange ho substijtueix amb les 
im i im i rpretaclons i. 

amb dUqyisicions d'aUÓ mes dtver-
lides, Pero segyin el diari lonüinene: 

«Aquesls metodes d'estudi venen es
timuláis, a mes, per les copies < n 
multiconista de les notes de les das-
sis publicados peí S.i:.U. i que un cop 
apreses de memoria proporcionen tot 
el necessari per ais flns d'examcn i 
tan inútil la consulta d'un autor per 
part de l'estudianí.i) 

i hi iimA cosg ti «Times* opona 
que aquesta manera és una manera 
de /mi,mi profetsionals en majar 
a im-iior escala, perú mai fwmes , 
dones amb una verttable cultura. 
Perú mi trabar, cu la najaría deis 

os, els autors després que ln Fa
lange im esporgai tan a fons les h¡-
blioieques-? Después que La Falange 
ha realitzat els auto de fe anuneíats 
pi'l vandal tntonia Luna, tcatedra-
tic» de I/i i'nimsu,,i de Madrid, el 
;. de maig del 1939 amb aqüestes verr 
gonyoses páranles: 

«Para edificar a Fspana una, gran
de y libre, condenamos al luego los 
libros separatistas, los liberales, los 
marxistas, los de la leyenda negra, 
los anticatólicos los del romanticis
mo enfermizo y extravangante, los 
(ur-is, los cobardes, los pseudoeienti-
ficos, los textos malos y los periódicos 
chabacanos...:), 

qué voleu que consultin ,-ls estu
diants espanyols? 

Muí in Universtíat espanyola n« 
ha vía e*íaí tan trista ni tan conven 
Hila en un ¡imi de rosnan, mai l ' e * 
cola en tots ets seas graus no ftoi ítf 
fiiiiimi a un nirrii tan batí. L'es-
iiiiiiríi, de la Falange ha fet recular 
la cultura hispánica d'una pila de 
segles i l'ha marcada de Ve/nigma 
del «Muera la in: Mi-

istray, 

i.n <ii-S',i<,r,,¡, ri soiolí de boles mi
litar*, la sénior casernária i Vam-
hiriii dr sacristía imii esbandk de 
les universuats l deis instituís l'aire 
¡ir renavaeió I tte cultura auténtica 
que la Repiiblica Ion-i,i aporlat ais 
centres escolars. Tot "'•'•o s'ha tra-
iimi i-n uno pií,, de desgracies, corh 
aquesta que el mate i x «Times* a> 
sr„,/,lio,-,, respecte Vintercanvi 'ir 
liebres niiih les universuats estran-
gerts: 

«Tampoc no proporciona molts de 
fruils el sistema de l'intereanvi amb 
universitats estrangeres. perqué les 
facultáis han suspes la publicació de 
llurs revistes i les tesis doctoráis rio 
contenen res que valguí la pena i que 
pot servir d'estimul per a un inter-
canvi.» 

/ donava aqüestes atifres alerru-
dores: 

«El 1935, es van rebré, només a la 
Universitat de Madrid, set mil vfl-
lums a través d'aquest mitjá d'inter-
canvi amb universitats estrangeres. El 
1945, aquesta mateixa Universitat no 
en va rebre mes que 495.» 
• 

ijiiiioi ni centre fonamental de lo 
Cultura amb etiqueta falangista, ,1 
ConseU Superior d'lnvesiigacions 
Cienttfiques i del i/nuí Franco i la 
Falange han fei tant de sonll, el 

«seu objectiu declarat és el de Uigar 
i supeditar la ciencia a ia direcció 
moral de l'Església.» 

Yo podlém demanar gaire rosa 
mes " un diari tan conservador i 
tan li'niliriininlisln r-im el «Times» 
per n jn/inr Ves tai m qué el franco-
¡aloiiijisiur ¡ia iril,in In I uiinsilnl 
hispánica). El francó-falangisme és 
el troglodttisme del marqués de Lo-
zoya (el raro despréjs que va es-
criure aquests mots ni «Correo Es-
panol» miih data del •' dé novembre 
del 1938: 

((Todas las desgracias de España pro
vienen del estúpido deseo de los go
biernos de ensenar 8 leer a los espa
ñoles; ensenar a leer a un hombre no 
es mis que obligarle a asimilar el 
veneno que causara su desgracia y la 
de su patria.» 

Peí ouo el tribunal militar d'Ocd-
na ¡n por rn toiulriitni.f n prnrs que 
iisrii.ini entre trénta i vint anys de 
presidí els cutédrátiéi antifranquis
tes senyors FradejQs, Samper, IHnz 
, Garrido i altres que des de la Unió 
d'lnleldectuals Lliures son In ¡71 
im i/nr Infruiitrn hispánica no és 
encino murta, tnalgrat tots els 
n\nii¡,lals n qur el fjanco-fdlangis-
me es lliura d'engd que és al Poder. 

I NDALECIO Prieto, en el seu discurs del 
dia 6 d'aquest mes a ,Bordeus, refe-
rint-se a Primo de Rivera va afirmar: 

«Proponía una solución fundamental
mente análoga a la que nosotros defen
demos.» 

I Humbert Torres, en el seu discurs al 
Pie de Montpeller, en plantejar-se l'even-
tualitat del In'omf deis plans de Prieto i 
la que Prieto els cridi a col.laborar, va 
din 

«Com que entre els meus defectes no 
hi ha el de saber fingir, respondré 
clarament que la dificultat a partici
par en aqueix meviment antifranquis
ta no estaria en els principis, puix que 
la realitat els ha superat.» 

Alió que no ha dit el senyor Humbert 
Torres és quina realitat ha superat a 
quins principis. i 

I nosaltres que un cert temps haviem 
reconegut en el diputat de Lleida i a al-
guns deis seus amics, uns principis cata-
lans i republieans, ens trobem que el 

Dr. Torres es decanta per acceptar la 
formula de Prieto que en alió fonamental, 
és análoga a la de Primo de Rivera. 

I la realitat amb la qual ens trobem 
a Catalunya, a Espanya tota, és amb el 
triomf, per bé que temporal, de la fór
mula de Primo de Rivera, amb el íeixis-
me que ha suspés la vida de la República 
i les llibertats nacionals de Catalunya. 

Heu's aci la realitat que segons propia 
declaració, ha superat els principis del 
senyor Humbert Torres i deis seus amics. 
La realitat mateixa que Prieto es com-
promel a mantenir, posat que es declara 
coincident amb la fórmula de Primo de 
Rivera. Realitat que sovint ha denunciat 
el nostre Partit, com seria la d'lnslaurar 
un franquisme amb Franco o sense ell, 
que mantindria suspesa per la forea els 
drets democrátics deis pobles hispanics, 
la vida de la República i les llibertats 
nacionals de Catalunya. Una realitat fei-
xista o neofeixista que seria la negaeió, 
cem ho és ara, deis principis republieans 
i deis principis nacionals de Catalunya. 

Invitem seriosamcnl tots els catalán:.. 

tots els republieans a considerar cap on 
s'encamina la política de Tactual Direcció 
d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Humbert Torres ha declarat que no té 
el defecte de fingir; ha dit ben ciar la 
fórmula per la qual sent predilecció per 
aplicar-la a Catalunya: la fórmula de 
Prieto, análoga en alió fonamental a la 
de Primo de Rivera. Ha dit ben ciar, tan-
matcix, que els principis no li serán cap 
impediment, si se li ofereix oportuniíat 
d'aceptar-la. Es que solament en dcclarar-
ho en :m Pie del seu Partit, no és ja 
l'acceptació? Evident que si. La qual cosa 
vol dir que si el senyor Humbert Torres 
ha tingut mai principis, ha renunciat a 
clls, i quan no és té principis, o bé se'n 
prescindeix, es cau en l'aventurerisme po-
litic, ebert a totes les eventuaütats reac
cionarles, al íeixisme nou o vell; obert, 
com va íer Primo de Rivera, a la guerra 
civil que encara dura; al sistema que és 
la negaeió deis drets democrátics deis bo
rnes i deis pobles. 

Es en va que el senyor Humbert Tor
res s'esforci en trobar semblances amb la 

Les activitats antidemocrátiques 
^ ^ del Vaticá - --̂ -•••-

A Praga, el bisbe <ie la capital , 
uiunsoiiyor Beran, acaba, per 
orare del Vaina , de prohibir el 

dr-u de Ja mfesa al otorgue losépb 
Plojliar, ministre de Sanital del Go-
veíat del Front Nacional txecoslovac. 

El Yattea estima que les act iyi tats 
polttiqués del preveré PlOjjfoar son 
incompatible s amb el seu ministei i 
espir i tual . Auue-i non atemptal a 
ia eoii-ejéiuua [!..-:• de relien 1111 al-
tre cop la política ant idemocrát ica 
do la curia romana, no pas menys 
enemiga de les llibertats popu a r 
en la novft etapa iniciada .-1 [9$5 
(jue I 'anterior de t r anca estimulacip 
deis régims féíxistes de Mussolini, 
Hitler o Franco. 

Kn el eas a n u a l de Txecasjovit-
i|iiia. el l'apa, rio pot pas a rgüi r que 
la política i^l Front Nacional ós 
una política sectaria, de persecuciO 
religiosa, per tal com el propi i 
ment Gorwald, presidenl de la !(• 
lilia. acaba dass is t i r a un Te iiram. 
oeieiuai <i la catedral de sanl Guiu, 
a P r a g a , aui!> la ipial 00-a .-'lia 
olaiuat, una Vegada mos, que la Re
pública popular vol re , mW-
sió de .l'i n la m. -
sura, In- aue aquesta col.la
borara amb ci üovern en 1'obri 
recónstri pois, tan saquejdl 
pels hitleí 

Pero Roma ho vol donar al César 
alió qm i fulmina 
l lamps eontia 1 rdote que 1.0 

tan de pjpclamar (pie son pa
triotes i doiiioerale-. El Y'atiea vol 
la guerra .religiosa i no la pau que 
OÍS pobles neeessiten lani. revela, 
peis - 'us actas d'liostilitat a la de-
iiii/ii .o :a. qtli a en res 
el Íeixisme o 
gona guerra inun I 
seus Boi ictirnes deis óua l s 
lian estat tan 
eom no dissiBnula gen» ia seva 
al ianea aun' aiüsine que 

• • ^ " ' l ' ^ y - r ' ^ í l . a i-. 'sLi"-\ I^aIdaris 
a Gri tierra a l 'ales-
tina, que alimenta el virus 1( 
guerra civfl . n l"s noves demócrá-
cies popul 

La política que els capellans 

poden fer 

El \ ' . ais cape
llans de íer política. Prohifoeix la 
lítica democrática. I.a Santa .'seu 

en la |»erso.iia de l'ius XI sjilu-
dava Mos-oiini coan «1'hoine de ta 
Providencia», que ha consideral 1 

-ajera Fraileo com un «fin 
mai de 'Esélésia caíólica», qu-
80 de juliol del 10;!:} d o z a v a el car
denal I'acelli — avui l ' ius XII — 

amli Yon Papen un 
concordal en virtui del qual ¡oís els 
liislie- aleuian.x's bayien de pres ta r 
juraineiit al Tercer ReiCfl hitleria, 
no liavia pdsat mai cap trava pe¡--

ol iii-lie Seij)el i o s eanrei ler 
d 'Austria, com 110 l'ha posada al 
Ilota,' de la historia a una pila de 
caii lenals, arquebisibes, bisbes, ca
nonjes , capellans i man jos <pte en 
tot temps i lipes han exercit pro¡> 
deis moiiarqiies i'imcions poliüques, 

L'Es^' ésia lia let í ins i tots mes: 
ha )ieinie- que bisbas com Tiso a 
Bslováquia, s tepinac a ( 1 oai ia i 

tt a Polonia ajudessin els hot-
xins hitleriaris a ex terminar les po-
luai liques, di- llurs pateos 

:a i - li-, perinés, ni nnst ie 
ji.ai-, que un ¡ el les i de< 
a la cori dTMibel II i q u e un bisbe 
Queixal corros per [es muntanye-
a m l i el trablia l ins a la i'na. 
Pero tota aqi nica ha esta! 
una política teta contra el potole, 

tra el- pobre- i per a deten 
els ínteressos reials, • rrati-
neiit-. deis banquers , deis podero
sos de totes les epoques d'enca' que 
1'EssJésia s'ha, i 'i r;-¡ai. 

Per a ixó avui excoaxunica el pre-
Plojhar a l'ra.Lrri. ministre de la 

República popular de TxtJcoslova-
ijuia, i om[)ie d'eneens el jae-uita 
l.oiubardi a llalia pa rque h-a ( -un 
l 'agenl electoral mes tog&s contra 
l a deiir 1 J i ana després 
l 'apa l ' iu- \ l l . 

I és que e¡ \ n i n a , un cop la ban
dera soviética do la victoria va vo-
leiar tf iomíanl dait de la cúpola de 
Reichstag, una vegada derrotal mí-

leixisine, ha pies «1 
le- seves inaus una greta parí de (p 
in i s s ió pol í t ica que el l'eix'isnio - 'ha-
via assignai i. ifa passánl a. ['ofen
siva, Pilis XII -'l»i aliat méB que 
no pas els a l t res papes a l'irrtpi 

ne. Per a i x o el l'.líá, ej S a c i e Col.-
legi fon augmentad ftns a setanta 
caid'Uials i hi van en t ra r efe mas 
liel.licoso- de cada país, els 1 
1 eaccionut is, els mes antisoviética. 

Entre aquesi grtip de polttlcs a«-
tiu-, al cap deis quals figura el cár
dena Sqieihnan. a rquebisbe ¡U- SU
MÍ York, hi ha el cardenal (iril'fin 
que no es de.ixa pas fejr la com 
le i ic ia peí c a r d e n a l a l o i n i c , r 
cialit / .ai a d e f e n s a r F r a n c o i a tacar 
a la (Jnio .Soviel i i 'a; el c a r d e n a l 
p o l o n é s S a p i e h a , e n e m i c decla
rat de la Repúbl i ca popular de I'., 
loi'iia; el c a r d e n a l ñ o n g a r e s \ l i n d s -
y.ent.v. ale;nutiiy i l e ix i s ta el jioui 
de debo del q u a l és Pel l ín; r h o j a n -
do- Jong , e l prolector de tOtS 
t i a i d o r s h i t l e r i a n - d ' H o l a n d a : l 'ale-
luaiiy Fringa aun pén
enla al pit la creu garomada. . . 1 
' l 'a l ires i d'a ;n - a tol Europa, Ju
na 1 i"- tres Auioriq 11 -

1 tots fan política, Vra que la fa.u 
ant idemocrát ica, tot posan) cu 
dém a el 11 -peete que el- sentim 
religiosos de milions de creients ••-
mereixon i (¡ue els veritables demó
cra tas els concede! xen. 

/ a Espanya passa igual 

Respecte el nostre pats, a la me
mor ia de íot-
seni la parcialitat que Roma ha 
-ai senrpre a decantar-se cap ai 
tai. deJs generáis i deis polítics que 
han govemiat per nunp te de les cas-

niés reacciona rie- d'1-.spanya. I 
no cal dir quina ho estal la culpa
ble posioio del V'aíica en la riostra 
guerra i després duranl e: 1. 
que encala dura , sense (pie la Stau-
1 1 Sen hagi dit una -i1, aba, no ja 
per e lenmar els bctxins deis n u 
tres pobies, sitió per dedicar un re
cord ais calólics a luse l la l - peí- l'ran-
qulstes, a Carrasco 1 Formigüera , 
r ñ u i c diputat republicó que no vota 

..ili.-titució de la Repfibltca pei-
que a niassa aica, - c i - e 
que Roma nagi t ingut un gesl tíe 
coinmi.-eracir) jicl< ' habi tanis de 
Guernicá, de Torwsa o de Grano-
ller-, (|iie lia deixai morir a I'exili 

•• un mot de reeom'ori el carde
nal \ i d a l i Bar raquer perqué aqu-e-i 
patrióla caíala no - 'ha avingut a m b 
els vieümaris del seu poblé. 

