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El missatge de STALIN 
s al C. C. del P. C. Italia 

La Radio de Moscú, ha donat a conéixer el telegrama que el 
company Stalin, en nom del Comité Central del Partit Comunista 
(bolxevic) de la U. R. S. S., ha adrecat al Partit Comunista Italia. 
Diu aixi : 

«El Comité Central del Partit Comunista (bolxevic) de la 
U. R. S. S. está indignat per l'odiós atemptat comes pels monstres 
del genere huma contra la vida del líder de la classe obrera i de 
tots els treballadors d'Itália, el nostre estimat company Togliatti. 
El Comité Central del Partit Comunista (bolxevic) de la U. R. 
S. S. se sent entristit peí fet que els amics de Togliatti no hagin 
pogut salvaguardar-lo d'aquest vil i covard atemptat. 

«En nom del Comité Central del Partit Comunista (bolxevic) 
de la U. R. S. S. Josep STALIN.» 

Cí íDOO 

EN els moments en qué comme-
morem aquest 19 de juliol, 

diada de la unitat popular vic
toriosa, volem destacar la im

portancia de l'article que el nostre 
estimat secretan general, company 
Joan Comorera, publica en el dar-
rer número de «LLUITA». 

L'article és una crida vibrant, 
amarada de patriotisme i de com-
bativitat. S'adreca a tots els partits 
politics, organitzacions sindicáis i 
populare de Catalunya, a tots els 
catalans patriotes, a tot el nostre 
poblé. 

El company Joan Comorera plan-
teja amb claredat els deures del 
poblé de Catalunya i en primer 
terime deis seus homes politics i re-
presentatius davant de la Crida de 
1'Agrupado Guerrillera de Llevant 
i Aragó. Perqué la invitació deis 
heroics guerrillers reclama també 
una resposta catalana. I Catalunya, 
la Catalunya republicana i anti
franquista, la de les grans tradicions 
combatives, republicanes i demo-
crátiques ha d'ocupar un lloc d'ho-
nor en el combat general deis po-
bles hispánics. 

Catalunya no ha estat mai un 
espectador passiu de les Uuitcs 
hispániques, ans al contrari hi ha 
participat sempre en un lloc desta-
cat. I avui passa el mateix. Les va
gues de la nostra classe obrera, les 
protestes populare, la resistencia 
unánime del nostre poblé al régim 
franquista en son la prova. Cal, 
pero, elevar mes, molt mes encara, 
aquesta lluita, fins a fer que la 
nostra térra cremi sota els peus del 
franquisme. Es indispensable im
pulsar i coordinar l'acció i el com
bat de tots els patriotes catalans, 
mobilitzar-los tots per a la causa 
sagrada de la patria, per la Repú
blica i la democracia. 

La Crida guerrillera, com tan jus-
tament fa ressaltar el company 
Joan Comorera, assenyala un veri-
table tombant en la situado. Obre 
perspectives il.linütades per a l'or-
ganització i desenvolupament de la 
lluita deis pobles hispánics, és una 
premissa essendal per a la victoria 
republicana i democrática enfront 
del régim de Franco i qualsevol 
maniobra deis que volen escamo-
tejar ais nostres pobles el dret a 
determinar, Hiurement, llurs destins. 

En la aran lluita nacional contra 
Franco i per la República, els inte-
ressos nacionals de Catalunya coin-
cideixen plenament i absoluta amb 
els de la resta deis pobles hispánics. 
L'avenir de Catalunya, les seves 
llibertats nacionals, el scu desenvo
lupament democrátic i progressiu, 
el benestar futur deis catalans, 
están indissolublement lligats amb 
els d'Espanya tota. Els objectius 
son comuns, la lluita ha d'ésser, 
dones, comuna. 

Aixó fa que la constitució del 
Consell Central de la Resistencia 
d'Espanya sigui avui el problema 
cabdal de tots els catalans, la 
tasca mes nacional i patriótica 
per a tots els seus partits i orga
nitzacions democrátiques. I que 
l'esforc i la col.laborado de tots els 
patriotes catalans, no pot faltar, no 
ha de faltar, perqué la formado del 
Consell Central de la Resistencia 
será també una victoria nostra, ca
talana. 

Sha d'anar decididament a la 
constitució del Consell Nacional de 
la Resistencia de Catalunya, el 
qual, al costat deis Consells Nacio
nals de la Resistencia d'Euzkadi i 
Galicia i deis Consells de Resisten
cia d'Espanya tota, ha de formar 
part del Consell Central de la Re
sistencia, organismo superior de di-
recció i coordinació de la lluita deis 
pobles hispánics. 

Els canvis profunds ocorreguts a 
Catalunya, el creixent esperit anti
franquista, unitari i combatiu, el de-
sig cada dia mes sentit per les am
plíes masses del nostre poblé d'aca-
bar amb Tactual situació de terror, 
miseria i esclavatge, son condicions 
altament favorables per a passar a 
una etapa superior de Uuites i de 
victóries. Aquesta realitat augmenta 
la responsabilitat de tots, en primer 
lloc deis dirigents i organitzacions 
democrátiques de Catalunya. Si hi 
ha les condicions per a impulsar la 
lluita i vencer, no aprontarles seria 
un crim contra Catalunya, contra 
tot el nostre poblé que sofreix. 

De punta a punta de Catalunya 
sha de crear un poderos corrent 
nacional d'adhesió al Consell Cen
tral de Resistencia que es materia-
litzi en la constitució de Consells 
de Resistencia a les fabriques, al 
camp, a les casernes, a les barria-
des, a les organitzacions culturáis i 
esportives, arreu on es reuneixen 
catalans i han d'ésser la forca viva 
del Consell Nacional de la Resis
tencia de Catalunya, el nostre 
propi órgan de direcció de la lluita 
a Catalunya. 

«Aquesta tasca—ha dit el com
pany Comorera—no és exclusiva 
del nostre Partit, encara que sigui 
ell qui la planteja amb la máxima 
forca. Es la tasca d'honor de tots 
els patriotes, de tots els partits, or
ganitzacions i forces populars ca
talanes.» 

La invitació que fa el secretari 

general del P.S.U. de Catalunya 
adrecant-se a tots els partits i orga
nitzacions sindicáis i democrátiques 
de la nostra térra, a tots els pa
triotes catalans, és indefugible. 

Davant de cada organització, da
vant d'Esquerra Republicana, Ac-
ció Catalana, Estat Cátala, Unió 
Democrática, Partit República Fe
deral, Conjunció Republicana Re-
sistent, U.G.T., C.N.T., Unió de 
Rabassaires i Federació de Treba
lladors de la Terra, J.S.U., Unió de 
Dones, Unió d'Intel.lectuals i altres 
forces populars, davant de llurs di-
reccions, dirigents i afiliáis está 
plantejat el dilema: es vol o no es 
vol marxar peí cami de la lluita 
contra el franquisme i per la Repú
blica democrática, es vol o no es 
vol unirse per a salvar Catalunya 
i restablir la República? 

El nostre Partit ha respost amb 
entusiasme a la Crida deis guerri
llers de Llevant i Aragó. El nostre 
secretari general invita, en conse-
qüéncia, tots els partits i organitza
cions a definir llur actitud davant 
d'aquest fet de tanta transcenden
cia histórica per a l'esdevenidor del 
nostre poblé. 

La Crida de l'Agrupació Guer
rillera de Llevant i Aragó fa apel.-
lació a tots aquells que, honrada-
ment, vulguin lluitar contra el fran
quisme i perqué els pobles hispánics 
puguin, Hiurement, democrática-
ment, després d'enderrocar el fran
quisme, elegir llur régim de govern. 