(juii ha (|pi.\at morir sense una 
piadosa oraciO els capel lans Ixi-
p.'it--ats per !"s arroes pels piq 
d'execució falajicistes. Roma sacri
fica els seus fidels quan aquests son 
n-pec tuosos a m b 1'c-perii deimocrtá-
lic de llur- governa o de llurs p. 
i e x c u l p a ¡ at ia e ls b i s b e - de coni-
bat, algún.- dais quals duen les 
jiiaiis tai-.ide- de s ang com Ti.-o 1 
Stejiinac. accejita la pojltia d'aquesl 
Eijo Garay, bisbe <l>- Madrid-Alcalá, 
que firma part del Colis+'ll del Ke_j 
no (pie inienfa. perputuar Franco ai 
Poder, ene cuija la política de tota 

1 de -oíanes (pie aeoniiKi nyen 
lots els ar les del fra.nquisiiu\ dona 

ocia a tois els clerirue- «rae finen 
el cainel de la Fa lange dinlre el 
breviari d 'oracions i que els tn 
pels Sindicáis Verticáls. a les Her
mandades agríenles, a les easenies , 
a les pre-ons, a 1̂  en Píle
les activitats de 1'organització esta-
i.al del régim franqi | i - ta . 

El cultiu de la intolerancia 

Si la rcli c ectable en tant 
que-et i l i incut . e - í a . en canvi. odiosa 
quan lrar-pas-a els limits ete ,1'oh-
-ervanca del priBcipl democrátic se
gons el (pial la llibertat de pansa-

ni acaba ju-i on coineiica la lli
bertat del proisme. ¡-'.u aquo-i aspec-
le. en l 'hora en qué g r a n s - ec iurs 
del c a i u l i c i s m e mil i t i int e s p a n y o l os 

• !->• Franco perqué "l 
..CaiiililJoo .-'enfini.-a so i rague ja t jier 
la r e s i s t e n c i a de i s i lus tres poblé - , el 
Vatioa no ciuideii i i ia taiujioe la po
l í t i ca p e r n i c i o s a 1 r e p u g n a n t de l'e-
p i - c o p a i q u e e s d e c a n t a per a coro
na d e don .luna 1 di -a. les l l e t x e - ¡ 
el joii de ¡a. F a l a n g e per regalar
n o s mi t r a n q u i s m e s e n s e Fra 

I,a |iauta, la dona aquest c a r d e n a l 
pr imal P ía i l l en i e ! (¡no ara a c a b a 
d ' empre i idre muí u o \ a OÍ* ¡ is í \: i 
d i u i o l e r á n e i a a base d 'a taear l'ar-
:irlo sisé' del Fuero de los españo
les (pie garuntei.v. téaricament, per 
le- uecessitat- politiquee de Franco 
d'estar he a m b a u g l o - s a x o n s , la lli-
bertai de cuites a. Espanya. 

l'iii virtut d 'una pastoral de l 'ar-
qaebiebe de Toledo, colólo de l'as-
-iinblea deis bisbes inelrcpoli tans 
c-panyols , al nostre país 'all 
gal din a Franco «pie ha ar r ik i i ja 
i 'bora do posar les coses en ciar. 
Kn ciar vol do- que la práctica del 
cuite oatoiio ha d'-ésser obligatoria 
per ¿1 tol- e - c-pauvois. Xollies els 
eslrangers, en tol cas, Poden teñir 
una relativa ]]il>ertat de practicar 
un al lre cuite, ha cosa apunia 
crciaiueni a.is protestante, ti ™tole-
ráucia religiosa» deis bi-bes JJO pas
sa d 'áci . 

ha jiastoral del cardenal P ía i De-
niel a r r i b a después de tes d e - t c 
que a jovenalla car l ina va I 
Madrid 1 altres eapitals en los ca-

: otestaiits, desp 
canipanyes que el caí 
i al tres pioláis i una bona -i-art de 
lo p remsa d'inspi rucio car l ina i 
d'Accio Católica han fet contra !.i 
interpretació «exeessivament tole-
rant» de l'article sisé de! Fuero Ve 
los espanales. 

To: plegai é s ben trisi i r e v e l a d o r 
a, a m b F r a n c o o s e n s e 

P l a n e o , e - la dis¡io-<ji a que a I 
uva no hj Inc. o ; |kacie, tiicit 

i i ice i la l , cnii 1 m y o l s de 
íes mes diverses opinions o creences, 
amb ia quai cosa e-ls priraers que es 

ten siiuats en una posició eom-
proinesa. son els patr i i ' te- católics. 

De inoinent, el problema será 
«so iiciona:» a beneflcj deis bistoes 
que fan d 'agi tador de la política an-
lideiinicratica de Roma. Pl déspota 
de! Pardo t ransigirá , acceptara la 
suggerenoid deis bisbes i nomos els 
-úiidiis hrilánic,- i nord-ameru ans 
podran exercir e] cuite protestan!. 
i a l d i i doni S, posa> policía a rmada 
a la porta de les capeiio.- proíestants 
i deniauar la cédula personal a tots 
els (tóete que les í r e q i i e n ! a r a n , u 
'"I- que ,•- P i l l e s algún c i o i e iu pro-
¡esiaii! de iiaoioualiíai espanyola, 

Tot plegat demost ra que el Vaticá 
esté en Finita oberta contra !<i de
mocracia, tan; se \ a l la formo. A 
Txeooslovaquia o a Polonia, a Iu-
goslavia o a l longria o a Italia, á 
América o .1 Bspanya, Roma nrou 
•e'ls seus pr inceps perqué íacin seni-

¡a política ([iie inienta frenar 
la maraca deis pobles cap a la lliber
tat. a la conquesta o a la consolida
rlo de ia independencia i la sobira-
ina nacional- . El Vanea os avui el 
mos ¡11 ileii'i- alial de rinipenali.-ino. 
.'a forea éS Ja qual e- va! iota , 'anti-
de.mooiaoia mundial . 

Els exemnl.es da r re r s de Txeeosio-
\' iquia i P-jiaii.\-.i. pía no eilarn. 
d a tres, son bert in^truct ius sobre 
la feiná que els pobles tenim encara 
a fer, pero que veneerem, perqué 
aquesta és la llei de la historia.. 

política que propugna el Partit Comunis
ta d'Espanya. Ell mateix sap que el tal 
intent és una superxeria; que la política 
de Prieto i la que ha proclamat la com-
panya Dolores Ibarruri, en alió fonamen
tal, no son analogues com ocorre amb la 
de Prieto i Primo de Rivera, sino que son 
diametralment oposades. 

El poblé de Catalunya, tots els pobles 
hispunies. es recobren en el diari sofri-
mírjt i en la lluita diaria. En llur reco-
brament creen una situació que no s'as-
sembla en res a cap de les situacions fls-
eudes fins ara. Assenyalen viaranys a se
guir i solucions a aplicar que teñen per 
base el respecte mes estríete a la volun-
tat democrática i popular, entre la qual 
el factor que compta en forma decisiva 
és la classe obrera. 

11 pura mateix deis esdeveniments inter-
nacionals i nacionals, produeix una pqla-
rització. una relacio de forces, descone-
sudes fins ara. Ens cal observar-la, regis
trar-la. interpretar-la, ajudar-la en ei seu 
desenvolupament i fins i tot respondré 
eonseqüentment ais seus anhels i a les 
seves exigéncies socials i nacionals. 

Son les forces que neixen i creixen de 
les entranyes mes fondes del poblé i de 
la patria, que aspiren a prendre els, 'dis
idís de la nació en les propies mans, 
que voleo assegurar per elles mateixes 
la pau. Ia llibertat i el benestar per a 
t( Is els pobles i per a tots els humes 
respectuosos amb la voluntat deis pobles. 

Aixó és el que va voler impedir el 
capdayanter del feixisme espanyol, com
pres el cátala, Primo de Rivera. Aixú és 
el que es compromet impedir Prieto en 
declararse coincident amb la fórmula de 
Primo de Rivera. A aixó es compromet a 
col.laborar Humbert Torres en aceeptar la 
formula de Prieto que en alió fonamen
tal, és análoga a la de Primo de Rivera: 
ofegar peí terror i per la guerra la vo
luntat popular, destruir les llibertats de-
moeratiqíies i nacionals de Catalunya, de 
tots els pobles hispanics; posar el poblé 
i la nació sota el domini d'unes castes 
plutocrutiqucs i pretorianes, hipotecar la 
independencia del pais a potencies es
trangeres per mantenir-se al Poder; en 
una paraula: mantenir la pervivéncia del 
franquisme, encara que sigui sense Franco, 
amb la qual cosa Franco mateix ha de
clarat estar d'acord. 

iHai com ara la figura de la manio
bra de la capitulado no havia aparegut 
tant de eos enter. 

Estem segurs que molts mililants I 
homes dirigents d'Esquerra Republicana 
de Catalunya la refusen i la condemnen. 

Mai c-:m ara, dones, caUílans i repu
blieans, s'ha fet tant necessária la nos
tra imita! combaten! i nacional en de
fensa deis nostres principis democrátics 
i republieans; mai eom ara s'ha fet mes 
necessari contribuir a enfortir la lluita 
contra el franco-falangisme. 

Aquest i no altre és el cami del sal-
vament de Catalunya, d'Espanya tota. 
Aquest és el cami peí qual volem marcar 
amb tots els republieans, amb tots els 
catalans, amb tots els patriotes que no 
han renunciat a llurs principis, que no 
declaren que la realitat a superat llurs 
principis. 

Volem marxar amb tots aquells qne, 
com nosaltres. declaren i son eonseqüents, 
en que ara mes que mai, els principis 
que ens son comuns. els de patria i els 
de democracia, es manteneu invariables i 
que els hem de fer realitat. 

Vuitanta patriotes 
ans 

están en perill! 

Set^e d'ells teñen 

llur vida íítnenafada: 

Á N G E L CARRERO, 
PERE VALVERDE, NU
MEN MESTRES, WILSON 
BATLLE, J O A O U I M 
PUIG - PIDEMUNT, FER-
RAN RIUS, CARLES 
SANCHO, M A N U E L ' 
RIVACOVA, C A R L E S 
MARTÍNEZ, PASQUAL 
TOBÍAS, ESTEVE ARIAS, 
SANTOS GÓMEZ, CAR
LES VALLS, SALVADOR 
CARSi, JOSEP MARTÍ
NEZ, ÁNGEL GUTIÉR
REZ. 

Salvem-los! 

Adhesíons a la Crida deis querrillers 
Els antifranquistes 

de Nova York. 
, l'.l Comité Coordinador Pro-Hepü-
hlica Espanyola cetebrii el 
(lia 1.' una reunió •'.xirainilinana 
decidí, per unaniíni ta! . adreca 

a'i entusiasta a l'Agrt 
llera de Llevan! i d'Ai 

En ia 1 ar la aih'ccada a i s 
antiírancjuiste6 de 

¡Soya Voris prometen ¡ncren 
llurs i aforóos peí' tal d 'a judar a la 
resistencia espanyola. 

Adhesio de les dones 
espanyoles de Nova York. 

uKiiiii d 'una reunió femenina 
del Comité que patrocina la candi
datura de l loiny Watlao, 
s iden l fie.-. EstatS l 'u i t - . 1 os d o n e s 
espanyoles presente decidiren *rrn-
inrllr lina snlnh.riii r o In si,isla nls 
lirrois iir Uevanl per ¡fur proposi-
riii ¿'unificar les fortes antifran
quistes espanyoles en ",, ConseU 
Central di In Resistencia.'. 

66 dimes espanyolee que assrs-
la reunió signaren el docil

ita vieran! i patriótico eridí áe 
l'AgrupaciÓ Guerrillera de Uevanl 
¡ Vial'.') im. linoiit ja virtul de íer vi
brar la te democrát ica d'immenseis 

luo-ses pojiulars d'.arreu del niñn i 
de tots eis seetors parriOtics que, 
com r. \oi 'upaciñ {levantina de guer
rilleas, \m i n ireiiiriiMis de veure 
la nos+ra patria soblrana, denvocrá-
i n a i iudeiiendenl. 

1 u nosires compatriotas, bornes i 
dones. ]osi(lenis al-, Estáis Units, 
demest ren , una vegada mes, que 

gral a liuiiyaiiia en que os (ro
ben, llurs sentiments i llur nde'iíat-

la patria, i el nostre polile es-
ciaviizais jtei |frunc<»-íalaiiL,'isme, es 
inaniencii viüs i están dispásat n 
servir-los. 

Els antics residents 
d'Issy-les-Moulineaux. 

Api ofilanl • i'lin- reunió mensual , 
eis espan.V'ils vell-, -residetiis que 
viucii a Is-yJes-íMouline.'iux han dis-
cuii» la Cuida iota publica reoem-
ment. per l'Asi uiiaciñ Cueía iü.-i a de 

un í it'Ai.t;:i 1 i lian acoidat 
.•.•dlierir-s'l!i «¡íer considerar que les 
propnsirioiis concre(es que s'lú fan 
~i',n ri canil que ha iir portar a la 
reconquestá Se ta República». 

Mis 28 i -panyols que ;i--,~i¡<>n a la 
leunio, convocada per la secetó lo-
at de la F.RH.K.l ' . d'Issy-les-Mou-
linoaiix. i cutí e els quals hi lia co-
imunistes, socia.li.stes, renetiste« 1 
sense organí<i j na r en !a re-
sui l ic io . 

A Bagneres-de-Bigorre. 
Responen) .a una invitacífl de la 

FiE.R.E.F., e's cspauxiíls que viuen 
en aques ta localitat es íeuniren el 
Jiassat dia. 13 per <i estudiar i di 
tir la Crida de rAgrupaciO Guerri
llera de I.levant, i d'.Vra<:ó. 

l ' i 'r unaiuini la! a c a d a r e n adher i r 
se a. la Crida i (iprovaren una. resn-
lució en la qua l prometen secundar 
añil» entusiasmé Jes proposicions de 
la. Re-isteiicia espanyola. 

Els espanyols de Tournefeuille, 
i n ,erup de ^ espanyola que ha

biten a. 'l'ourciilciii li . després d'lia-
ver llegil la Orida de l 'Agrupac ''1 
fuiei 1 jUera de i.ievaní i d'Araíro, 
lian signat una resnlucio en la qual 
tan constar llur adhesio a les pro-
pnsicions del~ cnmlciiciits de la Re-
pii l i ' íea. 

A Tolosa. 
En eonéíxer l.i Crida, un grup de 

yols a u n r i a n q u i s i e - dé di
versas lendi'iicie,-, -poliiiques que 
viuen ai l>arri de ia Cfloix-iDaiKrade 
lian edaboraü i Signal una carta 
adiecada al senyur Alliouioz en la 
qual s 'adbereixen a, le- proposicions 
fiirinuiaiics |HUS gueir iBers . 

Entusiasme a París. 
1: s espahyols que trehallen al t,a-

ller nu.m. 5.250 de Ja fiábriOa Henaiilt 
lian ágna t un duiument d'adliesiri 
:i la (irida. 

i n grup d'espnnyols del distm-ie 
I* ha. envial al cap del Gavera de 
la República una carta en el mateix 
senl i ! . 

1 n gr-up do S eispanyols ant i fran-
quisies de (liferenN tendencies (]ue 
Viuen a! dislriete 13o de l>un's ha 
adreca: al -enynr Albornoz 'una i ar
ta en la qual nianife.sieu Jlur adlie-
-;ü a la Crida de I.levant. ¡ d'Ar» 

La «Union de Mujeres» 
de Bordeus. 

I.'osscmhlca t leparlatnenlal d e la 
I riióii ilc Mujeres do Bordeus . 
Ijrada el dia- 16 de ¡uny aprobó una 
resolucío en la. qu.al es din: 

• fratría X'aéord d''adherir-nos n in 
< liiio Guerrillera de tlevanl i d'a-
ragú, rmirriirmlrs que és 1'iinir ar

que un 'Ir romlnii-nns a la rY-
r.onquesta de lo República.* 

Els obrers espanyols 
de la F. 0. G. I. B. A. 

l'ii c rup de 27 espanvols .perta-
uyenl... a dil'ereiils .paruts i urganit-

zacions que treballen a, In. foneria 
l-'.O.X.O.l.H.i. de .Nanteire Jia,n s is-
nai una salutaciO adrecada a l'A-
.n'l'U|«icn) (iiicrrilloivi. <lé I . l evant i 
d'Aragó en la qual inanifesten «.que 
el mi,,¡ que amb llur exer/iple'éns 
assenyalert eis valents guerriilers ¿s 
el que, escurgant els sofflments del 
n<Q$tre poblé, cus im de couduir a 
lo reconquista dr la flepülilica.» 

ADMINISTRACIO 
Totes les liquidacions de «LLUITA» 

i «EDICIONS LLTJTTA» han d'é$s»r 
adrecades al nostre compta x«c-
postal: 

PARÍS C.C. 5560-55 
oI.I.UITA» 

32, Grange-auz-BelIei 
Paris-10< 

PREUS DE 
L'ABONAMENT 

3 mesos 
6 mesos 
1 any .. 

120 fr. 
240 fr. 
480 fr. 

Le (U-raJit: Mathilde KOENIG 

S.F.E.I.R.. 26, ru» Clavel, 28 
1"i PARÍS (19-) 
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ÍMuita 

El Comunica! de la Conferencia de Variaría 
prova que els acords de Londres constitueixen una id deis de Poísdam 

Ai fina! de la Conferencia rícls ministres d'Afers cslrangcrs de la 
U.R.S.S., Polonia, Txecoslováquia, Hungría, lugosldiw, Albania, Bulgaria 
i Romanía, reunits el 23 i 24 de junv a Varsóvia, ha cstaf pubíicat el comu
nica! scgiicut : 

Els greus per ills del revisionisme El acords de Londres no teñen cap fore a 

«El 7 de Juny es publica un comunicat 
sobre el final de la Conferencia celebrada 
a Londres per les tres potencies, Estats 
Units, Gran Bretanya i Franca sobre la 
qüestio alemanya. En aquest comunicat 
s'cxposaven les decisions adoptades en la 
Conferencia secreta sobre Alemanya re-
latives a les qüestions fonamentals i res
pecte la mcdiíicació de les fronteres occi
d e n t a l d'Alemanya. Amb tot, el comu
nicat silencia alguns deis acords adoptats 
per la Conferencia. 

La Conferencia de Londres fou convo
cada infringlnt els acords de Potsdam 

segons els quals les qüestions relatives a 
Alemanya cal que siguin decidits per les 
quatre potencies. A mes, l 'examen d'a-
questes qüestions fou encarregat al Ccnsell 
deis Ministres d'Afers estrangers format 
pels representants d'aquestes quatre po
tencies. Tampoc no pot passar per alt 
qua fessin invitades a la Conferencia, per 
separat de les tres potencies, els paisos 
del Benelux —Bélgica, Holanda i Luxem-
burg— per bé que en I3 Conferencia no 
van part icipar-hi els Esta ts fronterers 
amb Alemanya cem Polonia i Txecosio-
váquia, ni aitres paisos directement in-
teressats. 

Liquidado deis acords quadripartits 
La convocatoria de la Conferencia se

para t i s t a de Londres sobre la qüestió 
a lemanya testimonia que els Governs deis 
Esta ts Units, Gran Bre tanya i Franca , 
que i 'han organitzada, s'havien plantejat 
com a objectiu el de liquidar el Consell 
deis ministres d'Afers estrangers creat 
a la Conferencia de Potsdam, aixi com 
el mecanisme de control quadr ipar t i t a 
Alemanya, insti tuit anter iorment per 
acord de les quat re potencies. 

Aquesta violaeió deis anteriors acords 
entre els Estets Units, la Unió Soviética, 
Gran Bretanya i Franga sobre la qüestió 
alemanya, aixi com l ' incompliment deis 
compromisos sobre consultes amb els 
paisos inreressats, es desenrotlla a la 
vista de te thom i cendueix a frustrar els 
acords de Potsdam sobre la desmilitarit-
zació i la democratització d'Alemanya, 
acords cr ienta ts a no permetre la rcapa-
rioió de l'agressió alemanya. 

Aquesta infracció deis acords existents 
sobre Alemanya afecta els interessos vi-
1 ils, no sclament de les quatre potencies 
ocupants d'Alemanya i deis Estats que 
van sofrir l'agressió alemanya, sino també 
els interessos de tots els paisos d 'Europa 
que aspiren a l'establiment d 'una pau 
f i rma j . dtiradora a Europa. 

Com és sabut, els acords de Ial ta i 
Potsdam es plantegen com a finalitat 
el desarmament i la l iquidado de la in
dustr ia de guerra alemanya. soscavar les 
bases mateixes del miii tarisme alemany 
í no permetre el res tabüment d 'Alemanya 
com a potencia agressiva. Per consgüent, 
aquests acords perseguien convertir Ale
manya en un Estat amant de la pau i 
democrátic. 

Per a l t ra banda, els acords de Ial ta 
1 Potsdam preveuen l'obligació per a Ale
manya de pagar reparacions per a com
pensar, almenys parcialment, els danys 

causats ais paisos que van sofrir de 
l'agressió alemanya. 

Els accrds de la Conferencia de les 
tres potencies a Londres, amb la par t i 
c ipado del Benelux. persegueixen aitres 
íins. Deixen de costat la tasca de la des-
mihtari tzació i demecratització d'Alema
nya, la tasca de convertir Alemanya en 
un Estat amic de la pau i democrátic. 
Aquests decisions silencien, a mes, en ab-
soíut, la qüestió de les reparacions de-
gudes per Alemanya. Els acords de Lon
dres no van encamináis a prevenir la 
possibilitat d 'una nova agressió alemanya, 
sino 3 convertir l a p a r t occidental d'Ale
manya i, sobretot, la industria pesada del 
Rur en un instrument de reconstrucció 
del potencial mil i tar d'Alemanya amb el 
prepósit d'utilitzar-lo amb els fins estra
tégica i mil i tars deis Estats Units i de 
la Gran Bretanya. Cal comprendre que 
un pía semblant ha de crear forcosament 
cendicions favorables perqué es ' repeteixi 
l'agressió d'Alemanya. 

A mes, aquests acords de Lcndres mos-
tren on resideix el verltable sentit de la 
«Unió mili tar occidental» creada aquests 
darrers temps psls Governs de la Gran 
Bretanya, Franga, Bélgica, Holanda i 
Luxemburg se ta la protecció deis Estats 
Units. 

Encara amb mes franquesa que la 
«Unió militar occidental», la Conferencia 
de Londres, en la qual part icipen també 
els Estats Units. no s 'ha planlejat la 
tasca de prevenir una nova agressió ale
manya. sino lilis completament diferents. 
Rcccneixent la impossibilitat d'arrosscgar 
te ta Alemanya ais plans estratégics i mi
l i tars deis Estats Units d'América i ds la 
Gran1 Bretanya, la Conferencia de Londres 
h a t rac ta t de convertir en base d'aquests 
plans les zones occidentals d'Alemanya i 
desmembrant aqüestes zones de la resta 
del país. 

Escissió económica i política d Alemanya 
PRIMER. — Els acords de la. Conferen

cia de Londres s'orienten a consumar la 
divisió i el desmembrament d'Alemanya. 
La Conferencia de Lcndres s 'ha negat , fins 
i tot, a reconéixer verbalment la uni ta t 
política i económica d'Alemanya, uni ta t 
que, anter iorment , els Governs deis Esta ts 
Units, Gran Bretanya i Franga van re
conéixer i h a n prepara t la c reado d 'un 
Govern de les p a r t s occidentals d'Alema
nya tallades de la res ta del pais per 
l'acció separat is ta de les potencies esmen-
tades. 

En el mateix sentit h a estat prevista la 
convocatoria d 'una «Assemblea Consti-
tui t i . a „.».» mane ra . e spe 
cial, . i m b e l e representants del Laenders 
de les zenes d'ocupació británica, nord-
americana 'i francesa. Assemblea que h a 
d'assegurar a la par t occidental d'Alema
nya la formació d 'un Govern de titelles 
integrat per elements alemanys conve-
nients a les autor i ta t s d'ocupació de les 
zones occidentals i vinculats per cstrets 
l l i g m s ais monopolis capitalistes nord-
americans i británics, sense relació amb 
el poblé alemany i hostils a les seves 
aspiracions democrátiques. Aixó significa 
que entre els Estats Units, Gran Bretanya 
i Franga s 'ha establert un t ráete per a 
dur a cap el desmembrament politic i 
económic d'Alemanya, formar un Govern 
separa t i s ta a les zones occidentals que 
haura de contraposar-se a les legitimes 
aspiracions del poblé alemany a favor de 
la uni ta t i la democratitzaoió d'Alemanya. 

A mes de tot l 'anteriorment mencionat 
per a la divisió política i el desmembra
ment d'Alemanya, els Governs deis Esta ts 
Units, Gran Bretanya i Franga apliquen 
ara una nova mesura per a la divisió i el 
desmembrament económic del país. 

Immediatament després d 'acabada la 
Conferencia de Londres, els Governs deis 
Esta ts Units, G r a n Bretanya i Franga h a n 
comengat a realitzar una reforma mo

netar ia per separat , anunciada el 18 de 
juny, a les zones cccidentals d'Alemanya, 
malgrat que l 'esinentat comunicat silencia 
l'acord de la Conferencia de Londres sobre 
aquesta qüestió. 

La reforma monetaria per separat a les 
zones occidentals d'Alemanya h a estat rea-
litzada ádhuc contra l'evident necessitat 
de reali tzar una reforma monetaria unida 
per a tot Alemanya, raitjangant un acord 
ent re la Unió Soviética, Estats Units, 
Gran Bretanya i Franga, tal com propo-
sava el Govern soviétic. 

En comptes d'un sol sistema moneíari , 
amb 1:11 ruare ünic per a tot Alemanya, 
com existia fins ara, en consonancia amb 
els accrds entre les quatre potencies, els 
Governs de l a Gran Bretanya, Es .a t s 
Units i Franga h a n realitzat per s e p a n t 
la reforma monetaria i h a n establert per 
a les zones occidentals un marc especial. 

Aquesta decisió aixecará una muralla 
per a les relacions económiques entre les 
pa r t s accidentáis d'Alemanya i la res ta 
del pais i originará noves i nombroses di
ficultáis en la liquidació de la ru ina eco
nómica i en el res tabüment de l 'econo'aia 
nacional alemanya. La reforma monetaria 
de les zones occidentals es duu a cap lr.-
tegrament amb el propósit d 'assegurar be-
neficis ais grans propietaris i, sobretot, a 
aquells monopolis alemanys que te.ien 
estretes relacions amb els monopolis capi
talistes nordamericans i británics, l a qual 
cosa amenaga el creixement de l 'a tur 
forgós i l 'empitjorament de la s i tuado 
material deis treballadors a l'Alemanya 
occidental i conduirá a noves dificultáis 
en les relacions económiques amb els a!iros 
paisos. 

Aqüestes son les inevitables conseqüén-
cies de la Conferencia de Londres, els 
acords de la qual porten a culminar la 
divisió política i económica i el desmem
brament d'Alemanya. 

Cap interés de fer el tractat de pau 
SECÓN. — L'aplicació d 'aquesta polí

tica de divisió i desmembrament d'Ale
manya tendeix a frustrar la conclusió del 
t racta t de pau amb ella, sense el qual no 
pot acabar-se el prolongat estat de guerra 
i el régim d'ocupació. No és pas casual 
que en el comunicat de la Conferencia de 
Lcndres no es digui una paraula sobre el 
tracta t de pau i ádhuc que es pasin de 
biaix les qüestions deis preparat ius del 
t rac ta t de pau. Els acords de la Confe
rencia de Lcndres, deis Estats Units, Gran 
Bretanya i Franga, amb la par t ic ipado 
del Benelux, confirmen que els Governs 
d'aquestes potencies i els medis alemanys 
que hi están lligats, no están interessats 
en la rápida conclusió del t racta t de pau 
alemanya ni en la urgent re t i rada de les 
tropes d'ccupació. En lloc d 'una regulació 
pacifica, els Governs deis Estats Units, 
G r a n Bretanya i Franga h a n prepara t la 
implan tado d'un anomenat «Estatut d'ocu
pació» a les zones occidentals d'Alemanya, 
cosa que es resumeix d 'una manera inten-
cionadament confusa en el comunicat de 

Lcndres, mentre que els interessos deis 
publes amants de la pau exigeixen la 
rápida conclusió d 'un t racta t de pau amb 
Alemanya que h a de posar fi al régim 
d'ccupació del pais i reintegrar rápida-
ment el poblé alemany a les condicions de 
desenvolupament democrátic. 

Els Governs deis Estats Units, Gran 
Bretanya i Franca no volen permetre la 
rápida conclusió d'un t racta t de pau amb 
Alemanya i t racten d'imposar a les zones 
occidentals llur Estatut d'ocupació per a 
prolongar arbi t rár iament l'ocupació d'Ale
manya i fer recaure sobre la poblado ale
manya, duran t Uargues anyades el pes de 
les despeses d'ocupació. Aquesta política de 
les autor i ta ts britániques, nordamericanes 
i franceses que condueix a l'esclavització 
de la població alemanya i re tardar la re
gulació pacifica d'Europa, és incompatible 
amb la tasca de la t r ans fo rmado d'Alema
nya en un Estat democrátic i amic de la 
pau. i amb l 'aspiració deis pobles a la 
instauració rápida de la pau democrática 
a Europa. 

Evident propósit 
de desmembrar Alemanya 

TERCER. — Els acords adoptats a la 
Conferencia de Londres sobre l 'organitza-
ció estatal a les zones occidentals d'Ale
manya venen impregnáis d'un esperit 
ant idímocrát ic . 

Tcts els preparat ius per a la convoca
toria de l 'anomenada «Assemblea Consti-
tuerit» i per a crear la Constitució alema
nya han estat encarregats ais tres gover-
nadors mil i tars i ais pr imers ministres 
deis Laenders de les zones d'ocupació oc
cidentals d'Alemanya. 

H a n estat completament elimináis 
d'aquest afer els par t i t s democrátics, els 
sindicats i aitres organitzacions democrá
tiques que representen els interesos del 
poblé alemany. 

Els interessos de la pau i de la segu-
rc ta t deis pcbles d'Europa exigeix-1 que 
es liquidi la centralització hi t ier i tno de 
l'organització estatal alemanya, la que 
suprimí els Laender 1 llurs administracions 
autonómes. Aquests interessos exigeixen 
també el restabüment de la descen
t r a l i z a d o de l'administració existent 
abans del régim hitleriá i to rnan t a insti
tuir els Laender i les dues Cambres per a 
tot Alemanya. Aixó assegurárá la uni ta t 
d'Alemanya i la t ransformado de l'lLs.at 
alemany sobre principis pacifics i demo
crátics a condició do permetre la Mure 
activitat, de les organitzacions democri-
tlques. 

Els acords de la Conferencia de Londres 
van encamináis -en direcció completament 
diferent amb el pretext de no permetre el 
res tabüment del Reich centraützat . 