Els guerrillers <;no propugnen 
per un programa determinat, car 
entonen que aquest sorgirá de la 
lliure discussió i sobre la base de 
les proposicions de tots aquells que 
acceptin la reunió»—ha dit clara-
ment el nostre secretari general re-
collint les proposicions de l'Agru
pació guerrillera. No es tracta, 
dones, per a ningü, de renunciar 
d'antuvi ais seus punts de vista par-
ticulars. Es tracta si, de dir si s'está 
amb els que Iluden o contra ells, 
per la democracia o amb la reacció. 
L'Agrupació Guerrillera de Llevant 
ha obert una discussió que ja té lloc 
a l'interior d'Espanya, malgrat la 
salvatge repressió franquista. 

Quan la patria está en pcrill, 
quan no solament el present, sino 
l'avenir de Catalunya está en joc, 
no és possible restar impassibles, 

Eaperein la resposta del» partits, 
organitzacions democrátiques i ho
mes representatius de la nostra 
térra. 

El P.S.U. de C. ja l'ha donada. 

EN EL POTZE ANIVERSARI 
del Partit Socialista unificat de Catalunya 

per f iaiacl VIDIELLA 
CELEBREN! aquest dotzé aniversari 

de la creació del nostre Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 

sota el signe d'un gran pas endavant en 
diversos paisos cap a la unitat orgánica 
de socialistes ¡ comunistes en un sol 
Partit marxista-leninista. Després d'Ale-
manya han realitzat aquesta unitat orgá
nica els socialistes i comunistes de di
versos paisos de democracia popular i 
altres están en vies de realitzar-la. 

Els socialistes i comunistes catalans 
vam teñir l'honor d'ésser els que ini-
ciárem aquest gran moviment d'unitat 
orgánica marxista-leninista que avanca 
arreu del món i que acabará per impo-
sar-se. Fórem els primers a portar a la 
práctica la linia acordada peí Vil Con-
grés de la Internacional Comunista que, 
davant de l'amenaca creixent de la 
reacció i del feixisme internacionals, 
aconsellava la unitat de comunistes i so
cialistes en un sol Partit de la classe 
obrera, capas d'organitzar i dirigir efi-
cacment la resistencia i la lluita de les 
masses populars. 

La creació del P. S. U. de C. fou, 
dones, un acte nascut de la necessitat 
de la lluita general contra la reacció i 
el feixisme i de les condicions particular?, 
de Catalunya. La classe obrera catalana, 
de tanta tradició combatent i revolu
cionaria, no havia pogut mai donar tot 
el que d'ella s'esperava en la lluita co
muna deis pobles hispánics, per dues 
ranns negatives: la manca d'un veritable 
partit obrer i la dominado lerrouxista i 
anarquista en els rengles del proletariat. 

Una llarga experiencia de lluites es-
porádiques, sense direcció, en les quals 
es troba una estranya barreja d'herois-
mes i provocacions, demanava amb ur
gencia ais millors militants obrers de 
Catalunya la necessitat del veritable par
tit proletari. L'experiéncia definitiva per 
a crear-lo fou la gesta revolucionaria 
d'octubre del 1934. En el moment que 
els anarquistes, després d'haver-se passat 
mes de dos anys mobilitzant els treba
lladors contra el» primers Governs oe-
mocrátics de la República, van aconse-
llar la calma i van trair la lluita revo
lucionaria d'Astüries i de la Generalitat 
de Catalunya, quan el Govern neo-feixista 
de Lerroux Gil Robles volgué anihilar la 

democracia a Espanya. 

Dolores IBARRURI 
, . 

«L'experiéncia d'aquests nou anys de combat demostra que 
el proletariat i el poblé cátala poden teñir confianca en la Direc
ció del P.S.U. de Catalunya, en el profund esperit combatiu 
disciplinal deis seus afiliáis i, sobrelol, en el sentit politic, realista, 
profundamenl impregnat d'amor a Catalunya i a la seva classe 
Ireballadora del seu secretari general, l'estimat amic i company 
Joan Comorera. 

i:i Partit Socialista Unificat de Catalunya, exigencia revolu
cionaria del desentfólupament democrátic catata*, (9 de 
juliol del 131 

«...Duranl la guerra i, mes lard, a l'emigració, igual que en 
la lluita clandestina a Espanya, s'ha anat establint una profunda 
compenetrado entre el P.S.U. de C. i el P.C. d'Espanya, 
basada en els maleixos principis, la mateixa linia general poli-
tica i els maleixos melodes d'organització. Aixó ha permes 
al P.S.U. de consolidarse com el Partit marxisla de la classe 
obrera de Catalunya...-» 

Per "mi Espanya republicana, democrática i independent*, 
maro del 1947.) 

Aquesta experiencia definitiva va do
nar naixenga al Comité d'Enllag que els 
quatre partits obrers existents aleshores 
a Catalunya van formar per tal de crear 
el Partit Unic d« la classe obrera. Fou 
després el Vil Congrés de la Interna

cional Comunista, l'any 1935, qui el va 
impulsar, i abans de la sublevado inili-
tar-feixista la Unió Socialista de Cata
lunya i el Partit Comunista de Catalunya 
havien celebrat ja llurs Congressos en els 
quals s'acordá la creació d'un sol Partit 

J o s é D Í A Z 

«Volem que les nacionalitals del nostre pais, Catalunya, 
Euskadi i Galicia, puguin disposar lliurement de llurs 
destins—per qué no?—í que tinguin relacions cordials i 
amistoses amb Iota l'Espanya popular. Si elles volen alli-
berar-se del jou de l' imperialisme espanyol, representat peí 
Poder Central, tindran el nostre ajut. Un poblé que opri-
meix altres pobles no es pot considerar lliure. I nosaltres 
volem una Espanya lliure.-» 

n¡~-'i iciat al Saló Guerrero de Madrid el dia 9 de 
febrer del i 

Els Comités Centráis 
del P. C d'E. i 
al Comité 

Partit Comunista Italia 

del P.S.U. de C. 
Central del 

El Comité Central del Partit 
Comunista d'Espanya condem-
na amb profunda indignació el 
traidor i criminal atemptat que 
la reacció imperialista interna
cional ha preparat i executat 
contra el nostre estimat com
pany Palmiro Togliatti. 

Els comunistes i demócrates 
sincers espanyols comparteixen 
plenament el vostre dolor, el 
de tots els comunistes i homes 
i dones progressius d'Itália i 
del món sencer i desitgen de 
tot cor un rápid i complet 
restabliment^del company Pal-
miro Toglid*u perqué estimen 
en ell, no solament el cap deis 
comunistes i de tots els treba
lladors d'Itüia, com un deis 
mes destacats dirigents del 
combat per la pau, la llibcrt.it  
i la felicitat deis pobles, sino 
també perqué ha estat i es 
l'amic segur i provat del poblé 
espanyol al :ostat del qual va 
combatre duant la guerra alli-
beradora del 1936-1939. 

El Partí' '¿emunista d'Espa
nya está fJraternalment al 
vostre costrp en aquest difícil 

',, expresar-vos la moment i 
seva mes c jmpleta solidaritat 
en la vostra|uúita, assegura que 
sabrá trobal noves forces per 
a continuav . el combat comfl 
contra els j riminals imperia-
listes prepl -adors de crims 
odiosos i ap noves guerres i 
per la victéVa definitiva de les 
forces de 1E| jau, del progrés i 
de la llibertl,. 

El Comité; Central del Partit 
Comunista d'Espanya. 

En nom del Comité Central 
del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, expresso la 
mes enérgica protesta peí 
vil atemptat comes per la 
reacció imperialista contra el 
volgut company Palmiro To
gliatti, gran aimic de la causa 
republicana i democrática deis 
pobles hispánics, al costat deis 
quals va lluitar durant la 
nostra guerra, al qual desitgcm 
un rápid i total restabliment. 

Expresso també la nostra 
fraternal salutació al Partit 
Comunista Italia, avantguarda 
dirigent de la classe obrera i 
de les masses progressives 
d'Itália en lluita per la inde
pendencia i sobirania nacional, 
per una República veritablc-
ment democrática i per la pau. 