Aquest pía angio-franco-nordamericá 
persegueix un objectiu: el desmembrament 
d'Alemanya i por ta a liquidar l 'Estat ale
many independent. La reaützació d'aquest 
pía de federalització i desmembrament 
d'Alemanya lliura la idea de la uni ta t 
alemanya a mans deis xovinistes i els 
alemanys par t idar is de le revenja que 
aspiren al res tabüment d'Alemanya com 
a pais mili tarista dominant damunt els 
aitres pobles. Com a resultat d'aixó, el 
ressorgiment de la idea de revenja inten
sifica el xovinisme el qual té a Alemanya 
un terreny favorable i es creen les condi
cions per a l'aparició d 'un nou Sismare c 
o, fins i tot. d 'un nou Hitler. Les aspir t -
cíons del poblé alemany a una Alemanya 
unida pedrien convertir-se en u n í arma en 
mans deis xovinistes i militaristes ale
manys que han obtingut molts estimuls de 
les au tor i ta t s d'ocupació de les ' enes 00 
cidentals. Aixó por tar ía a una reinciden
cia de l'agressió alemanya amb gra '*-
simes conseqüéncies per ais nob.cs d Eu
ropa, l 'a lemany compres, la qual cosa 
cbüga els pobles amants de la pau a re-
forgar les mesures de lluita contra els in-
cendiaris de noves guerres. 

QUART. — La política seguida per les 
autor i ta ts d'ocupació de les zones occi
dentals estimula els elements revisio
n i s t a a l .manys , els quals, per jlur cosía t,, 
reaützen una campanya contra els a 
.•\dcpt-us a les Conferencies de Ial ta i 
P c t t f a m respecto la demecratització 1 des-
militaritz^ció d'Alemanya i contra les 
ebligaciens d'aquesta a compensar deis 
d .ni/s causats per l'agressió alemanya i 
centra les cenegudes decisions sobre el 
desplagament de la poblado alemanya 
tet intent.ant utilitzar aqüestes pobladons 
amb finaütats hostils ais Estats veins. 

La campanya deis elements revisionistes 
alemanys va dirigida especialment contra 
les frenteres polono-alemanyes a l'Oder i 
al Neise occidental que son fronteres im
mutables, fronteres de pau. 

La Conferencia de Londrts h •. evilat la 
qüestió de la campanya revisionista i ha 
estimulat les tendéncies agressives deis 
cíes reaecionaris alemanys. En aquesta si
tuado , l'aplicació de mesures contra tota 
activitat revisionista és una de les condi
cions mes importants per a enfortir la 
pau i la seguretat deis pobles d'Europa. 

S aprofundeix la divisió d'Europa 
en dos camps 

CINQUE. — Els acords de la Conferén-
cia d" Londres de les tres potencies subor
dinen l'eccncmia de l 'Alemanya occidental 
ais cbjeetius deis Estats Units í ds la 
Gran Bretanya i la fan depondré de la 
réalUzáció de l 'anomenat pía Marshall a 
Eurcpa. La qual cesa significa que la in
dustria i les aitres branques de l'economia 
occidental serán paraützades pels p lans 
deis moncpclis capitalistes nordamericans. 
i també británics, que aspiren a sotmetre 
a llur voluntat tota la vida económica de 
les zoilos occidentals i que, no cal dir, no 
están interessats en el veritable restabü
ment i auge de la industria pacifica ale
manya, la qual consideren com una com
petidora. Aquesta política d'expansió per
segueix l'cbjectiu de reforgar la depen
dencia deis paisos ineleses en el pía 
Marshall respecte els monopolis nordame
ricans i británics. 

El desrnrct i lament i res tabüment de la 
industria de pau alemanya. no solament 
no está en pugna amb els interessos deis 
aitres pobles, ans bé respon a les tasques 
de la r e s t au rado económica d'Europa. Cal 
omcedir al poblé alemany amplíes possi-
bilitats de restabür i desenvolupar la in
dustria de pau, la agricultura, aixi com el 

re exterior, per tal com sense aixó 
Alemanya no pot existir ni compür les 
seves ebligaciens de pagament de repara
cions ais paisos que van sofrir l'agressió 
alemanya. 

Cal conservar duran t un periede deter-

minat el control de les quatre potencies 
per a no permetre el res tabüment de la 
industria de guerra n i del miiitarisme ale
many. 

La inclusió de l'economia de les zones 
cccidentals en el pía Marshall significa la 
inclusió d'aquesta par t l 'Alemanya en la 
divisió d 'Eurcpa en dos camps reaülzada 
per l 'anomenat pía Marsha l l : d 'un costal, 
els Estats d 'Eurcpa que h a n acceptat el 
pía Marshall i que están sotmesos al con
trol deis Estats Units i, per l 'altre, els 
países d 'Europa que. com la Unió Sovié
tica i les Repúbüques democrátiques po-
pulars, no están conformes amb la inge
rencia estrangera en llurs afers interns. 
La Conferencia de Londres, no solament 
culmina la reaützació del pía de divisió i 
desmembrament d'Alemanya, sino que en 
consonancia amb el pía Marshall apro
fundeix mes la divisió deis paisos d'Eu
rcpa en camp oposat» entre ells. 

Es compren que l'aplicació d 'una tal 
política no té res de comü amb els veri-
tables interessos deis pobles d 'Europa i 
amb llur restabüment económic. Es ciar 
que l'aplicació d'aquesta política deis 
Estats Units, Gran Bretanya i Franga 
col.loca l'economia de les zones occiden
tals d'Alemanya en insuportables condi
cions de suberdinació ais p lans expansio-
nistes deis capitals estrangers, p lans que 
no teñen en cempte per a res els Interes
sos d 'una Alemanya democrática. 

SETE. — Tct el que s 'ha exposat evi
dencia que els acords de la Conferencia 
de Londres constitueixen una barroera vio
laeió de les decisions de fal ta i Potsdam 
sobre la uni ta t d'Alemanya, la desmiüta-
rització, desnazificació i demecratització 
d'Alemanya, sebre la destrucció del poten
cial b. I.lie i la liquidació de les condicions 
susceptibles de facilitar una nova agres
sió alemanya. 

En vista d'aixó cal reconéixer que son 
tc ta lment inconsistents les declaracions 
fetes en el comunicat de Londres que diuen 
que els acords d 'aquesta Conferencia han 
de facilitar posterierment l'obtenció d'a-
eerds entre les quatre potencies sobre la 
qüestió alemanya. En conseqüéncia, aques
ta declaració inconsistent encara que 
només siguí peí fet que els acords de 
Londres están en plena contradiccio amb 
les decisions anteriors de les Conferencies 
de Ia l ta i Postdam frustra els acords sobre 

l 'establiment del mecanisme de control 
de les quatre potencies per a Alemanya i, 
respecte l 'examen de la qüestió alemanya. 
al Ccnsell de ministres d'Afers estrangers 
amb la par t ic ipado de les quatre poten
cies. 

La Conferencia celebrada a Londres per 
les tres potencies esmentades, amb la par
t ic ipado deis paisos del Benelux i eis 

ds adoptats a Londres per separat, no 
sclament no poden facilitar l'acord de les 
quatre poten: íes sobre la qüestió alema
ny.>.. ans bé scscavati també la confinnea 
deis pcbles en els acords internacionals en 
els quals pact idpen la Gran Bretanya i 
els Estats Units. No és difícil de com
prendre que la Violado deis accrds inter
nacionals adoptats no pot inspirar con-
íianga envers els infractora d'aquest acords. 

En vista de tot l 'exposat. ens neguem a 
reconéixer forga legal i qualsevol autori-
tat moral ais acords de la Conferencia de 
Lcndres. 

Proposicions per a una solució justa 
Polonia, Remanía, Hongria i lugoslávia 
estimen inajornable la reaützació, abans 
que tot. de les següents qüest ions: 

VUITE — En consonancia amb els 
acords de Ial ta i Potsdam sobre la qües
tio alemanya, els Governs de la Unió So
viética, Albania, Bulgaria, Txecoslováquia, 

I , I n t r o d ú c e l o , m i t j a n c a n t a c o r d e n t r e l a G r a n B r e t a n y a , U n i ó S o v i é 
t i c a , F r a n g a i e l s E s t a t s U n i t s , d e l e s m e s u r e s q u e a s s e g u r i n l a 
d e m o c r a t i t z a c i ó i d e s m i l i t a r i t z a c i ó d ' A l e m a n y a . 

I I . E s t a b l i m e n t , d u r a n t u n c e r t p e r i o d e , d ' u n c o n t r o l d e l e s q u a t r e 
p o t e n c i e s s o b r e l a i n d u s t r i a p e s a d a d e l R u r a m b l ' e b j e c t e d e f o m e n 
t a r u n c l i m a pac i f i c a la i n d u s t r i a d e l R u r i n o p e r m e t r e e l r e s t a b ü 
m e n t d e l p o t e n c i a l b e l . l i c d ' A l e m a n y a . 

t i l . F o r m a c i ó , m i t j a n c a n t a c o r d e n t r e l a U n i ó S o v i é t i c a , l a G r a n B r e t a -
nya_ F r a n c a i e l s E s t a t s U n i t s , d ' u n G o v e r n p r o v i s i o n a l d e m o c r á t i c i 
p a c i f i c p e r a t o t A l e m a n y a , i n t e g r a t p e l s r e p r e s e n t a n t s d e p a r t i t s i 
o r g a n i t z a c i o n s d e m o c r á t i q u e s d ' A l e m a n y a a m b l a fínalitat d e c r e a r 
g a r a n t i e s c o n t r a l a r e p e t i c i ó d e l ' a g r e s s i ó a l e m a n y a . 

IV. Co n e l u s i ó d'un t r a c t a t d e p a u a m b A l e m a n y a e n c o n s o n a n c i a a m b 
l es d e c i s i o n s d e P o t s d a m a fi d e q u e l e s t r o p e s d ' o c u p a c i ó d e t o t e s l e s 
p o t e n c i e s s i g u i n r e t i r a d e s e n e l t e r m i n i d ' u n a n y d e s p r é s d e l a 
c o n c l u s i ó d e l t r a c t a t d e p a u . 
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a l e m a n y a . SIS. — La Conferencia de Londres adop
ta un acord especial sobre el Rur. Decidí 
crear un órgan especial de control sobre 
la distribució del earbó, del coc i de 
l'acer, organismo imegra t pels represen
tan ts de la Conferencia de Londres i es 
retira del eonlrcl d'aquest organismo la 
prodúcelo de carbó, de ecc i d'acer, tot 
assepurant el manteniment de la s i t uado 
deminant deis mcncpoüs financers í indus
triáis nordamericans i británics en la in
dustria del Rur. 

Per consegüent, en comptes de lliurar els 
t rustes i els cariéis metal.lúrgics 1 carbo-
ners del Rur al pcble alemany, com la 
Unió Soviética exigeix, igual que els aitres 
par t ic ipants a Tactual Conferencia, els 
Governs deis Estats Units i de la Gran 
Bretanya deixen pract icament en mans 
d'aquest trustos i cártels la industria pe
sada del Rur sense la par t ic ipado de 
Franca i de la Unió Soviética en el con
trol de la producció i sense la influencia 
de les organitzacions democrátiques ale-
manvfft . , , , . , , M | t | , 

Aixi es faciliten les pcssibiütats do 
tir ent re els monopolis nordamericans 

i británics d'un costat i els magnats de 
la industria carbonífera i de l'acer del 
Rur per l 'al tre, la qual cosa fa possible 
rl res tabüment del potencial bol.lie d'Ale
manya i la creació d'un íocus de noves 
agressions alemanyes. 

No és difícil de comprendre que aquesta 
política és incompatible amb els interes
sos de la pau, amb ete interessos del poblé 
alemany i deis aitres pobles curopeus. 
Nemes el ll iurament de la industria po
sada del Rur a mans del pobio alemany i 
el res tabüment per un determinat temps 
d'un control sobre la industria del Rur i 
la seva distribució per p trt deis quatre 
Estats , Unió Soviética, Estats Units, Gran 
Bretanya i Franga. pot assegurar el des-
enrotl lament de la industria del Rur per a 
(ins exolusivament pacifics, permetr ia do 
solucionar la qüestió del Rur en interés 
de la pau i la seguretat deis pobles 
d'Eui. 

EL Ü W G Cl 
OE L'EXPGStOIQ ü i T E l U i A L DE Lfi DOflA 

rflláv'fl Í/I'.S- deis pii-
mers ¿ l e * , ÜHxpoSiCió Internacional, 
ilc la Dona ha asso(,il un éxit cqrn-
¡ilcl. 

Aiuii ijaiu encert les dones deis 
paisos participants hi han. sabut 
plasmar llar vida, llurs anhels! Au
lléis <le superado constan! 1 
/iro;))cs, la. ima i el henestar deis pa
bles. 

Al costal deis ohjcclcs exposals, 
d'una beUesa i d'una perfecció itie-
raccllosfs, com siin. les tirases uiulli-
colors ñ'Honnria, els cristalls rie 
lliiliciuia. els i.:, itiiiiiaiaa. 

CARA I CREU 
D'UNA 

T R E P i r j A X I ' . una vegada mes, cIs 
acords de Potsdam sobre Alemanya, 
i.'s anglo-nnrdamericans han decrelat 
una reforma monetaria a les zones 

occidentals d'Alemanya, amb la qual cost 
contribueixen a aprofundir la divisió 
d'aquest pais. 

I.a reforma monetar ia d'Alemanya era, 
evidentment, una necessitat indefugiblp. 
( a l i a , pero, tal com h a vingut sostenint 
«ncansablcment el Govern soviétic, instau
rar una moneda única per a tot Alema
nya, com a conseqüéncia d'un acord d? 
les quatre potencies ocupants . 

Aquest no h a estat el cami seguit per 
les potencies • occidentals. Han preferit 
consumar la divisió d'Alemanya. 

I'l problema de la reforma financera 
d'Alemanya, després de les discusión* del 
Consell de ministres d'Afers estrangers, 
fou examinada en les reunions del Conseil 
de Control í el mariscal Socolovsqui, pre
senta un projecle de compromis per tal 
d 'arr ibar a una entesa. Després de la pri-
mesa sessi» de la Conferencia deis Sis a 
Londres, pero, els trcballs del Consell de 
Control per a r r ibar a un acord sobre la 
reforma monetaria, no solament es sus-
pengueren, sino que els governadors mili
tars de les tres potencies occidentals es 
negaren a informar el Cpnsell de Control 
de les decisions adoptades a Londres i a 
continuar examinan! en conjunt els pro-
blemes relacionats amb la reforma finan-
cera. 

El pía de reforma financera que ha 
esta! aplicat a les zones occidentals és 
l'obra deis péri ts financers nordamericans. 
Les seves modali tats , quo encara no son 
coneffudes totalment , deixen preveure, amb 
tot, que la principal preoccupaeiñ de llurs 
autors h a estat solucionar les dificultáis 
íinanceres d 'Alemanya fent pagar les con
seqüéncies de la guerra al poblé, especial
ment ais obrers i pagesos. Un representant 
oficial bri lánic no h a vacil.lat a declarar 
en una Conferencia de premsa que es 
tan t íorta com la de queviures, la qual 
cosa condueix a una reducció del nivell 
de vida de les amplíes masses del poblé 
alemany. 

El fet mateix que les normes definitives 
de la reforma monetar ia es mant inguin 
secretes i que de moment només s'hagin 
canviat 40 mares per persona, obre el 
cami a les especulacions íinanceres mes 
extraordináries per par t deis financers an-
glo-nordamericans i llurs associats ale
manys. 

Aquesta reforma no h a estat gens ben 
rebuda por les torees democrátiques i po
pulare d'Alemanya. El Part i t Socialista 
llnificat d'Alemanya h a adrecat una crida 
al poblé alemany condemnant la reforma. 
Aquesta decisió de les poléncies occiden* 
tais—diu la crida—representa un cop m'olt 
dur per al poblé alemany i completa la 
divisió d'Alemanya. La reforma m o n d a r i a 
és la negació de les promeses fetes a 
Potsdam de considerar Alemanya com un 
tot económic. Aquesta mesura antidemo
crát ica h a estat por tada a terme en el 
mateix moment en qué milions d'alemanys 
s 'han manifestat unánimement a favor de 
la unitat d'Alemanya en el referéndum 
popular organitzat peí Congrés del Poblé 
alemany i es el poblé, els obrers en pri
mer terme, qu¡ pagará la reforma amb 
noves i mes dures privacions, —afegeix la 
crida. 

La inlroducciü de la nova moneda per 

par ! de les potencies occidentals és evi-
denfi que h a estat un acte premeditat: els 
nous billets havien estat impresos ais 
Estats Units des del 1947, la qual cosa 
explica peri'ectament que malgrat els es-
forcos deis representants de la Unió So
viética no s 'hagi pogut arr ibar a cap aeord 
quadripar t i t en la qüestió de la reforma 
monetaria. 

El diumenge dia ¡Jfl entra en vigor la 
reforma monetar ia a les zones occidentals. 
H dimarts dia 22 el mariscal Socolovsqui 
anuncia que davant del fet consuma! de 
l'aparició de la nova moneda occidental 
es veía obligat a decreíar una reforma mo-
nelár ia a la zona soviética d'Alemanya 
per a prolegir aquesta del caos económic. 

I léctivamenl, | a mesura era urgeut. En 
un sol dia, cl diumenge, les autor i ta ts so-
viilijiies havien detimtut mes de 5.000 per
sones que inlcntaven penetrar a la zona 
soviética amb fortes quant i ta t s de mares 
sense valor a les zones occidentals. 

Conlrar iáment a alió que s h a fet a les 
zones occidentals, les autor i ta ts soviétiques 
no tenien billets preparáis ; a la zona so
viética els antics billets serán estampilláis. 

La reforma monetar ia a la zona sovié
tica h a estat feta tenint en compte els 
interessos del poblé alemany, especialment 
de les capes treballadors. Aci no hi h a dis-
posicions secretes. Cada habi tan t de la 
zona soviética d'Alemanya lia rebut 70 
mares al canvi de la pa r i la res ta de 
I'efectiu li h a estat canviada a 10 per 1. 
Per ais disposits de les Caixes d'estalvis, 
fins a 100 mares, a la par ; fins a 1.000 
mares, a 5 per 1; per ais disposits de mes 
de 5.000 mares, es fará una euquesta per 
a determinar si provenen de beneficis Iicils 
o del mercat negre. 

Els salaris deis obrers i empleáis, les 
beques ¡ pensions, aixi com els preus de 
les mercaderies i servéis no varíen. 

La decisió unilateral deis Governs ooci-
denials d'establir una nova moneda per a 
llurs zones d'ocupació, representa quelcom 
mes i na de teñir repercussions mes pro
fundes que una senzilla reforma moneta
ria. De f d , l 'aparició de la nova moneda 
viola la uni ta t de circulado monetar ia que 
constituía la base de les relacions econó
miques entre les diferents regions d'Ale
manya consumant, per t an t , la divisió 
d'Alemanya. 

La reforma monetaria a les zones occi
dentals <s una pa r t del programa impe
rial ista ianqui que vol t ransformar Ale
manya en un arsenal bel.lic. Enfront 
d'aquesta política, pero, hi ha la de la 
Unió Soviética, recolzada unánimement 
por les noves democrácies i els pobles 
amants de la pau. 

Aquesla vegada el debat h a estat portal 
tambe davant ^els pobles, en primer 
(erme davant del poblé alemany. Els po
bles poden juí jar els procediments d'uns 
i aitres. La Unió Soviética segueix, imper
turbable, la seva política de respecte ais 
acoras in lemacícnals , de defensa deis drels 
i deis inleressos deis pobles. L'imperia-
lisme—els Estats Unils al cap— estripen 
eis acords lliurenient ronsen tüs , posen, 
per damuul de tota considerado, els inte-

ETARIA 
ressos deis trustos i llur odi la democracia 
i a la pau. 

Els representants deis trustos imperia-
listes han imposat la divisió d'Alemanya 
—que voldrien convertir en definitiva—per 
qué saben que una Alemanya unificada, 
democrática i desmili tari tzada no podría 
ésser mai convertida en la forga de xoe 
antisoviética que volen crear. 

I-.ls imperialistes s h a n desemmascarai 
u n a vegada mes i han moslra t llur veri
table cara. Aquests son els amics do 
Franco. Els que el recolzen i dificulten, 
amb llur maniobres i provocacions, la 
uni ta t de les forces republicaues. I encara 
hi h a certs hornos del camp república que 
hi confien, o fan creure que hi confien, 
per a restabür la democracia a Espanya. 
Bona democracia ens donarien si assolissin 
llurs objectiusl 

A Alemanya i al Japó, a Espanya, a 
Grecia o a Turquía, a I India o a Xina, la 
política imperialista és la matcixa: impe
dir que les forces populars i democrátiques 
puguin jugar llur paper en la vida nacio
nal, protegir la rcacció, fer pagar ais po
bles los conseqüéncias de la guerra i de 
l 'anarquia del régim capital is ta en dos 
composició. 

Afortunadamcnt, enfront d'aquestes aus 
de presa s'alca el camp ant i imperial is ta i 
democrátic encapcalat per la Unió Sovié
tica i les noves democrácies que amb llur 
política í e rma i decidida, no solaments els 
mantenen a rat l la , sino que aconsegueixen 
victñries impor tants per a garan t i r la pau 
i cl desenvolupament democrátic i pacific 
del món. Els darrers csdevenimenls d'Ale
manya en son la prova. La fermesa serena 
pot mes que l 'histerisme. 

Gatatcuió! 
Escolteu 

Radio Espanya 
Independent 

Emet cada dia a tes 4'30, 5'30, 
G'30, 7'30 de la ta rda per ondes de 
19'5, 23, 34'2 metres. 

A les 8'30, 9'30, 10'30, 11'30 i 
12'30 del vespre per ondes de 23, 
29'2 32, 34, 40'4 i 46 metres i a 
totes les horos esmentades per ondes 
de 25'5 metres. 

Radio Belgrad 
En les seves emissions en cátala 

cada dimecres i diumenge, a dos 
quarts d'onze del vespre per ondes 
curtes de 49'18 metres. 

Radio Praga 
Cada dia a les 21'30, 2.T30 i 2430 

per ondes curtes de 31'41 metres. 

eís obiecics ilc pell 'leí iirasll. les 
seles itc xina, les esculturas, ptntu-
i, < i objectes d'argent ¡ d-'ivori del 
¡latidle, \ir oí U.R.S.S., eis lirodals 
i tauls i. lanls il'altres objeeles de 
tots els paisas fabricáis i co/ife-
nats ¡H-I mans ¡enieiiines i i'/.s grdfics. 
i muráis cus ¡¡arlen, d'una manera 
conréela i el<n¡iicnl de la seca vida 
de la seva participado i deis seus 
esforcéis cu. el terrena politic social 
¡ económic de cada ¡iai<. 

ta dona es traba o la fnbrica. al 
taller, a la constmeció, a la mina, 
al camp, a i . a, a ¡'¡•••cola, 
a les delicies i les arls. Klla es tro
le: en. tots els ¡roiits de trebüll i al 
comba! amb les arenes a ¡¡i mil quan 
es tracto de saieur fhonor i la inde
pendencia de la Patria. 

Amb r/uiu licroisme i decisió ha 
portal ta.n!es ei'ijadcs el pes de la 
responsabüitat en combalre coratjo-
sameni d mizi-jet.cisme durant les 
anyades de la sinistra ocupado ale-
manya i amb quina valentía han 
sabut morir per centenars de tnilers 
en eis campa de concentrado i. en 
els piquéis d'i.ri'cinío fent front O 
l'enemic. 

Quina admirado també despenen 
les heroiques dones espanyoles que 
vz dnys de lluita i persecución* no 
han ¿inilanat llar esperit combatía 
i patriótic! 

• encara actuai/neni oenUnars 
i mi.icrs d'aquestes herolnes que 
combaten. sens¡- ¡cera oís palSOi 
lonials a Xina, a Palestina i Grecia. 
Pais cu el quai 85 han estol con-
demnades a¡ morí, 7:í executa4.es, 
7.00o deportades, ¡USOO empresona-
des, 1S. 000 tort mudes i amb el I es 
igualment empre'sonals i martirit-

11.000 ¿nfunts de totes les edats. 
iJU'i.tlrr piinijenl de dolor i ¡te sai-ri-
¡ici. Prri) ¡ii costal d'aixó ceicm, les 
calcules i.udiirliscs que amb les ar-
me.s a la mil roiisliliici-ccu el tít per 
cent deis efectius de I'l-:.reren demo
crátic que. cclllaiit dia i mt i a la 
r envina ida del pais allibcrat, les 
dones greguet. s'orgunitzen i. ¡reha
llen seas,' rejjaleig en l'obra ¡i¡ 
tina d'alliberació'i triomf de'la de
mocracia. 

Des de Viran. Eatiple i Jun/uia on 
es trolia compleiamcul infra-ealo-
railu. on no /i és conctd.it cap üret 
de ei.utadaniíi. tenint la per! mes 
feixuga a la llar i al irchuii i on 
el reí, la poligamia i la superstició 
son encara unin.iljá per n mantcnir-
les en i'esol/watae, ais paisos ja mes 
araucats oa en. algúns d'ells ádhuc 
éssent-li reconeguda la igudUat po
lítica, la iuferioritat económica és 
un fet que la. fa percebre per un tre-
iiall igual un salari inferior ¡li de 
l'home. 

El qac mes imiin-ssiona el risi-
tant, petó, és ct gran cantrast exis
tent entre els ¡misos de la lliura i 
el dólar, de «democracia» a hi im-
¡icriaiisia i. els de le* noves demo
crácies d'Europa. 

I'.n els primers, com a la Gran 
Bretanya i ais Estats Units, que pre-
trnen ¡mor a Vavantguarda de li 
drililzaeii',. la ¡lona' no te ni tan 
sois dret al mi. mínima coucessio 
n. les seves reivindicacions com, a 
¡iiifiiilaiia i on per a vcrijeujnipi del 
poblé amcririi el liu.ruinent de nc-
grts ésta a l'nrdrc del dia. 

En els segons, en canvi, la dona 
plena ¡tossessió deis seus drels 

fjpOlíticS i sor ¡ais. té tols els eamins 
oberts per a desplegar lotes les se
res energies i capacitáis i contribuir 
amb eficacia i entusiasme a la re-
construedó del seu pais en marxa 
asr¡iiiicitt cap al socudisme. 

I com cl mes alt ixponent de la 
capacita! del r,ilnr intel.lectual, mo
ral i rir/e de la dona, hi lu. cl pa-
VellC de la I . II. S. S., del qual lili 
drem ocasia de parlar propera-
ment. 

Allá s'hi cej/ressa, ¡funa manera 
clara i real, guin és el veritable 
paper de la dona i quin és el deun-
de fots ds demócniícs d'ojuilar-lu. 
i. la realilzació de les seves nobles 
aspiracions, car al centre de les 
seves preocupacions i ¡id sea amor 
infinit {¡quien, els infants. els stUS 
filis que ¡iii-s voldrien saber uu< 
bornes felicos cu un ilcmii próspe,- ¡ 
rad¡anl. 

I és ¡icr n'i.ró que ¡mlissolublr-
iiicnl ai/ermamiiles noir.ren amb jfOS 
ferm. i dcciiiü a l¡: conquesta de /¡i 
pau i ¡l'aiia inUlur justicia social. 

MARO FAST 
s'adreca al poblé 

nordamericá 
Una rcu del pable ameried. la cea 

patriótica del aran escriptar Ho-
¡runí ¡'asi • per a denunciar 
¡¡aran/ els ciulmlans ame.ricans i 
dariiiii el món. ¡i carácter de ¡,i po
lítica qué els dirigents reaecionaris 
impomrien a tou els aitres ¡mi
sos. 

Iloicird ¡'asi. igual que els aitres 
¡leu ¡iroressals i coudi'iunats peí ja 
I antis ('.omite contra les aeti.e¡¡ñ¡s 
no americanes sc'ls empresona per 

• conseqüéncia antifeixista, per 
ésser ans auAcs ¡ubis ¡ desinteres-
sats de la República Espanyola, de 
la misira causa democrática. 

Es ser antiféixista, ajudar les vic
times ilcl fcixisme. ésser lili ciulmla 
¡¡iic lluita per a niunlciiir i e'nvani-
pbir les tradicians ¡fautor i de ¡li
berta/ de la patria de Lincoln, aixó 

iiiii actual deis Traman, 
Marshall, DulLcs, Vandenberg etc, 
es qualifica de nim. i es castiga. 

Aquesla condemna, igual que al
tees i íes persecucions aplicades a 
i ¡lilailan.s deis Estats l'ni/s en 
OQUestS darrers temps per llurs 
idees dciiiorraliqucs. és ¡'e.cpressió 
d'aiiG, táctica ja coneguda. És la tac
ara que passanl per la diViSió i 
¡'cseaiu/omrnt. ¡Id morimcnl Obrer 
i democrátic, desemboca al feixis-
me. 

Aquella mal de llouard Fas!, el 
sea rrit a la cnnsciéiicia. dds mí-

• de ciutadans nordamericans 
que no han renuncia/ a la lliberiat, 
eslem saines que será escollada. 
Com r oíd rie m que fos escoltada per 
agueUs compatríotes nostres, que 
per ¡iicoinierensii) ñus i per antico-
miin'isme els al/res, defeusen i por
ten en el nostre camp nacional la 
política deis reaecionaris i imperia-

amerirans. 
Voldriem que eomprenguessin, 

fenl-sc ressó de la. aereancia de Tío-
;r>,r¡l Fas/, que és tmpossible aspi
rar ni al mes iiinii» l/ri d.'ajiit m la 
riostra causa, que és de Iti.bcrtat. i 
de democracia, cTaquells que con-
demncii l'antifci.risin.c com. un crim 
i persegueixen amb mesures draco-
iiinn.es i terroristes la llíbertat i la 
democracia en el sen propi país. 

•'i aqüestes páranles roieiu sig
nificar» a Howard l'asi i i, tols eis 
nllres condemnats del. Comité tl'Ajnt 

C'fu'i'tais Antifeixistes, Vexpres-
sió ¡le la nOStra aran, simpatía 

xüngible agralment per llur 
eoiiir'ibació a la riostra lluita allibc-

i ríshi i per la ímmen-
.<• aportado que representa per la 
lliberiat llur valerosa conducta en
front. deis enemics deis pobles ? ¡¡e 
la democracia. 

m u OBERTA AL POBLÉ A M C A 
«Ais meus compatríotes; 

En certa manera es pretenciós per pa r t 
meva d'adrecar-mc ais milions d 'honrats 
ciutadans que viuen en aquest país. D'uns 
mesos encá, gairebé tots els nostres dia-
ris m 'ban refusat llurs planes per a fer 
sentir la meva ven. Igualment les re-
visles i la radio. Calumniar un homo. 
per a després no permetre-li contestar ni 
defensar-se, heu's aci el métode de la 
opremsa Iliure» a l'América d'avui. 

No obstant seria una debilitat meva 
si no aixequés la meva veu amb motiu 
que el Tribunal Suprem deis Esta ts 
L'nits va refusar ahir l'apel. lacio del 
Comité directiu del Comité d'Ajut ais 
Itefugiats Antifeixistes (Joint antifacist 
Refuges Committee). Aquest no és el 
temps del silenci ni el del sotmetiment. 

Dinlre d 'alguns dies, onze hornos i dones 
ani ran á la presó. El crim peí qual h a n 
estat casligals és doble; en primer lloc, 
ells son antifeixistes, en segon lloc ells 
han consagrat molts anys d'esforoos a 
assisiír els malal ts , a al imentar eís fa-
molcncs, a socorrer els esguerrats i ferits 
que han combatut per la República Es
panyola. Per aquesta causa, h a n estat 
qualificats de crimináis. 

Durant dos anys, els membres del 
Comité directiu del Comité d'Ajut ais Re
fugiáis Antifeixistes hem estat acorraláis 
i persogutts, i interrogáis, no h a aparegut 
on la causa aitres felts que no siguin 
els que jo acabo d'esmentar. Han estat 
omplenadcs centenars de pagines per la 
justicia amb testimoniatges fets sota ju-
rament . Malgrat aixó, no h a n aparegut 
aitres fets que no siguin els que jo acabo 
d'onumerar. 