I assegurem que malgrat les 
monstuoses maniobres i crims 
de l'imperialisme, tots els de-
mócratcs catalans, fraternal-
ment units, menarem amb ener
gía creixent la lluita fins a 
l'anihilament total del f raneo-
falangisme, peí restabliment de 
la República espanyola i de les 
nostres llibertats nacionals. 

Peí Comité Central 
del P.S.U. de Catalunya, 

Joan COMORERA 
Secretari general. 

Obrer. La Federació Catalana del P.S.O.E. 
havia de celebrar-lo amb igual finalitat 
el mateix dia 19 de juliol. No es pogué 
celebrar degut a la sublevado. Els dele-
gats, pero, havien arribat tots a Bar
celona el dia abans i portaven unánime-
men el mandat de llurs seccions d'accep-
tar la formacio del Partit Unic. 

Era una posició lógica degut a la ra
dicalizado de les masses després d'una 
perllongada lluita revolucionaria contra 
el Govern Lerroux-tGil Robles i de les 
eleccions victorioses del 16 de febrer. 

La creació del P. S. U. de C, Partit 
Unic de la classe obrera catalana, va 
prendre de fet nom i estructura orgánica 
el 23 de juliol del 1936, sota els prin
cipis del marxísme-leninisme, perqué en 
ells, en l'exemple victoriós de la Unió 
Soviética, en els acords d'unitat del Vil 
Congrés de la I. C. i en la conseqüent' 
conducta combatent i unitaria deis Par
tits Comunistes arreu del món, els seus 
fundadors várem veure els millors exem-
ples i el millor guiatge per al nou Par
tit. 

Amb aquests antecedents i amb aquests 
principis ideológics várem bastir el nos
tre P. S. U. de C, principis que ens hem 
esfor?at per assimilar i desenrotllar cada 
vegada mes entre tots els militants. 

Avui, ais dotze anys d'existéncia del 
nostre Partit podem assegurar que no 
hem assolit. Som un Partit marxista-le
ninista i, per tant, comunista. A la nos
tra propia experiencia per a arribar-hi 
s'afegeix, sobretot. l'experiéncia de tren-
ta anys de lluita de classes cada vegada 
mes aguditzada en el pía nacional i in
ternacional i les dues guerres mundials, 
que han demostrat la superioritat del 
régim socialista sobre el capitalista, la 
superior abnegado i combativitat deis 
Partits Comunistes en la defensa deis ¡n-
teressos deis treballadors i de la lliber-
tat i independencia deis pobles. 

Es dar que no hem arribat a acom-
plir aquest procés sense lluita. Lluita 
contra els enemics de fora —els que sis-
tematicamen' van contra la unitai— i 
contra els enemics infiltráis en el Par
tit —els mes perillosoS'—. elements 
trotsquistes, xovinistes. anarquitzants i 
social-reformistes, els quals intentaven 
conduir el Partit per viaranys aliens a 
la classe obrera, desviar el P. S. U. de 

C. de la seva marxa ascendent cap al 
marxisme-leninisme-stalinisme. La salva
dora depuracio feta en els rengles del 
Partit, ádhuc contra membres de direcció 
coneguts, és una bona prova de la lluita 
que hem sostingut per salvaguardar el 
P. S. U. de C. i els seus principis. 

Hem de reconéixer que en aquest di
fícil camí de la formacio del nostre Par
tit ens ha servit enormement l'experién
cia i l'ajut moral i politic que ja des de 
molt abans de la unificació ens va do
nar el Partit Comunista d'Espanya, sin-
gularment José Díaz i Dolores Ibárruri. 

Des del primer moment hem treballat 
lligats amb ell, en ell hem vist el millor 
campió deis interessos de la classe obre
ra, el mes conseqüent defensor de la 
unitat política de socialistes i comunis
tes. el mes desinteressat paladí del dret 
deis pobles hispánics a llur autodetermi-
nació, indos el de separado. 

Units amb el P. C. d'Espanya venim. 
dones, treballant des del primer dia, car 
els interessos que ell defensa son co
muns ais que nosaltres defensem. Mes 
que Partit germá, ell és el nostre natu
ral partit, car, com diu Joan Comorera, si 

«amb la Internacional, oís dos Par-
tita Comunistes de l'Estat espanyol 
estafen units fratr.rnalment, lluita-
ven colze a calza contra Franco, 
la Falange i Hitler, sense, la Inter
nacional la nostra unitat fraternal 
esdevé mes ferina, más solida, si 
calgués.» 

I Dolores Ibárruri. coincident amb el 
secretari general del P. S. U. de C , 
afirma: 

«Durant la guerra i, mes tard a 
Pemigració, igual que en la lluita 
clandestina a Espanya, s'ha anat, 
establint una profnnda compenetra
do entre el P. S. Y. (le C. i el 
P. C. d'Es]ianya. basada en els má
tenos principis. la mateixa linia 
general política i els mateixos m¿-
todes d'organitzacio. Aixó ha per 
mes al P. S. U. de consolidarse com 
el Partit marxista de la classe 
obrera de Catalunya.» 

{Passa a la pág. 2} 

Joan COMORERA 

«...Amb la Internacional, els dos Partits Comunistes de l'Estat 
espanyol estoven units fraternalmeni, lluitaven colze a colze 
contra Franco, la Falange i Hitler. Sense la Internacional, la 
nostra unitat fraternal esdevé mes ferma, mes sólida, si calgués. 
Amb la Internacional, la pedra de toe de la bolxevització en 
els rengles del P.S.U. de C. era la comprensió exacta que el 
nostre aliat fonamenlal i permanent és, no el partit francés o 
l'anglés, o el xinés, sino el Partit Comunista d'Espanya. Sense 
la Internacional, aquesta prova per a mesurar el nostre grau de 
bolxevització esdevé mes precisa, mes sensible...» 

tuna Nova Etapa Histórica*, Méxic, 12 de ¡uny del 104:?.) 

«/ hem de comprendre que el dia en el qual, d'acord amb 
les exigéncies de la lluita, el Congrés del nostre Partit acordi la 
fusió orgánica, la formado del Partit unic marxisla-leninista-sta-
linista de tot Espanya, será el dia mes glorias de la nostra vida 
i de la nostra historia: haurem creat les condicions que ens per-
metran de marxar cap a la solució deis nostres problemes básics 
de classe i nacionals.» 

(«El Cami tic lu Victoria*, 27 de juliol del 191T.) 

http://llibcrt.it
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^ ^ ^ ^ L'emigració republicana ¡ antifranquista respon 
a la crida deis guerríllers f e Llevant i Aragó === -

Cada día que passa son mes els espanyols republicans i antifran-
quistes, de totes les tendéncies politiques i sense partit que, des deis 
diversos paisos on están exiliats, envíen llur adhesió entusiasta a la 
Crida de l'Agrupacio Guerrillera de Llevant i Aragó. 

Aquesta unanimitat en apreciar l'enormc valor d'aquesta Crida que 
inicia un nou capítol en la lluita deis pobles hispánics i que obre perspec-
tives insospitades per a la victoria de la República i la democracia al 
nostre país palesa la sensibilitat política de l'emigracid espanyola i la 
seva fidelitat a la República. . 

Heu's aci algunes de les principáis manifestacions d'adhesio que hctn 
rebut aquesta darrera setmana. 

¡mperfant document 
dsis iníeuectuals espanyols 
residents a mexíc 

La Unió d'lntel.lectuals Espanyols 
a Méxic lia. fct püplic un ! 
de sálutacló i adhesió a la Crida 

i Aragó en el 
qual es. diU: 

*LAgrupaein l.ucri Ulna de Lle
vant i Aragó ha preg la iniciativa de 
convocar una. reunió de represen-
¡anís de totes les ¡mees anüfran-
quistes de i'interioj per a la creado 
del Consell Central de la Resistencia 
i Velaborado d'un programa nado-
nal i demoqratic coruú a tot el mo-
vimeni d'auiberament. 

En llar crida, els oalents guerrl-
yers s'adrecen també a tais els es
panyols exiliáis, demanant llur re
colzament pe» a aquesta aceto que 
lian emprés peí unir i enfortir totes 
les (orces de la gloriosa Resistencia 
mli i un . 

i.a luid d'lntel.lectuals Espanyols 
n Mr.rir. els ordanismes culturáis de 
la-nostra emigrado i els espanyols 
rcfiuldi.<aas de profession» vntel.lec-
tuals que subscríuen aquest docu
ment mi poden IW'III/S que almiar 

qualsevol esforc dUigit a assulir la 
amplia, vigorosa i desinteresada 

unió de lluita deU patrióles espa
nyols contra el régim que repre
senta i" q/tgació d'Éspanya. 

liiiiiciu uis heroics guerrtüers de 
Llevant i Aragó, ais de Galicia, As tu
nes i, Toledo, ais d'Éspanya iota i 
a tote eís organismes i farrees de la 
Resistencia espanyola, la riostra sa-
lutado fervoróse de compatriotas i 
antifrahquistes, la nostra emocio
nada gratitud ais humes que, día a 
din, en terrible lluita muren iim-
citia a la causa sagrada de la sal
vado de la patria emniina. I fgm 
constar la nostra adhesió a la inicia
tiva que VAgrupado Guerrillera ¡le
vantina acaba de Huma,- per creure 
que la seva realització represantará 
un pas inquiría ni e,i el eaini ite 
ralliberuiueui d'Éspanya, . 

Xo lii'ui dul/lai muí que la salí i 
de la cultura de la nostra patria, de 
la qual som servidor» i per la qual, 
en la mesura de les ilustres ¡orces, 
scqiiirem ticballmit a l'e.elli. e»tU 
insejiurahleiuciil unida a la lluita per 
la salvado de la patria iiuitei.ru, de 
la sera snbirunia i de les seres /li
bertáis democratiques, miljancant la 
/¡lena recuperado de tu República. 

Segur» del tríomf final de la de
mocracia espanyola ¡ creieht recollir 
i'uniiei de t'i miel.leclualitat a 
franquista de dins i de fora d'Éspa

nya, demanem. que en el pioi/iama 
de la Resistencia que s'ha de formu
lar, siúUi indos Un puut en el qual. 
s'afiri'ni la necessitat de lluilor 
també per la cultura nacional, po
pular i democrática del nostre páts, 
fidels amb ui.rO cuín en tot a lc¡¡ 
millors tn,dirimís de l'Espanya libe-
i ai i a ¡a República. 
Méxic, D.F., primer de juliol del 

1948. 
Per- la Unió d'lntel.lectuals Espa

nyols a Méxic: Honorato de Castro, 
ident; Wenceslao Roces, secre

tan general. 
Pea la Unió de Professors Univer-

sitaris Espanyols a VEstránger: José 
•ii; -l;i\ ie-r Malugon, se

cretar! general. 
Peí VAtcncu ¡¡Ramón y Cu jal,> .• 

or Manuel Márquez, ¡président; 
doctor Emiliano .suriano, eecretari. 

Per l'Agrupacio de Perfodistes i 
Escriptors Espanyols: Arturo Morí, 
président; E. Criado Homero, lecre-
l a r i . 

Per la F.E.T.E., Agrupado Local 
de Méxic: Pedro Carrasco, président; 
Antonio Bali • ari. 

Mariano Ruiz Funes, Luis A. San-
tuiauo, Isabel O. de Falencia, José 
Moreno Villa, Adolfo Solazar, Ar
turo Souto, Antoni Al. Sbert, Dr. Ma-

• heríf, Max Auii. Julián 
Calvo, Pilar Sanz de Obregon, Juan 
H' |ano, Francisco Giner de los Ríos, 
Adolfo Sánchez Vázquez, Dr. Julio 

: :iuo, Agustín Millares, Juan 
Larrea, José Luis de La Loma, Dr. 
José Puabe, Francisco Giral, h Sé 
Miranda, Dr. Jacinto Segovia, En
rique Rioja, Miguel Brleto, Pedro 
Gai Patencia, Joanquin 
Diez-Ganedo, Juan Vicens, Adolfo 
V'azqueznHumasqué, Rodolfo Halil-
ter, José Renau, • de La 
Mora, C [n Rodrí
guez, Gabxiej Laroto, Eduar
do I i.ni- Alaminos. Viceníe 
Ge par, Dr. Rafael Trueta, Luí-, Bu 

1. Mantecón, •' 1 

Elias,< Enrique 
.1. García Marea | 
•nés, Julio Lueln* 
Veneranda G. .Vi 

Trápaga, 
jnOii García Ce.1 
Dr. Manuel 
Luisa Car 
nicero, J.-.E. R 
Nieto, Dr. .loa 14 
Rivaud, I': 
Alfonso de la 

."/. Mata, 
Urbano Hu

ir. Domerio Más, 
no. Dr. Enrique 
Suárez, Dr. Ha

mo, Regina Lago, 
n;A,rKlez Márquez, 

"n Martii 
lo, Di'. Dionisio 

Lastra, Juan 
de la Mora, Dr. 

Els «Goniités 
de Nova Yi 

p e n i n s ünits», 
¡t 

L'organització de dones espanyoles 
de Nova York, <jComités Pe,nenias 
Inits», després o'haver discutit la 
Crida de 1'AgrupiciO Guerrillera de 
Llevant i Aragó, ha acordal adrecar 
una carta d'adüesíó a 1'AgrupaciO. 

I.a carta va signada per í, dones 
espanyoles de diferents tendéncies. 

La Casa de la Cultura 
de l'Havana. 

I»i Casa de la Cultura de l'Havana 
lia adrecat una caita d'adhesio .1 
!' Ngroeacio C.ot'i-lilleía de Llevan! i 

.:<"> en iimii neis seus non mil 
adherents, espanyols i cubana de di-

tendéncíes po ¡tiques. 
Signen la carta, per l'Executiva 

Nacional de la Casa de la < altura: 
Pedro Oevia, président i Eugenio 
Rodríguez, secretari. 

Uno altra carta, que va signada 
per espanyols de diferents tendén
cies politiques entre els quals ni ha 
Fernandez i Miguel García, del H.C.. 
d'Éspanya, Josefina Aguilar i Ama
dor, d'Izquierda Republicana i per 
Isabel del Castillo, periodista de la 
C.N.T., es diu : «...tíí dicni que esteui 
profundament compenetráis amb la 
Crida i as prometen, en la mi
de les nostres possibilitats, treballar 
per aciinsequir la unital de Vemi-
gratió política a Muer, fins a posar
nos a Paitan, deis que a l'interioi 
de la nostra patria, exposeu les rus
tres 1 oles per iirniiscijiiir la lliber-
lal, la independencia i la ¡elicilat 
del poblé espanyat., 

A Tolosa de Llenguadoc. 
La Lliqí. de Mutiláis i Inculiils de 

la Guerra d'Éspanya del departa-
ment de l'AH Carona lia acordal 
adnerlr-se incondicionalment • 
crida de l'Agrupacio Guerril 

A la ciutat de Tolosa segueixen 
recollint-se nombróse^ adhesiona in
dividuáis a la Crida. Hj lia adhe-
sions d'ugettsties, comunisti 
listes, cenetistes, republicans, d 
1 ii¡(". de Dones Espanyoles, d'E.R.C, 

. '%] up Prieto), i gi 
partit. 

A Perpinyá. 

La Casa d ' E s p y a 
de Montevideo. 

Un grup de 10 espanyols de ilife-
rents tendéncies politiques, després 
de i<'uuir-se per a estudiar la Crida 
Guerrillera, lia acordat fer publica 
una resolir-io en la quoj manifesta 
l;i seva total i entusiasta adhi 
amb tot alió (¡ue lii és exposat. 