Hi h a aquells que diuen que nosaltres 
som agents de l 'cstranger. Menteixrn a 
gratcient. Hi b a aquells que diuen que 
nosaltres «no som americans» i jo dic 
que son ells els «no amcricans». Car jo 
no conec aitres amcricans miilors que 
els meus companys de Comité, ni raes 
lleials. ni mes adietes que ells ais mag-
nifics principis que en el seu temps do
naren al propi nom d'América una t an 
bella ressonáncía a l'oida de tots els 
homes. 

M que es refercix a nosaltres per-
sonalmenl, el te ! d 'anar a la presó no 
té una g ran conseqüéncia. Hem acceptat 
les nostres sentencies de presó abans que 
capitular deis nostres principis i deis pr in
cipis de la nos t ra nació davant l a moral 
del Comité d 'activitats noamericanes. Les 
raons, pero, per les quals nosaltres anem 
a la presó si que revesteixen un fet de 
gran conseqüéncia —de conseqüéncia ve-
ri tablement trágica— per a tots els amc
ricans. 

Car amb el nostre empresonament és 
l'antifeixismc alió que es condemna com 
un crim per la Uei d'aquest pais. Es la 
can ta l que esdevé un crim. Socorrer els 
malal ts i els famolencs és un crim... si 
les opinions politiques d'aquells que hom 
ajuda no son les del Comité d'activitats 
n - americanos. 

Heu's aci la roent vergonya, terrible, 
de l 'América d'avui! Heu's aci el que nos
altres nc podem, no hem d'acceptarl 

No tinc necessitat ni sentó el desig 
d'excusar el país on sóc nat . El conec 
prou bé i l'cstímo prou profundament. 
Sou desenes de milions els que heu llcgit 
els meus Ilíbres. No t inc, per t an t , neces-
silal d'afirmar que mai no he cscrit cap 
paraula que no hagi estat per a man 
feslar l 'amor i sol.licitud i id respecte a 
la to r ra que m ' h a vist néixer i que procu
ra la meva subsistencia. J o jio puc res
t a r silencios en el moment en qué un 
grup d'homos malévols intenten fer d'a
quest pais una abominado ais ulls deis 
pobles lliures d 'arreu del món. 

La .meva veu sera escoltada, les vcus 
deis coratjosos don bornes i dones amb 
els quals he estat condemnat serán escol
tados, i les vostres també serán escolta-
des... Car aquest és un gran pas cap al 
comencament d 'aquesta terrible ni t . d'a
questa ni! terrible i inhumana que h a 
caigut sobre tantes nacions i que els 
homes I 'anomenen el fcixisme. 

l louard FAST 

Ciutat de Nova York, 1G julio! 1948 
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Resolució de ¡'Oficina d'lnformació 
L'Oflcina d'Inforimació, formada 

per representants del Partit Obrer 
muñíste) Búlgar, del Partit 

Obrer Romanes, del Partit deis Tre
balladors Hongaresos, del Partit 
Obrer Polonés, del Partit Comunis
ta (bolxevic) de la U.R.S.S., del 
Partit Comunista Francés, del Partid 
Comunista de Txecoslováquia i del 
Partit Comunista Italia, un cop han 
díscutit la qüestió de la situació 
existent en el Partit Comunista de 
lugoslávi-. i constatant que els re
presentante del Partit Comunista de 
Iugoslávia s'han negot a venir a la 

-iñ de L'Oficina d'Iníonnftcid, lia, 
adoptat per unanimitat les conclu
sión* següents. 
ya L'Oflcina dTnfonmació remarca 

que la direcció del Partit Co-
| # munista de Iugoslávia segueix 

aquefits darrers temps, en les 
principáis qüestians do la política 
exterior i interior, una Jinia falsa 
que representa l'abandonament de la 
doctrina niarxista-leninista. En con-
seqüéncia, l'Oflcína d'lnformació 
aprova l'accifi del Comité Central 
del Partit Comunista {bolxevic) de 
la l'.R.s.s., el qual ha pres la ini
ciativa dt! desemmaiscarer la falsa 
política del Comité Central del Par
tit Comunista de Iugoslávia i, en 
primer Jloc, la deis com pan vs Tito, 
Cardeli, Dulas i Rancovic. 

2 L'Oflcina d'lnformació consta
ta que la direcció del Partit 

0 comunista de Iugoslávia se
guéis una política de no 

amista! respecte la Unió Sovética, i 
del Partit Comunista (bolxevic) de 
la U.R.S.S. A Iugoslávia s'ha deixot 

nvolupar una política indigna 
de difamado contra els especial i s-

militars soviética i de descrédií 
de l'Exercit Soviétic. En alió qu< 
trefereix ais especialistes civils so
viética a Iugoslávia, hom ha creai 
iper a ells un régim. especial en vir-
tnt del qual han estat sotmesos a Ja 
vigilancia deis organismos de segu-
retat d'Estaf de Iugoslávia i han es-

seguits per agente. El represen-
tant del Partit Comunista (bolxeve 
de la l '.R.s.s. .a l'Oflfina d'lnforma
ció, company Iudin, i una pila d'al
tres representante oficiáis de 
L.R.S.S. a Iugoslávia han estat sot
mesos a la mateixa vigilancia per 
part deis organisme-s de seguretat 
d'Estat de Iugoslávia. 

Tots aqueste fets i d'altres de sem-
lilanls proven que els dirigents del 
Partit Comunista de Iugoslávia han 
adopta! ana posició indigna, de co-
Tuunistes: els dirigents iugoslaus 
lian comeuojit a identificar la poli-
tii.i exterior de la U.R.S.S. amb la 
de les potencies imperialistes i es 
comporten-amb la U.R.S.S. igual 
que amb els Estats burgesos. En 
J onseqüéncia d'aquesta actitud anti
soviética, en el Comité Central del 
Partit G avia s'ha 
estés una propaganda calumniador,!, 
sobre la «degeneración del Partit 

uinista (bolxevic) de la U.R.S.S., 
sobré la «degenerado» de la I'.R. 
S.S., etc., emmanllevada a Tar
de! trotsqnisme contrarevolucionari. 

L'Oflcina d'Informadó condemna 
aquesta orientado antisoviética deis 
dirigents del Partit Comunista de 
Iugoslávia, ineompatibJe atrito el 
•marxisme-leninisme i propia de 

lonalista. 

5 En Uur política a l'interior del 
fiáis, els dirigents del Partit 

# Comunista de Iugoslávia 
abandonen les posic'ions <le Ja 

breña i trenquen amb la teo
ría d' i lassfts i de ia (Iuiía 
de classes. Neguen el fet del crelxe-

: deis elements capitaliste-
llur país i, per consegüent, l'accen-
fcuacio de la lluita de classes al 

p iiigosiau. Aquesta negoció té 
e! seu origen en la tesi oportunista 
segons la qual en el periode de 

•sido del capitalismo al socialis-
me, la lluita de classes no s'accen-
tua pas, com ens ensenya él mar-
xisme-leninis-me, slnó que s'afebleix. 
lal com aflrmaven els oportuniste^ 
del tipus Bujaiin, el qual propaga-
va la teoría d'una integrado pací
fica del eapitalismer al socialismo. 

- dirigents iugoslaus segi.ieixeri 
una politica falsa al camp, ignorant. 

diferenciado de classes al camp 
i consideran! els pegasos indivi
duáis com un tot unir, malgrat les 

• •avances del marxisme-leninis-
me sobre les classes i la lluita de 

es, a déspit de la coneguda tesi 
'."Min segons la qual la petita ex

plotado individual engendra cons-
tantmerit, cada dia, cada hora, es-
pontániament i en una gran escala. 
el capitalisine i la burgesia. Ara toé, 
la situació política a! camp lUgóS-
lau no dona cap motiu que justifi-
qul la suficiencia ni la indolencia. 
i i les i'ondicions de predomini a 

Slavia de la petita explotado-
pagesa individual—la nacionalitza-

• le la térra no havent estat enca
ra realitzada i Ja propietat privadn 
dé la tenra continuant existint, 4a 

pía i la venda de terres essent 
Mures, els culac-; concentrnnt en 

- mans grans propietats 
i iililitsant-so treball assalariat, etc. 
—no és possible educar el Partit en 
l'esperit de l'apalvagament de la 
lluita de classes i de l'esborramejit. 
de les contradiccions de classes sen
se desaxmar-lo davant de les diñcul-
tats de la construcció del social is
me. 

Els dirigents del Partit Comunista 
Savia ícllisqucii de la via 

lista cap a la via del 
partit d.>ls culacs i deis populisio 
sobre la ijuestió del <>aper dirigent 
de la classe obrera, añrmant que 

sos ronstitueixen «la base mes 
da de VE*tal iugostau*. Lenin 

ens ha ensenyat que el pmleta-
riál ¡'Com única classe revoluciona
ria fins n la fi de la societat moder
na... ha de teñir el paper diriqenU 
l'hegemónla en la lluita de toi et. 
poblé per la transformado total en 
la ihuta de tot» els treballadors i r:r-
plotatt contra els opressors i els ex-
plotadors». 

dirigents iugoslaus vioJen 
aquesta tc-i del niarxisnie-leninis-
me. 

En alió que es refereix a la page-
sia, la seva niajoria, es a dir els 
pagesos pobres i mitjans, po< alia.i-

i ja. aliada and) la classe 
¡ a i el paper dlrieent en aques

ta aüanca pertainy a Ja classe oJ)ir-
ra. 

L'ementada orientació deis diri
gents iugoslaus viola aquesta tesi 
del mar.xisme-leniíiLsme. 

Com es ven, ¡tquesta orientado re
flectéis un punt de vista aproplét 

nalistes petit-burgesos, pe-
ii) \¡i, pas ais tnarxixetes-knrnlstes. 

4 L'Oflcina d'lnformació estima 
qute la direcció del Partit Co-

0 inuni-ta de Iugoslávia revisa 
la doctrina tnarxista-leninis*' 

br« al Partí!. Segoru la teorta 
mal xista-leninisla el Partit •es 1* 

: dirigen* principal al país, te-
nint el seu prexpi programa i no dis-
solent-se pos en la ma.ssa deis sen-
se-partit. El Partit és la forma sopa

da l'orgaintzació i l'arma m^'s 
important de la classe obrera. Pw.o 
a, Iugoslávia éfl el Eront Porfula". i 
no el I'artit Comunista qui é* con-
siderat com la forca dirigent al f*ais. 

dirigente iugoslaus rebaixen ii 
paper del Partit Comunista; i;l din
solen, en efecte, en el Front Popu
lar deis sense partit, el quaty com-

deis Part i ts Comunistes i Obrers 
^ = sobre el Partir Comunist-a de Iugoslávia = 
Durant la segona quinzena del mes d e juny ha tingut lloc a Romanía una sessió 

de l'Oficina d'lnformació, amb la participació de represen tan ts del Partit Obrer (Comu
nista) de Bulgaria, els companys T. Costov i V. Txervenkov; del Partit Obrer Romanes, 
els companys Gh. Dej, V. Luca i A. Pauker; del Partit deis Treballadors Hongaresos, 
els companys M. Rakosi, M. Farkas i Geró ; del Partit Obrer Polonés, els companys 
I. Berman i A. Zavadsqui; del Partit Comunista (bolxevic) de la U.R.S.S., els companys 

A. I daño v, G. Malencov i M. Suslov; del Partit Comunista Francés, els companys 
J. Duelos i E. Fajon; del Partit Comunista de Txecoslováquia, els companys R. Slansky, 
V. Siroky, B. Geminder i G. Baresch; del Part i t Comunista Italia, els companys P . To-
gliatti i P . Secchia. 

L'Oficina d'lnformació ha examinat la qüestió de la situació creada al Partit 
Comunista de Iugoslávia i ha adoptat per unanimitat una resolució sobre aquesta qüestió. 

jvréii elements molt diferents des del 
punt de vista de classe — Oibrers, pa
gesos, treballadors posseint una ex
plotado individual, culacs, comei-
ciants, petite íalrricants, intel.lec-
tuals tourgesos, etc.—, aixi com 
agrupacions politiquee de tota 
mena, ádhuc certa partits burgesos. 
Els dirigents iugoslaus s'entesien a 
no reconéixer la folsedat de llur 
orientaciO segons la qual el Partit 
Comunista de Iugoslávia no i>ot i 
no ha de teñir el seu propi pro
grama particular, sino que cal que 

mtenti amb el programa del 
Front Popular. El fet que a lug 
Já\ia només el Front Popular actui 
eu el camp politic, mentre que el 
Partit i Jes seves organitzacions no 
es presenten obertament davant del 
ipoble, no solament rebaixa el paper 
del Partit en Va vida política del 
jiai-, sino que mina el Partit com 
a torca politica independent cridada 
a conquerir la Coruianca creíxent 
del polile i atreure sot;i Ja seva in
fluencia meases cada vegada mes 
amplíes, de trehalladors jier una ai -
tivitat poJitica oberta i per la prn-
pagació oberta deis seus punts de 
vista i del seu programa. Els diri
gents del Partit Comunista de Iu
goslávia repeteixen Jes faltes deis 
menxevics rn ecte la disso-
lució del partit marxista en les or-
ganlteacions de masses deis sense-
partit. Tot aixó demostra l'exis-
téncia de tendéncies liquidadores 

el Partit Comunista a Iu-
goslavia.. 

L'Oficina d'lnformació estima que 
una tal politica del Comité Central 
del Partit Comunista de Iugoslávia 
amenaca la propia existencia del 
Partit Comunista i, a fi de cumples, 
•(importa el perill de de^eneíació de 

Ja República Popular de Iugoslávia. 

5 L'Oficina. d'lnformació con-
ira que el régim buro-

crá'tic (aeat pela dirigents 
iugoslaus dintre dei Partil 

és netasta per a la vida i el des-
envolupament del Partit Comunista 
de iugoslávia. Dintre el 'Part i t no 
rii ha ni democracia interior, ni e!i-
gibilitat deis orajantemes dirigents, 
JIÍ critica i autocrítica. A ilespit de 
les assercione sebse fonament deis 
companys Tito i Cardeli, el Cotnité 
Centrat del Partit.Comunista de lu-

ivia es composa, en la seva ma-
Jorta, div tnem.bre*Coóptate i no ele-
gfts. Eu Partil Comunista es I 
•en realitat en una rituació semi-
legal. I^es xeunions del Partit no son 
JKIÑ convocades o bé ho son en se-
cret, la qual. cosa no pot deixar <¡e 
perjudicar J.a influencia del Partit 
entre les masses. Aquesta forma 
d"orgamitzacfó del Partit comunista 
de I u i í o s h i v i a no pot ésser qual i f i -
c a d a d ' a l t r a Jila ñ e r a q u e de sec tar ia 
i burocrática. Aixó condueix a la li
quidado del Partit en tant que or-
ganisme actiu i independent, desen-
rotHa dintre del Partit els mfetodes 
un ¡tai's di- direcció, semblante ais 
métodee propagáis altre temf>s per 
TiMtsqui. 

F.s del tot intolerable que dintre 
del Partit. Comunista de Iugoslávia 
siguin trcrpitjats els divts mes ele
mentáis deis membres del Partit, i 
•Ja mes ipetita critica de les ordres 
injustes comportin dintre del Partit 
represáües sevetes. 

L'Oficina d'lnformació considera 
com infames uns fets com l'exdu-
sió del Partit i -la detenció deis 
membres del Comité Central del 
Partit Comunista de Iugoslávia, els 

ipanys Jujovic i Hebrang, i 
gats per haver-se atrevit a criticar 
les tendéncies afitisoviétiques deis 
dirigents del Partit Comunista de 

elávla i haver-se atrevit a pro-
n une lar-se per l'amistat entre lugos-
]a\ia i la U.R.S.S. 

L'Oficina d'lnformació considera 
que 00 pot folcrar-se dintre del Par
tit Comunista un régim tan vergo-
nyós, piirament despótic i terrorista. 
Linteres del desenrotllament i de !a 
propia existencia del Pan-fit Comu-

a de Iugoslávia exigeix que es 
fi a aquest régim. 