A Bordeus. 

Porten els robassoires 

PER TAL QUE NI 
M OI.T sovint, parlan! entre com-

panys 1 olim ex-
pressar e] deslg que la nostra 

Organització no siguí confosa amb 
cea altra, 

evident que en alguns <- un 
deslg legitim I honest. Cal n 
neixei', pero, que en altres 
r«e.\; no gens cor-

i ni convenient per a La Unió 
de H a b a » . 

Kn els priinei-, llur áotíig v.i 
acompanyai sempre que la nostra. 
11. j.niiizai ÍÓ e- destaqui amb tot ?1 

J elieu i preetigi. Que iaei sentir 
utioencia benerflciosa en la 

polltl .na i repu tant 
en raspéete social com en 
nal. El deslg d'aquests companys és 
que la l'nió -le Rabe nin-
tmgl :nbalivita; -, 
tingut, 

i de 
millors ir. - de 

ni preaidre forma 
a m b ib i-!-. •! 
d o r -
aqueete companys, ha de mantenlr 
avui contra el ngim de Franco per 
ajodar a obrir el lami a les fir 
generacions pagí a llur 

acto politi i.-ii. 
i'n tal concepte d'alió q 

¡ué la Calo de Rabafisaires no 
pugui éseer con! partit 
per - Amb un tal 

base del que éfi i del paper de 
la L'nió de H. 

¡ue el desig d'unitat amb ti 
¡orces amb les quals tenim hita
os i flnalitats comunes. 

e.xpiotats i amb 
alan l'explotació, 
tira la iiecessiiat IÍ 
a. linítar i tiiomlVir; pnix que és ben 
ciar que a re 
difícil la lluita i impossible el 
trioinf. 

emental de pa 
ireballadors ens diu que |¡ 
ir e¡< aliáis <|ue n 1 ens 

hern d'oiíent.! 
ojiat. i en üni ~ organitze 

prim< uix que, per '• 
forma diferent, també teñen a< 

r i l l l l i i e : 
Tamb. tc-n. n ne

os per a trioinfar. 1, 

can dula ireballau 
I'IJI iinciú no 
pol nega)' q 
obrera amb .• 
unida p< 
d'interessos i de flnalitats. NingO no 

: SÍgUÍn ;• ;. n i 

uiai. com tampoc no lii re
ía pagesia treballadora, a donai 

o de |a ciutai a.ixó 
a l i em (1 

a l i a ' 
obrera, i mancar junta .amb 

\ o c a ' d i i q 
ida en l.i u ica a m b ! 

• 

óbleme de 1 
00-1.1 de La República, de 

ilibertaís nacionals de Catalunya i 
de la demor r . a t i l z . i l aó pi 
del ( ble, ens ai seta per U 
tots i i'irem de voler resolder entre 

É l j : !a 
• i n a l ü a t d 1 d e L.ibaf--

s a i | . -ai e.l boíl e a n i i i t e ñ e n 
rao de preocupa] 

anitzacló no siguí centoea amb 
cap a 

MÍ : mena di 
le quan diiien que la in 

Organització no h fosa 
amb cap .lilla, donen a aquí 
un sentí) equivocat, encara que en 
nombrosos casos no els lio sembli, 
o no ho vulguin. 

bliden en forma l.¡ del 
treballador deis rabasse 

i com a coi a propu» 
per t-i 1 que la nostra Organització 

• iqu i un.: que 110 
deis pag< 

trebaj S'obliden de ¡ 
sital de llnitar contra el franquisme 

lea m i l l u r e s p 
t i q u e s i s o e i a l s qo 
lem. Veuen i plantegen la forma 
u'.iríiior de la IhJÍÓ de Rail 
com ho podría fer r«isldrií 
conegut. oiiiid'ai la germandaJ d'te-

que uneix la mil, 
1 q u e |a 

• a Organització s' 
l lu i ta a n t i f r a ; 

¡etud i silenci; els ali
menten ii.lubions que el .problema 

NO ENS CONFONGUI 
del franquisme el resoldran els bri-
tanics i els nordamericans d'a 
(imli uquells liona 
que teñen el secret a les man- i no 
el díiieii a ningú per n 

<<• . Sobi uei, quietud 
deixar fer a la rea capi-

qr.e una tal concepció no 
té res que s'assembli intí) ia l'nió 
de Habassaire-.. i en el cas Impro
bable de pie nostra O 
nii/ariú esdevindriá talsejada en el 
sen veritable sentit. l llavors -1 que 

\ o -
1. Amb e¡ pretexl de feí que 

la 1 ' ió no sigui 
conf • n de manera que avial 
ningú no sab: , <pié vol i ou 
va la l'nió de liaba 
con! 

• 
Ningú no la cañe i* 

L- ben ciar, dones, que per tal 
uió de Ha man-

tiiigui 6 1 que la com 
an, cal mantetiir-l aiba-

tent contra el fran< isme, 
ni íidel a la República i a 

Catalunya, amiga i unida a !a 
obrera i a totes le masses 

pnpulars i dinámica com eüfts. Ln 
i mantenlr La 

1 uió de i¡ com un 
nitzacifl de la pagesia. tre-

mya, que inter-
1 polític, en el 

i i en I'economic. 
Aque,st lia estai sempre el veritable 

sen t i t d e la L'nió d e H a b a s s a i r e - . 
Mantenint-lo i accentuant-ló ens 
±ey;i possfble mánteriir i enfurtir la 

nailtat que té guányada i evi
tar (I nfosa amb 1 
amb els quals no tenim 
comú. 

La nostn i ja nostra 
uiantin-

drem i ei iunts 

1 >íi n 1 

ha co Jladora 
de Catalunya. 

Pan ROVIRA, 
iresorer de la Unió 

de Rabas / átalunya 
O I-ranea. 

La Casa d'Espaivúp. de Montevideo 
L'rugual) lia e.mia; una carta a 

l'Agrupacio Guerrillera de Llevant i 
Aiagó 'ni la que] 1 la seva 
adhesió enlu- .a Crida. 

La carta va signada peí presiden: 
de l'eiltitaf, Amador Ha-oa, i el se-
cretarj general, Isidoro Cid Rivo. 

Una adhesió de Santiago de Xile 
Un grup d'espanyols. il(' ; l ¡ [ 

tendí aquistes que resi-
deix< • de Xile, després 
d'baver llegit i discutit la Crida de 
['Agrupa ilera de Llevant i 
Aragó, han acordal signar una reso-
luei ¡uai li manifefeten llur 
adhesió incondicional. 

La resolució 
com: 

\;,lm¡rat deis l-'.F!. i AMiC» Re-
sisienis Espanyols del departameni 
d e la ( ¡ ¡ r o n d a lia a d r e c a t U>ne c a r t a 
a l'Agrupacio Guerrillera de Lie . 

\ i a g ó en a q u a l Iii.aniie.s1a la s e \ ; i 
i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó a la C r i d a . 

En els medis de ['emigració repu
blicana de Bordeus s'han redad 
6igna< per 7̂ espanyols de diferents 
p a r t i l s i o r g a i i i t z a e í o n s 10 n o v e s 
c a i t e s d ' a d h e s i o a la C r i d a . 

A Grenoble. 
jrrúp de .")'.) espanyo] 

viuen a Grenoble 1 prés 
d ' h a v < r l legi t i d l s c u t i l la C r i d a de 

Guerrillera de Llevant 
i Aragó, lian adopta! una resolució 
d'adhesio i recolza meiit ale- prin 
anunciáis en ia Crida. 

Des d'Alger. A St.Martin d'Heres. 
En 1 ó repu 

pányola <K\ ls seus voltanls, 
entusiasmi 

amb 
. ¡1t.1t  

l i a n i b -

pila de ^ ^ • • ^ r s o l u c i o n 
|^^\. '--

1 vola i 
es diu : «í/s 

prometen a^udar\oos en la voslra 
empresa di voslra Crida 1 
acia lint r espera .iai lluita.» 

iia va sig: 11 dones. 

«pan y oís d'aquesta 
del dcpaitaiuejit de I Isi 
cutit tó 

. ¡ . 
rar. 

La resolució va signad. 
panyols -le diversos partits i orga-
nitz'acions. 

VEUS DE L INTERIOR 
Els militants del P.S. U. criden 
A LA UNITAT I A LA LLUITA 

ais obrers d'unes fabriques de Barcelona 
«Mesos enrera, aconseguirem, per la 

nostra resolució combativa i unitaria, ar-
rencar ais nostres explotadors millores 
que ens ajudaren a defensar-nos parcial-
ment de la fam ¡ la miseria que ens 
atueix. 

Davant, pero, del constant augment 
que han anat sofrint. en el transcurs 
d'aquest temps, les coses mes essencials 
per a la nostra existencia, les esmen-
tades millores han quedat reduides a 
no-res, i avui no tenim altre dilema que 
reprendre la lluita o sucombir de fam. 

El salari, el plus de vida cara que 
com una almoina ens donen els taurons 
de les empreses, els punts í tot el tren-
caclosques en qué está distribuit el sou 
do fan que percebem en el régim fran

quista, només ens serveix per a menjar 
inalament durant la meitat de la set
mana. 

Que cal que fem d'aquesta situació 
inaguantable, quan per un altra banda 
veiem que van arrodonint Murs fortunes 
tots els capítols de la indüstra, i en par
ticular, els de les nostres empreses? Tan-
matcix, reprendre la lluita! 

Extreint les experiencies d'aleshores. 
trenquem resoltament amb l'actitud d'es-
pera. i anem al plantejament de la de
manda que ens sigui doblat el plus de 
vida cara que rebem, i per l'establiment 
d'un salari minim suficient per no patir 
de fam, poder anar decentment vestits i 
calcats i gandir d'un benestar a les 
nostres llars. 

Un magnffie exemple de Irekall 
Heu's aci un duCilmeut mes que 

ore constant i tenae que 
ce reulitzant el nostre Partit, orlen 
tnni 1 orfianitzant l'actíó unida deis 
Ireballadors en els llocs de trebaü 
en la defensa de llurs reivindica-

en tu Uuita en contra del ré
gim franquista. 

urca, pera dan ailiconadoí i den» 
contingut polllic i revolucionan, el 
document expressa el gran i decísíu 
paper que el nostre Partit fuga com 
a pírea política diiiqeni en la lluita 
de les nía: 

irmat d'uua teoría revoiucu 
¡guarda 1 per la ser,/ justa 
1 aplicada conseguí ntment 

peis seu» militants, el nostre Partit 
s'lta ijuanunt ¡a euufiunea i l'adhe
sió de les umplies masses del poblé, 
deis obrer$ i pSgesos, de tot el que 
lü ho de rerilublemcnt paiimtic i 
combatiu en el país. 

La seca política d'unitat i de llui
ta ha penetral profundament en la 

•neta de la classe obrera; 
iPiui ia formado en mulles fabri
ques de Catalunya deis Comités 
d'enllar C. V. /'.. I . 'i. / ' . , / ' . S, I .. 
sala la duren,i deis quals els ¡Piréis 
catalán» han guanyai millores i ba
talles de transcendencia política in
negable sobre el franquisme. 

I) uei I,, preseii'ia del nostre Par-
til en aquesfs Corniles d'eiillar, ,, 
clamada peí propi» obrers eelietis-
les i UgetltteS, per tal einn cenen en 
cll Y ai• anlquarda aguerrida i cía 11-
cnleiil, el guia sequ'r de llars UIIUIIS 
alliberadffres, 

Denunciant la situació de miseria 
i de fam a qué viuen condemnals 

eis nbrers. el irisuc Partit explica 
en aquesl diieameni les ramis i/ne 
erren aquesl eslai Ue COSC» i bi Ira
ca el 1-umi a seguir per arrencar de 
iiurs explotador» les millures que 
facin meni/s pcnilile llar existencia. 

I el eami no és altre que el de '" 
lluita: que el de rucee, anula deis 
ireballadors entorn del» seus Sindi
cáis clandestins deis Comités d'en-
llae C; N. I ., I . G. '/'.. /'. S. /'. 

En el document, en Vexaltar la 
eim/ianea en. les ¡inipies ¡urces, es 
,lesemmns,-,,,-,! ,./ paper miserable 
deis Sindicáis I crináis de la Falan
ge / i'iuij ,/IJC els treballador» sen-
ten contra d • 

Aquests Sindical», que son un as 
estrany a la classe obren,. «no han 
d'intervenir per íes en la solí 

probiemes», proclama 
ei document. 

Organismes sorgits del régim i im-
jHisnis per la forca del terror no han 
pogui Influenciar ni arretai cutre els 
treballador» catalán», son repudiáis 
peí ells i deelurals com vnemies ais 
quals cal embairé i destruir. 

I es aun bulen i es di'slruei 1 en. 
marxant unit» els nbrers entorn de 
llurs Sindicáis cluiidestins, reforiuiit 
mes i mes la 1 ida i acticilal d'a-
qucsls Sindicáis i llur aedó unida. 
I inda aVUi cii la lluita cmiiunu con
tra el mátete explotador i encime, i 
unida en un sol eos ofgánic demá 
en l'etapa de la reconsirúcció del 
pnis. 

Orientara aixi la ciaste obrera 1 
cmiiiiiiui-iu en el combat, él nostre 
Partit forja les condición» de le» fu-
tures batalle^ decisiues ¿ victorioses. 

Pero per aixó cal, també, no permetre 
que els esquirols de la C.N.S. ¡ntervin-
guin per res en la solucio deis nostres 
probiemes. 

Nosaltres mateixos, mes units que mai 
a l'entorn deis nostres Sindicats clandes
tins, deis nostres Comités C.N.T.-U.'G.T.-
P.S.U.. i amb la fértaa decisió de no do
blegar-nos davant qualsevol amenaca i 
represalia que els botxins franquistes vol-
guessin excercir. anem a l'atur del tre-
ball per assolir aquests augments en els 
salarle, 

Peí dret a la vida deis nostres infants, 
les nostres mullers i nostre! Pe! nostre 
dret a qué sigui dignament retribuí! el 
nostre treballi! Perqué no volem ésser 
carn de la tuberculosi! Endavant en l'or
ganització de la lluita per nosaltres ma
teixos; a la vaga, perqué aqüestes mi-
llores ens siguin concedides! 

I,a cid.lula del I'.SI. iie la fábrica...» 

Mes adliesions a l'Isere. 
\ ia ciutal de Jatrie, d'aquest de-

raitament, eis e-panyuls que bi 
viuen han adrecat a 1'Agrm. 
Guerrillera de Llevan! i Aragó una 
..•arta d'adhesio amb í9 etgnatu 

La F.E.R.F.F. de la 1 loca-
litat, que agrupa 71 afiliats també 
s'ha adherit a la C] 

Un grup de 17 espanyols que viuen 
n iFontaine han man ífes tai en una 
carta llur adhesió a la Crida guer
rillera. 

Uns altres 56 espanyols de Vizille, 
entre els quals hi ha militante del 
P.C. d'Éspanya. de Ja C.N.T.. i del 
P.S.O.L. (grup Prieto] s'han adn 
a l'Agrupacio Guerrillera de Llevant 
i Aiagó adlierinl-se a la -ev.i Crida. 

A I'eage, 10 espanyols de diferents 
partits i organit/.acions s'han adhe
rit. teunbé a la Crida. 