6 L'Oficina <l'Informació con
sidera que la critica de íes 

0 faltes de Comité, Central del 
Partit Comunista de Iugos

lávia. critica feta peí Comité i 
iral del Partit, Comunista (liolxevic) 
d" la I lt.S.S. i els Comités Centráis 
d'altres Partits Comunistes, repre-

ta un aijut fraternal al Partit, Co-
niutiLsta de Iugoslávia i crea per a 
la direcció d'aquest Partit lotes les 
'oiidiciniis necessaries per a la 
rurrecció c.\ mes tapida possiblí 
les faltes comeses. pero en comptes 
de reconéixer honestamant aquesta 
critica i d'utilitzar el cami de la 

ecció bolxevic de les faltes co-
meses, els dirigents del Partil Co-
iiiunisfa. dei Iugoslávia, enduts per 
una ambició geme lirnits, per J'ai in-

¡a i la vanitat, han acollit la 
a amb aniraosátat, han maní-

festat .hostilitat per elía i s'han fi
en una via anti-Partii, net 

CATALÁN S, 

espanyols tots ! 
Feu que elí nacionala deis 

pateos on residiu escrlguin a les 
Begüents adreces demanant que 
els 80 patriotes detinguts a Bar
celona siguin Jutjats per un tri
bunal civil i amb garanties d» de
fensa: 

Consolat General deis Estats 
Itnits, Jonqueres, n" 18; Consolat de 
la Gran Bretanya, Jonqneres, n° 16; 
Consolat de Bélgica, Córsega, n" 302; 
Consolat de Franca, Placa Cata
lunya, n" 20; Consolat d'Italia, Ma
llorca, n" 370. 

Bisbat, Bisbe Irurita n" 5; Jutjats 
Militars, Rambla Santa Mónica, 
n° 29; Jutjat d'Instrucció n" 2, [ 
Palau de Justicia; Govern Civil, 
Avinguda Marqués de l'Argentera; 
Capitanía General, Passeig de Colom 
n» 14; Ajumaincnt de Barcelona, 
Placa de Sant Jaume. 

completament llurs faltes, rebutjant 
la teoría marxista-leninista respecte 
la posiefó d'un partit politic envera 
les seves faltes i ogreujant així 
í1 n- (altes contra els Partit. 

Els dirigents iugoslaus que S'han 
trobat sense argumente davant la 
critica del Comité Central del Par
tit Comunista (bolxevic) de !a 
U.ft.S-S. i deis Comités Centráis 
deis altres Partits germans han pres 
Ja via de la mentida flagrant res-

te llur Partit, llur poblé, i han 
ainagat al Partit Comunista de lu-

avia la critica de la falsa po
lítica del Comité Central del Partit 
Comunista de Iugoslávia i han 

lat ni Partit i al poblé les 
causes reals de la repressió infli
gida ais companys lujovic i He

l a aquests darrers temps, després 
de la critica feta ,i3el Comité Cen
tral del Partit Comunista (bolxevic) 
de la U.R.S.S. i dele Partits ger
mans de les faltes comeses pels di

late iugoslaus, aquests han in-
tentat promoure una cena quantitat 
de dis[j<.)áicioas esquerranes. Els di
rigente iugoslaus han cuitat a pu
blicar una nova llei sobre la nacio-
nalització del petit comeré i de les 
peUtes industries, llei l'aplicació de 
la qual no ha cst.it gene preparada, 
de tal manera, que aquesta preci
pitado no pot fer res mes que en-

ar el proveitncnl de la poblado 
lugoslava. Amb la mateixa precipi
tado és com han promulgat una 

nova llei relativa a l'impost sobre 
el biat per ais pagesos, llei que 
tampoc no ha estat gens preparada 
i que pot comprometre en conse-
qüéncia el proveiment de Wat per 
a les poblacions de les ciutats. En 
fi, els dirigents iugoslaus han 
anunciat d'una manera del tot ines-
perada, per declaracions sorolloses, 
llur amor i llur adhesió envera la 
L'nió Soviética, quan és ben conegut 
que en la práctica han seguit fins 
ara una política no amistosa envers 
la U.R.S.S. 

Pero aixó no és pas tot. Els di
rigents del Partit Comunista de iu
goslávia declaraven aquests darrers 
temps, amb molt d'aplom, que du-
rien a cap una política de liquidado 
deis elements capitalistas a Iugos
lávia. En llur (tarta adrecada al Co
mité Central del Partit Comunista 
(bolxevic) de la U.R.S.S., el 13 
d'abril darrer, Tito i Cardeli van es-
criure que «la sessió plenaria del 
Comité Central havia adoptat íes 
mesures proposades peí Buró Politic, 
del Comité central encaminados a la 
liquidado de les restes del capita-
llsme al pais». 

D'acord amb aquesta orientado, 
Cardeli va declarar en el seu dis-
curs jironunciat el 25 d'abril a l'As-
semblea de la República Federativa 
Popular de Iugoslávia .'A l nostre 
pais están complots els dies per a 
totes les restes de l'explotaciú de 
ihome por l'home*. 

Aquesta orientado deis dirigents 

del Partit Comunista de Iugoslávia, 
tendent a la liquidado deJs elements 
capitalistes en les condicions actuáis 
de Iugoslávia, la liquidació deis 
culacs en tant que classe compresa, 
no pot ésser qualiíicada mes que 
d'aventurera i antimarxista. Es ini-
possibie de resoldre aquesta tasca 
mentre predomini al pais una ex
plotado individual pagesa que en
gendra inevitatolement el capita
lisine, abaos que no siguin prepa-
rades les condicionsí d e la col.lecti-
vització en massa en ('agricultura, 
abans que la tnajoria deis pogesos 
no s'hagi convencut de Ja supe 
ritat deJs métodes col.lectius en 
l'agricultura. L'experiéncia del Par
tit Comunista (bolxevic) de Ja 
U R. S. S. demostra que la liqui
dado de la dañera i la mes noni-
hrosa classe d'explotadors—la class > 
deis culacs—, no és possible mes que 
damunt la base de la col.lectivit-
zació en massa en l'agrieultura i 
que la liquidació deis culacs en tant 
que classe és una part integrant de 
la col.Iectiyització de 1'agncultura. 

A íi de liquidar amb é 
culacs en tant que classe i, per con-
seqüéncia, els elements capitalistes 
al camp, el Partit ha de dur a 
un llarg treball preparatorl i preli
minar per a limitar els elements ca-. 
pitalistes al camp, per a enfurtir 
l'alianca de la classe obrera i la 
pagi'sia, sota la direcció de la c 
obrera, per a desenvolupar la in
dustria socialista capae. dorganitzar 

la producció de les maquines ne
cessaries al treball col.lectiu en 
ragricultura. \J\. precipitado en 
aquest cas no pot causar nn'-s que 
perjudicis irreparables. 

El pas de la limitado deis ele
ments capitalistes al camp a Uur 
liquidació no és possible mes que 
sobre la ba.se d aqüestes mesures 
curosament ipreparades i aplicades 
conseqüentmeiit 

Tots els intents deis dirigents iu
goslaus per a resoldre aquesta 
tasca precipitadament i peí cami de 
decrete burocrátlcs no representen 
mes que una aventura condemnada 
per endavant al iracas o una fanfar
ronada demagógica desprovista de 
fonament. 

L'Oficina d'lnformació estima que 
eis dirigents iugoslaus, en utilitzar 
una táctica tan falsa i demagógica, 
voleo demostrar que están, no so
lament en el terreny de la lluita de 
classes, sino que superen ádhuc les 
exigéncies que es podrien presentar 
a! Partil Comunista de Iugoslávia 
eu el pía >le Ja. limitado deis ele
ments capitalistes des del punt de 
vista de les possibilitafs reals. 

L'Oficina d'lnformació considera 
que eis decrete i les declaracions 
querranes deis dirigents iugoslaus, 
essent com son demagógiques i irre-
alitzables en el moment present, no 
poden fer mis que comprometre la 
causa de la construcció socialista a 
Iugoslávia. 

En la Catalunya presonera del franquisme 
(Ve de la pág 1) 

(''im nublen*, per c.n'mplc, aquest 
espeetacle del qual parlava, perqué 
desacredita el régim, ^Solidaridad 
Nacional» no ¡a gaires dte*, de veu-
te les Humilles, el passeig de Gracia, 
la Diagonal, aixi que ve la posta de 
sol, plenes de capataires que no son 
els captaires bruts d'altres époques, 
sino que si'/ii aiiteiilics obrers que es 
reiien ublii/iils a alluri/ur lu mu pels 
i ni rers per n completar la mii/ruile-
SÜ de llurs jomáis, /•;/ diari de la 
Central Nacional Sindicalista es po-
siini iiinb ¡a guardia urbana perqué 
no els persegueix sense pietat per
qué un serveixin de propaganda in-
teressada des de Vetlranger, en lloc 
d'anqr al veritable fons de la qües
tió, que no és altre que la -miseria 
espantosa que sega müers de llars 
obreres en les quals la tuberculosi 
¡a w//s' csiralis que son la vergonya 
del régim. 

si, iii ha obrers, hornos, que a les 

sel del vespre surten a pidolar pels 
eu i rers i no ho havien fet mai. 
Imagineu-vos quin és el cami que 
segúeixen moltes dones quan la ga
na estenella les llars i la mainadu 
plora de fam! Mes d'unai vegada 
bem vist el mateix obrer que s'ha 
posat en una cantonada a demanar 
almoina després de sortir de l'obra 
en lu- qual fa de manobre i el dia 
que no s'hi posa es perqué alguna 
minyona de casa boua li dona les 
sobres robades al gos. Aixó o anur 
simplemenl a atracar. Aquesta és 
hi. enriilició a la qual es veuen re-
iluits molts, nolis, obrers por no 
acabar de caure ells i llur familia 
d'inunicio. 

Al costal d'iá.ró, la Rosaleda, les 
cení laremcs de lu.re de lu Diaqonal 
i del Turó Paro son teatre de les 
ilisbuii.rcs mes indultaras de la misé-
ría i de ¡a dignitat humana i els ae-
tors de les quals son, els estraperlis-
tes amb carnet de ¡a Falange, 

franquistes que poden abastar va 
volum grandiós.. Aixó vindrá el dia 
que s'haurá efedi el Consell Nacio

nal de la Resistencia a Catalunya, 
Consell que s'endurá 'es simpaties 
i l'adhesió de milions de catataos. 

EL RESSO DE LA CAMPANYA PER SALVAR 
ELS 80 PATRIOTES CATALANS 

OFENSIVA PER ABAIXAR ELS SALARIS! 
Fora els eslraperlislcs de categoría 

mi riu ja ningú.. Els pagesos, per 
e.reinple, fraressen l,t pltjor época 
/Venen que Fre.lien va entrar a Cata
lunya. El vi no té, sorlida a cap 
preu i Voli. que amagaron a ¡es re
quises i que els pchnelia anar ti-
rant, cal vendrc'l per sota el proa 
de laxa degul a que la darrera colil
la ha estat una mica mes abunda ni 
i que el eniisiiiii de la poblado, por 
munea, de capacitat de compra, ha 
arribhi a vn nivell extraordiuunu-
meul baix, molt mes bai.r que el del 
1920. 

Els comerciants, negocianls i al
tea familia están espantáis de debo 
perqué no es ven de res i aquest te-
nomen es presenta per primera ve-
gada després de la guerra, la qual 
cosa augmenta llur desconfían 
el régim franquista i lia provocat es
pumes de panii: en el mmi, deis ne
guéis. F.n una pila de producios han 
baix.at els preus de les operacions 
a l'engrós, la qual cosa ha donat 
motiu a la premsa falangista por 
dir que es registra una rampanya 
de baixa de preus, co que consti-
lucix un escarní sagnanl per ais 
treballadors, els quals no veuen la 
baixa per enlloc, uns al conlrarl. 
No fa pas molts dies. vn ilii.ri cató-
lie de Barcelona déla el següent .-
«La baja empiezo a sentirse... pero 
en los "salarios.» 

lli va haver algún temps, ot deis 
'linas negocís fets al catín de la 
uncirá, que ulguiis palrons, no mas
sa, van apuji'ir voluntariament, els 

per damunt de los estipula-
cions franquistes. Pero ara passa 

tul el, contrari. Si abans els Jalan-
gistes nbligaven els patrons a rebai-
xar els salaris ai nivell «legal», ara 
envíen la policía perqué récolzi les 
malifetes que els patrons cometen 
contra els treballadors. 

Aixó ha estat la causa de la vaga 
de Manresa, produída a conseqüén-
cia que els patrons van reduir a la 
meitat el plus de vida cara, la qual 
cosa és alió que hom cerca en alias 
industries del ram textil per a in
tentar justificar l'«abaratimcnU do 
la vida. No mancaran pas els con
flictos, per tal com la classe obrera 
está disposada a no deixar-se ex
plotar mes. 

I no será pas que els privilegiáis 
del régim no hagin fet grassos be-
neficis, Els obtinguts l'ány passat 
han estat els mes fabulosos que lia-
gín fet en cap altrcn época i en cap 
pais, peni aquesta geni té la impres-
sió que está a les acaballes i aeixa 
anar tota la furia de la seveu vora-
eiíal. Per bé que en el que va d'any 
les ganáncies sembla que no son, 
amb tot, vas menors, Franco, sensi
ble ais aesigs deis seus tutors, ha 
talliberau per decret del dia 12 les 
empreses de l'anomenada reserva es-
jieeini obligatoria: instituida el rte-
semlire del B4.'¡. amb la finalilat que 
puguin repartirse legalment mes 
bous dividends. Fn canvi, es mau
lé inflexible amb els treballadors en 
mantcnir la política de congelueni 
deis salaris, malgrat que ha ¿'escol
tar sovint les veus *assenyades* que 
a la Vista det deserns i sábotatge de 
Ir, producció practica! pels treballa
dors li aconsellen d'augmentar els 
sous. 

I com a final d'aquesta nota, di
gnan uns mnls sobre la campanya 
a favor deis 80 patriotes catalans 
que Frunco lé presoiiers a la SÍO-
dol i 16 deis quals corren un greu 
perill de morí si el franquisme cele
bra el Consell de guerra peí proce-
diment sumarissim anunciat i sense 
que la protesta nacional i la que ve 
de fora del pais no ho atura. 

Acl la campanya s'obre cami i les 
aautoritatst franquistes no -fon-mes 
qué robre dmriament una vfrita 
pinja de cartes procedents de toi el 
puis, cartes en les quals tothom •te-
mana que els processals siguin jui-
lats peí procediment ordinari i 
amb totes les garanties de defensa, 
per tal. com per poques garanties 
que els processats i defensors tin
glan esclatará a la llum del dia ¡a 
monstruositat que el franquismo 
prepara. Influei.v poderosament la 
campanya que es fa a Vexterior, una 
parí ¡le ¡a qual arriba acl per les 
motes de les estacions de radio es-
irungeres i que, arribat el vespre, te
ñen un enorme contingent d'oienlx 
que, enganxats a Vaparell de radio, 
es compensen de la manca o de les 
csirafetes noticies donades per tes 
emissoros franquistes. 

i,a campanya és sosiinguda poi 
l'. S. '•'., la V, G. T. i els militants 
de la C. A'. T. i de l'Fsquerra que, 
on la generalitat deis casos, no re
pasen cap concurs per mirar d'ar-
rencar aquest patriotes do les gra-
pes deis botxins franquistes. No cal 
dir que els presoners que es trobeu 

a la Model han percebut el ressó do 
la campanya i que aqüestes mostees 
de siiiilariiat els ha el.leen/ la prou 
forta i admirable moral, la moral 
d'uhs lluitadors que son mil vega-
des mes forts que llurs victimaris, 
per tal ruin tenca tot Catalunya i. 
Espanya i la democracia mundial 
amb ells. 