A Herserange. 
Els espanyols que viuen en aques

ta looailtai del (b'pari.iment de 
Meiuihe i Moselle han celebra) une 

lió pe r a d i s c u t i r l a C r i d a de 
l'Agrupacio Guerrillera de Llevant i 
Aragó. 

its a La reunió han 
acordal signar una adhesió col.lec
tiva a la Crida. 

Unitat catalana a Beziers. 
\1ni1 l'adhesió del I'. S. 1 de 

Catalunya, U. G. T. de Catalunya, 
J. s. u.' de Catalunya, Unió de Do
nes de Catalunya.' Casal Cal 

¡unció Republicana Resistent, 
Cataians de l'Amical F. F. I., Cata
lán s de la Federa, aó d'Llnigrats 
Residents, tots ells de Beziers, aixi 

unaindpiaide"ELSOCifiLiSTA" 
/• / Socialista,, del d í a 8 d ' a q u e s l m e s p u b l i c a v a . en [letra n e g r a i 

leu destacada uia nota que constituía una indignitai i un insull ai 
¡ile. 

I'arlaut que ntre uiiner de Franca es va donar una conferencia 
amb controversia en la qual van intervenir anarqulstes i el rector eató-
lic del pi 1 -aeialisia,, de Prieto comcntawi: 

, < onlcsamiis que al leer la noticia en un semanario ácrata francés nos 
emocionamos, pensando en la UUclerancia española; en el cerril fanatismo de 
nuestro pueble, donde un ejemplo como este ni seria creído ni tendría posi
bilidad praetca de ensayarse.» 

A i x ó q u e d i u a q u e s l «soc ia l i s t a» tan s e n y o r é s m e n t i d a , i és u n a in-
d i g n i t a t . 1 un p j s s i m se rve i a la n o s t r a p a t r i a . F.l n o s t r e pob lé ni 
i n t o l e r a n l : a l i e o t o l e r a ni c a p nob le del m ó n t a m -

1 els traidors tingitin el desvergonyimeni 
ntar-se en pwblic. 

Non! ialisme podien escriure una. infamia gem-
blant. Si resera ¡n és perqué el poblé els la nosa en llurs crimináis 

ndre-se'l a l'iniperialisme. 
Peí Iten en el monient mes crucial de la seva historia, al 

cap ile den anys l'un terror <pje ha deixat minüscu] <•! despotisme i l'es-
perit inquisitorial le Ferian Vll.de la Santa Abanen i del terror del 18£4. 

o! rant la brera, la pagesia, el poblé lot, perqué 
aquest poblé nost ; no esta disposnt ni a sostenir dialeg amb els que lian 

ciai a totes del patriotisme, a l'austera dignitat i I 
inat al pable ene toren les normes de la vida de Pablo Iglesias. I.'in-
sulten perqué li tt 1 

Linjurieii, Deiáué están disposats a convertir-se en llurs botxins -i 
prospera, —que a prospera!— la maniobra de la capitulació, 

blincer l'esquena ais peus d*5 rimperialk-me pr« 
fer pa nb l i s s ió pe r t o l é r a l a ia. la t r a i d o r i a pía e n r r e c c i ó . 

Els renegáis tel socialisme. els traidors a la classe obrera, al poblé, 
a Espanya la mentida i de la injuria perqué no teñen altres 
armes. 

«El Socialista* j le . Prieto no pod ia caure mes avall. 

oiu diverees altres adhesions indi
viduáis entre les quals hi ha antics 
membres de la C. N. T., i intel.lec-
tuals, s'ha formar en aquesta loca-
litat de l'Herault un Organisme 
d'Unitat 'Catalana, Republitana i An-
tifianquista que lia declarat, entre 
altres coses : 

1 Idherirse totalmeht u la crida 
¡cía peis guerriuer» de Llevant i 
A rúan, per la constitucio d'un Con-
scll Central de la Itcsislcnciu que 
cniírdini tots els esforzó» deis ¡ediles 
hispánics en lluita contra Franco i 
Falange. > 

«Decían,, que ¡aia els ma.iims es
toicos perqué, lililí en aquest aspee-
te com cu d'uiires, Catalunya, amb 
el seU Cnnscll Xucimuil de ia Ilesis-
ii-iicia ni ciip, sigui el siiport prin
cipal del COnsell (cutral, per la re-
conquesta de la República, peí re-
Inru ilc ln demoecuein u casa nos-
Iril.-i, 

Han acordal també adreoar-se al 
Presiden! d-e la Generalitat de Cata
lunya reda.mam la constituyó d'un 

111 ampii, fort i representatiu. 

Els antics F. F. I. de M a b r e . 
i'.is antics F. F. 1. i Resistente es

panyols d'aquesta local i tal del de
pártamelo de i'Aude lian discutit en 
una aissemblea :a Crida de t'Agru-

1 Guerrilli 1 a de Llevan! i Aragó 
i han acordal adherir-s'ni. 

signen la resolució sí- espanyols 
ile t i l le ! i i i t s pa r t i t ¡ uns . 

Els espanyols de la fábrica 
«C. E. T. A.» . 

Ou/e espanyols iiertanyeiits al l1. 
C. d'Espanj*, al I'. S. F. de C, a fes 
.1. S. 1'.. a la C. N. T. i sense partit 
cpie tveballen a La fabrica „('. /-.'. 
V. A.*, de l'aris, lian signat una re
solució d'adhesio i recolzament a la 
Crida guerrillera de Llevant. 

En la resolució es fan tambó sug-
geréncies perqué siguin incorpora-
de- al Programa de la Resistencia 
q u e - ' h a d ' e l a b o r a r . 

Els espanyols del districte XYI. 
Un grup (le .'a espanyols que 

viuen en aquesta barriada de l'aris, 
i molts deis quals no pertauyen a 
cap partit ni organització, pero 
identificáis amb la Crida Guerrillera 
d e L l e v a n t i A r a g ó , l ian s i g n a t u n a 

1 en la qual manifesten 
aquesta adhesió i prometen treba
llar amb toles llurs linees per aju-
dar a la lluita heroica deis guerri
llera d'Fs; anya. 

A Carcassona. 
\ Carcassona un nombrós grup de 

catalans de diferents organitzacions 
a n t i f r a n q u i s t e s ha s i g n a t u n a c a r i a 
d'adhesio a la Crida guerrilli 

E n t r e c N s i g n a n t s bi ha un di 
m i l i t a n ! c a í a l a de la C. N. T . 

Al districte 18 de París. 
d'espanyols de difi 

tendéncies politiques, sindicáis i 
1 t't que viuen a aquest dis

tricte de Paris es reuniren el passat 
dia 10 d'aquest mes peí' a discutir la 
Crida de l'Agrupacio Guerrillera de 
Llevant i Aragó. 

Després de discutir ámpliament la 
Crida, acordaren fer pública una re
solució d'adhesio i recolzainent i 
formular una serie de proposicions 
per la formulaeio del Programa de 
la Resistencia. 

A la barriada de Belleville. 
Tretze esiKinyols que viuen a la 

barriada de Belleville, de l'aris, 
després de llegar la Crida Guerrille
ra, han acordat signar una resolu
ció d'ad'hesió i recolzament, prepo-
cant-se popularitzar-la al mftxiin 
entre i'emigració espanyola de la 
barriada. 

Els espanyols de Colombes. 
Cab.r/.e espanyols que viuen a Co-

lorobes Sena) s'ha reunil per a 
tudiar la Crkla de l'AgEUpació Guer
rillera de Llevant. i Aragó i després 
d'haver-la discutit ampíia.meut han 
.signat una resolució dadhesió i fe 
colzainent en la <|ual maliife.-ten 
que eslan disposats a divulgar i 
popularizar la Crida per assolir la 
constitucio del Coiiscll Central de la 
Resistencia. 

L'Associació de Deportats 
Espanyols. 