. i 

RUESTÜA BllliOERA" 
(iKL PARTIT SOCIALISTA 

UMFICAT EN LA LLUITA PER 
L'ALLIBERACIO DE CATALUNYA» 

és un interessant estudi del nostre 
cnmpany Josep Román que 

«NUESTRA BANDERA» 
ha comeneat a publicar, en el seu 
número 27 del mes de maig que 
acaba d'apáreixer. 

En el mateix número es publica el 
text integre de la Crida de l'Agrupa-
ció Guerrillera de Llevant i d'Aragó 
i altres documents que s'hi relacio
nen. Publica també articles de 

Pasionaria, Antonio Mije, Juan 
Modesto, Iba Ehrcnbourg, etc. 

100 pagines 25 franes 

Comandes a «EDITORIAL NUES
TRO PUEBLO» 

15, ruc Montmartre, Paris (1er). 

BOTIGUES PLENES DE GENERES I BUIDES 
DE COMPRADORS 

i -

La patronal és evidení que s'orien-
la n generalitzar el treball a preu 
fet i a apiijur en. tot cas la prima de 
rendiment. AiXl passa a les mines 
de Catalunya o Sel Nord on la má, 
d'obra és escasstssima i el rendi
ment rcalmeiil baix per motiu fona-
mcntalment. politics, d'oposició al 
régim. La patronal, minera ha donat 
ja passos en aquesta direcció per 
veure si es salva del cataclismo al 
qual esta abocada. I el que ocorré 
a la industria minera passa lambe 
eu el rain de la eonslriieeió. Una 
i l'altra industria si fam, alguna re-
glamentació de salaris, aquests son 
sempro per sota del solari real, la 
qual cosa, no cal dir, encén la sang 
d'uns treballadors que treballen sen
se cap mena de convicció ni inte
rés per la producció. Els dependenis 
de e.omorc, per exemple, acaben 
d'ésser sotmesos a aquesta regla
mentada que eimsliluei.r un escarní 
innuilit deis trcbuUndios que ni. amb 
un augm.ent del cení per cent no en 
tindrien prou per a dur la vida que 
iliiien el li»:»; Í ja saben com era. Si 
deis dependents de comerc passem 
ais ferroviaris, la siluacció no és 
pos mes bono. Després de. la regla
mentado llanera, resulla que no 
poden ni menjar per aguantarse. 

Fspanya viu avui la trágica situa
do de veure que, sense que s'hagi 
augmentat ni un bri la produedú, 
los boliquos están abarrotados d'nr-
Heles lie Iota mena i els dependents 
es- piisseu el diavdent com el púbüc 
hi passa por davant sense entrur-lii 
per tal com duu la cartera o el mo-
neiler Completament Imits. FI desai
ren entre l'oferla i la demanda cu 
molts itrticles és una cosa que es-
borrona. 

A conseqüéncia d'aquesta situado 
hi ha, sobretot en les grans empreses 
una «perdua* extraordinaria d'arli-
cíes i d'objectes que fa feredat i, 
no cal dir, amb totes les conseqüen-
cies que aqüestes solucíons compor
ten. Ocorre aixi, sobretot d'encéi 
d'uns mesos, degut a qué el petit es
traperto que ajudava a viure mol-
tes families de treballadors troba 
tanta competencia que es fa impos-
sible de seguir fent-lo. Fa poc, a li 
fábrica coneguda per Ca l'Isidret 
foren acomiadats un cert nombre 
il'obrers acusats de «pérdues» d'a
questa mona. La propaganda il.le-
gal del P.S.U. i de la Ü.G.T. en fa 
responsables els falangisles, els ve-
ritabies culpables d'aquests fets, de
riváis de la desesperado a qué s'ha 
llancat els treballadors i que els pro-
jiis falangisles estimulen per a tren-
car la moral i apartar-los de la ilui-
U\, la qual cosa és l'unic cami por 
a solucionar els problemes de la 
classe obrera, la qual sent avui mes, 
odi que mai contra la Central Na
cional Sindicalista. 

Respecto aquests nous Sindicáis 
mures, mil vegades mes plens d'as-
sassins que els creats per Martínez 
Anido, cal dir que els obrers hi han 
trencat ja tota relació. Fa uns me-
sos, encara es trobaven obrers de la 
C.N.T, o d'altres que acudien a la 
C.N.S, on els casos de confítete—com 
fon el cas deis tramvlaires influen
ciáis o arrossegats pels faistes—pe-
ró avui fa temps que no s'ha pro-
iluii un sol cas d'aquesta supedita
do' ais Sindicáis Verileáis. Amb tot, 
el descontentament i l'odí al franci-
falangisme no marxa encara proa 
parai.lelament amb los acions anti-

EL PÁTRONÁT CÁTALA 
DE DEFENSA DE LES VICTIMES 
DEL FRANQUISME 

Se'ns prega la publicació de la nota següent: 

La Comistió Organitzadora del. 
Patronal Calalú, de Defensa de les 
Victimes del franquisme t'adreca 
ais catalans residents a Franca dc-
mananl-los de mantenir i ampliar 
la protesta contra el terror franco-
falangísta i per aconséguir que els 
80 patrióles catalans no siguin jul-
jats per un Consell de guerra sumu-
rlssim com, contra tota llei, prolc-
nen els jerarques falangisles, sino 

en toi cas per un Tribunal civil i 
amb yaranties per ais processats i 
pels seus defi i>sors. 

Per fer que arribi o l'O.N.U. la 
protesta unánime deis catalans re
sidents a Franca, la Comissió Orga
nitzadora del 'Patronal Cátala de 
Defensa ,¡e les Victimes del. fran
quisme posará en circulado uns 
julis impressos per tal de recollir 
les signalures que aeompanyuran el 
tr.,1 següent, adrecaí a r<).\.i'. 

«Excel.lentissim senyor secretan General de l'O. N. U. 
Excel.lentíssim senyor: 
El monstruos procos que el Govern falangista espanyol está muntant a Barcelona 

contra vuitanta patriotes catalans ha fet estremír d'horror totes les persones sensi
bles d'arreu del món. 

Quan eren alguns-molts, massa. a Europa i a América, que esperaven un canvi 
en els procediments policiacs del régim feíxista espanyol, es desferma, altre cop, 
la bárbara persecució contra els no conformistes com en els pitjors dies de la 
nostra guerra, ja tan llunyana. 

Aixó vol dir com n'estaven d'equivocats aquells que donaven un marge de con-
fianca. per petit que fos. ais que governen el nostre dissortat país. 

A tot Espanya i a gran nombre de nacions estrangeres creixen cada dia les veus 
que clamen amb indignació ¡ amb dolor contra la supervivencia d'aquests bárbars. 

Un grup de compatriotes catalans hi unim la nostra i ens adrecem a V. E., 
pregant-li d'intercedir per tal que es donin ais vuitanta demócrates acusats davant 
d'un Consell de guerra a Barcelona les garanties legáis que no son negades, en 
semblants casos, en un pais civilitzat, ni ais pitjors crimináis. 

Es el minim que hom pot exigir quan es demanen. en el mateix procés i amb 
pocs dies d'ínterval, primer dotze penes de mort ¡ després s'augmenta el nombre fins 
a setze obeint a pressions de les altes esteres guvernamentals. 

Com no ignora V. E. el Consell de guerra encarregat d'aquest procés que denun-
ciem no té res d'imparcial. 

No es permet cap mena de defensa ais acusats i les sesions es celebren a porta 
tancada. • -,^^.s-.:.••»... J S # Í N 

Es pot donar una monstruositat mes gran? 
Convencuts que aquests fets que us exposem trotaran la mes dura reprovació 

en la consciéncia de V. E. confiem en el vostre ajut valuosíssim per aconséguir que 
la vista de la causa esmentada passi ais tribunals civils i que es permeti ais acusats 
d'emprar els mitjans de defensa a qué teñen dret. 

Us expressem la mes pregona gratitud per la vostra generosa intervencíó.» 

La. ComiSStñ Organitzadora del 
Patronal raíala de Defensa de les 
Victimes del franquisme espero que 
els catalans de Franca, inspiráis per 
iiur patriotisme, acolliran aquets 
fulls i lii posaran llur signatura, 
amb la eniirieciíi que d'aquesta m l-
ncra roalitzen una acció necessária 
en defensa deis patriotes amenacats 

•rt. Preguem a lots els cata
lans que no icbessill els fulls osmeii-
lulrs de f''r Captes del trrl que pre-

. recollir les signalures deis 
enlataos de llar localitat i cnviur-lí's 
a: 

IRMAND OBIOLS; • 
Soméics Savantes; 

88, r t» Scrpcntc; PARIS (C). 

L'Oficina d'Informado considera 
també aquesta táctica aventurera 
com una maniobra indigna i com 
un joc politic inadmisible. 

Com —es veu, les esmentades me
sures i les declaracions demagógi
ques i esquerranes deis dirigents iu
goslaus teñen per objectiu disfressar 
llur negativa de reconéixer i de 
corregir honestament llurs faltes. 

7 Tenint en compte la situado 
creada en el Partit Comunista 

# de Iugoslávia i esforeant-se a 
donar una sortida ais diri

gents del Partit Comunista de Iu
goslávia, el Comité Central del Par
tit Comunista (bolxevic) de la 
U.R.S.S. i els Comités Centráis deis 
altres Partits germans han próposat 
examinar la qüestió de la situado 
en el Partit Comunista de Iugos
lávia a la sessió de l'Oficina d'ln
formació sobre la base deis princi-
pis que regulen la vida normal deis 
Partits, tal com va teñir lloc a la 
primera sessió de l'Oficina d'lnfor
mació, en la qual fou examinada 
1'o.ctivitat d'altres Partits Comu
nistes. Pero els dirigents iugoslaus 
han oposat Uur negativa a les re-
ipetides proposicions deis Partits 
Comunistes germans de discutir la 
qüestió de la situació en el Partit 
Comunista de Iugoslávia a TOLcina 
d'lnformació. 

Intentant evitar la critica justa 
deis Partifs germans a l'Oficina 
d'lnformació, els dirigents iugoslaus 
han inventa! una versió sobre Uuv 
posició pretesament desigual. Convé 
dir que aquesta versió no corres-
pon en res a la veritat. fe ben co
negut que quan es va organitzar 
l'Oíieina d'lnformació, els Partits 
Comunistes partien de la tesi indis
cutible segons la qual cada Partit 
luiura de donar compte de la seva 
Ó tivitat a l'Oficina d'lnformació i 
qualsevol Partit té el dret de criti
car els altres Partits. El Partit Co
munista de Iugoslávia va utilitzar 
ainpliament aquest dret a la pri-

.i Conferencia deis nou Partits 
Comunistes, La negativa deis iugos
laus a donar compte de llurs actes 
a l'Oficina d'lnformació, d'escoltal
les observación* critiques deis al
tres Partits Comunistes significa, de 
fet, una violado del principa d 
igualtat deis Partits Comuníste-
qual cosa equival a demanar la 

ieio per al Partit Comunista de 
Iugoslávia d'una posició priviligiada 
a l'Oficina d'lnformació. 

8 Tenint en compte fot el que 
precedeix, l'Oficina d'Infor-

0 niació es solidaritza amb 
¡apreciado de Ja situació eu 

el Partit Comunista de Iugoslávia i 
amb la critica de les faltes comeses 
pal Comité Central d'aquest Partit, 
igual que amb 1'anáJisi política 
d'aquestes faltes, exposades en les 
cartes del Comité Central del Partit 
Comunista (iüolxeVic) de la U.R.s.s. 
enviades al Comité Central del Par
tit Comunista de Iugoslávia, del mes 
de marc, al mes de maig del W9Í8. 

L'Oficina d'informaeiü arriba a 
la conciusió unánime que els diri
gents del Partit Comunista de Iu-
enslávia—per llurs punts de vista 
antisuvieties i e-tranvs al Partit, In
compatibles anili el marxisine-ieni-
nisuie, per tota llur conducta i llur 
negativa de participar a la sessió de 
i Oficina d'lnformació—, s'han col.-

at, en l'oposició respecte els 
Partits Comunistes adherits a 
l'Oficina d'lnformació, s'han col.-
locat en el -cami de da divisió del 
front írnic socialista contra l'lrnpp-
rialisme, en la via da. la traído a 
la causa de la solidaritat interna
cional deis trelKilladors i en el pas 
de les posicions del nacionalisiiie. 

L'Oficina d'lnformació concleinna 
aquesta politica anti-Partit i l'ac-
titud del Comité Central del Partit 
Comunista de Iugoslávia L'Oficina 
d'lnformació constata que en rao 
de tot el que ha estat exposat, el 
Comité Central del Partit Comunista 
de Iugoslávia es posa i posa el 
Partit Comunista de Iugoslávia fora 
de la familia deis Partits Comu
nistes germans, fora del front comu
nista unic i, per consegüent, fora de 
l'Oficina d'lnformació. 

L'Oficina d'lnformació estima que 
toles aqüestes faltes deis dirigents 
del Partil Comunisla de Iugos
lávia provenen del fet indiscu
tible que els elements naciona-
ltstes que existien abans sota una 
forma velada han pres l'avantatge en 
al i.urs deis cinc o sis darrers me-
SOS en la direcció dei Partit Comu
nista de Iugoslávia, que els diri-
gents del Partit Comunista de Iu-
goslAvia han trencat amb Jes tra-
alcions internacionalistas d'aquest 
Partit i lian entrat en el cami del 
iiaeionalisme. 

Els dirigents iugoslaus, sobresti-
mant les forces nacionals interiors 
i Jes posslbilitats de Iugoslávia, 
creuen que poden conservar la in
dependencia de Iugoslávia i crear 
el socialismo sense el suport deis 
Partits Comunistes deis altres pai-
SOS, sense el suport deis palsos de 
democracia popular, sense el suport 
de La U.R.S-S. Creuen que la nova 
iugoslávia pot passar-se del recolza-
ment d'aquestes forces revolucio
narles. 

Perú els dirigents iugoslaus, orien-
tant-se malameut en la situació in-

nal i intimidáis peí xan-
tatge de 1'amenaca deis impeTia-
listes, estimen que poden guanyar 
la simpatía deis Estats imperialLstes 
fent coneessions a aquest Estats, en-
tenent-se amb ells sobre la indepen
dencia de Iugoslávia i inculcant pon 
a poc al poblé iugoslau l'orientació 
cap aquests Estats, és a dir l'orien
tació cap al capitalisme. Fent aixó, 
parteixen tácitament d'una tesi na
cionalista burgesa ben coneguda, 

ons la qual «Ws Estats capita
listes presenten un menor perui que 
la I'.R.S.S. por a la independencia 
de lugoslávian. 

Els dirigents iugoslaus no com-
prenen probablement, o tal vegada 
fan veure de no comprendre-ho, que 
una tal tesi nacionalista no pot des
embocar mes que a la degenerado 
de Iugoslávia en una República bur-

ordinária, a la pérdua de la 
independencia de Iugoslávia i a la 
seva transformado en una colonia 
deis paisos imperialistes. 

L'Oficina d'lnformació no dubta 
pas que al si del Partit Comunista 
de Iugoslávia hi ha elements sans, 
fidels al marxisrne-leninisme, fidels 
a les tradicions infernacionalistes 
del Partit Comunista de Iugoslávia, 
fidels al front socialista únic. 

A aqüestes forces sanes del Partit 
Comunista de Iugoslávia incumbeix 
la tasca d'obligar llurs dirigents ac
tuáis a reconéixer obertament i 
honrada llurs faltes i a corregir
les, a trencar amb el nacionalisme, 
a tornar a l'internacionalisme i a 
enfortir ¡per tots els mitjans el front 
socialista únic contra l'iinperia-
Jisme, o bé, si els dirigents actuáis 
del Partit Comunista de Iugoslávia 
se'n mostren incapagos, de canvia.r-
los i de promoure mía nova direcció 
internacionalista del Partit Comu
nista de Iugoslávia. 

L'Oficina d'lnformació no dubta 
que el Partit Comunista de Iugos
lávia podrá complir aquesta tasca 
d'honor. 

http://tnem.br
http://cst.it
http://ba.se
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