El Comité Departamental del sena 
Sena i Oise de l'Associació de De-

piiriut Espanyols Antlfeixisles, reu-
nit coniíintameiit amb els responsa
bles de les Seccions de Nanh 
Puteaux, Cha.mpigny, Creteil, \ 
inomble, lssy-lesjAloulineau.\. Ivrv. 
Hicetre, Hosnv-soiis-Hois, Choisy-
le-Ro¡, Antony, Le Vesinet i Cham-
prosay, ha discutit .ájiiipliament la 
crida de l'Agrupacio Guerrillera de 
L l e v a n t i A r a g ó i ha a c o r d a t a d h e -
r i r - s ' h i i p r e s e n t a r u n a s e r i e d e s u g -
aereír ies per a l'elaboració del Pro
grama de la Resistencia. 

Grup Cátala 
de la Resistencia d'Oran. 

El Grup Cátala de la Resistencia 
d'Oran ha fet publica una resolució 
de salutació i recolzament a. la Cri
da guerrillera, adrecant-se a tots els 
catalans d'Oran perqué s'adbe-
reixin. 

Amb eqttast motiu, un grup de lió 
catalans entre els quals hi lia (i mi
litants del P. S. U. de Catalunya, ."> 
de l'U. G. T., 9 de la C. N. T., .r) 
antics residents i d'altres tendéncies 
politiques i sense partit. han signat 
una carta al Président l i la manifes-
tant-li llur adhesió a la Crida do 
l'Agrupacio Guerrillera de Llevant i 
Aragó i demanant la constitucio 
d'un Govern de la, Generalitat ainplí 
i representatiu. 

Els signants d'aquesta carta s'han 
adrecat també al senyor Alborno/ 
demanant-li la constitucio d'un Go
vern de la República en el qual les 
forces que porten el pes fonameutal 
de la lluita tinguín la deguda reprie-
sentació. 

EN EL DOTZE ANIVERSARI 
DEL P. S. U. DE C. 

I e de ln ¡láij. 1) 

Aquesta similitud de principis mar-
xistes-leninistes, de métodos d'organit-
zació i de linia general política del P. C. 
d'E. I del P. S. U. de C. fan, dones, in
evitable la perspectiva, creades les con-
dicions adíents, de llur fusió orgánica en 
un sol Partit de la classe obrera de tots 
els pobles hispánics, els quals defensen 
intercasos comuns. 

Mentrestant, una tasca fonameutal 
s'imposa davant deis dos Partits: estré-
nyer mes que mai llur lligam per tal 
d'organitzar i dirigir la lluita de la 
classe obrera cap a la unitat republicana 
i antifranquista, cap a l'anihilament del 
franco-falangisme, el recobrament de la 
República i les llibertats nacionals deis 
pobles hispánics. 

Aquesta és la tasca fonamental d'avul, 
en la qual els dirigents i militants del 
P. S. U. de C. hem de posar, a dintre 
i fora del país, totes les nostres ener-
gies patriótiques i revolucionarles. «Ca
talunya, — ha dit Joan Comorera—. sera 
iilli'i que M.-IIÍ el 1'. S. L. de C». I si, 
com diem mes amunt, el nostre Partit 
s'ha creat per a dotar la classe obrera 
de Catalunya d'uua direcció de la qual 
abans cstava órfena, al P. S. U. de C. 
li escau la responsabilitat de guiar els 
ireballadors i el poblé de Catalunya en 
la tasca comuna que tots els pobles his
pánics teñen empresa d'enderrocar el ré
gim de Franco i reconquistar la Repú
blica. 

Es una tasca feixuga. car no ignorem 
que Franco té amics poderosos que l'aiu-
den: els feíxistes i reaccionaris de l'in-
terior i l'imperialsme anglo-saxó, servits 
pels capituladors i anticomunistes de 
tata mena; pero, com ha repetit el nos-
tro secretan general, «smn mes forts que 
Franco, si Huitrín.» I tenim al costat 
nostre, també, forces mes poderoses que 
els amics de Franco. Tenim la invencible 
Unió Soviética, amiga de la llibertat de 
tots els pobles; tenim les noves demo-
crácies populars, en pie desenvolupament; 
tenim al nostre costat els Partits Co-
munistes i les forces avancades i pro-
gressives del camp antiimperialista i de-
mocrátic, disposades a defensar la pau 
i la llibertat deis pobles. 

La millor manera de commemorar, 
dones, aquest dotzé aniversari del nostre 
Partit és afermar la nostra unitat amb 
el P. C. d'Éspanya i multiplicar la nos
tra cnergia combatent en tot el front 
antifranquista, en els llocs de treball, 
a la ciutat i al camp. a les guerrillas. 
Oesfcrmant vagues, interrompent els 
transports, sabotejant la produccio fa
langista, aplicant la justicia catalana ais 
botxins del poblé. 

Tota aquesta tasca pot ésser ¡ será 
magnificameiit realitzada posant en prác
tica la patriótica crida de l'Agrupacio 
Guerrillera de Llevant i Aragó.. Creant 

els Consells de la Resistencia arreu de 
Catalunya; en fabriques i tallers, en ca-
sernes I grups de forca armada, en Co-
operatives I Ateneus, en clubs esportius 
i d'esbarjo. en les barriades, en els po
bles, allá on hi hagi possibilitat de llui-
tar i atacar les posicions franquistes. 
Creant, en fi. el Consell Nacional de la 
Resistencia de Catalunya que integrará 
el Consell Central de la Resistencia, el 
qual coordinará i dirigirá la lluita unida 
de tots els pobles hispánics contra el 
régim franco-falangista i peí trlomf de 
la democracia a Espanya. 

Estem segurs que en aquest dotzé 
aniversari de la creació del nostre P.S.U. 
de C, tots els nostres militants sabrán 
cíimplir aqüestes tasques combatents, fent 
aixi honor a la ja tradicional I exemplar 
conducta que comencaren durant la nos
tra guerra i que han sabut continuar en 
tots els fronts de combat contra el nazi-
feixisme i en la durissima prova do la 
lluita il.legal contra els botxins franco-
falangistes. 

Rafael VlDlELLA 

UNA DELEGACIO 

de la U. dé D. de C. 
ha visitat 

Joan COMORERA 
Amli motiu d'liaver-se celeluat 

1'ExfMjsieió Internacional de l;r Do
na, organilzada par la L.D.I. i 
en la qual La L'nió de Dones de 
Catalunya, conjuntamenl amb La 
Cnion de Mujeres Españolas, va te
ñir una magnifica partit ¡pació, una 
delegació del Consell Nacional i del 
Consell de Parte d-1 La L'nió de Do
nes de Catalunya ha visitat el nos
tre secretari general, company 1 
Comorera, peí-a testimoniaos!] la 
v,i simpatía i l'agraiineni que sen; 
aquesta organització d'unitat 
baten! de les doñea catalanes, peí 
constant <meoratjament rebut del 
I'. S. U., partit dirigen) de la lluita. 
del pob l é c á t a l a , í-
na d'un precios oirjecte d'art, (el 
per lee mans de les dones catalanes 
i al.legóric a la nostra dansa na
cional. 

El nostre company Comorera 
ngrai amli semilles páranles aques
ta prova d'estima i atenció. i elogia 
el lion treball realitzat per la Unió 
de Dones de Catalunya, tol espero-
nant-les a intensificar encara mee el 
seu esfon; en ajut d<ús Uuitadors de 
l'interior. 

Le Gérant: Mathildc KOENIG 

BU S.F.E.I.R., 26, ru» Clavel, 28 
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El vil atemptat contra TOGLIATTI 
obra d'un agent de Timperialisme 
ens obliga a estrényer la vigilancia 
a l 'entorn deis nostres dirigents 

Un cap, meó,, Stalin ha dit e£& nwt& JUÓÍOÓ 

tu 

E LS trets del 14 de jul iol a Roma 
contra el company Palmiro Togliatti, 
l'estimat dirigent del proletariat ¡ 

del poblé d'ltália, han repercutit en la 
consciéncia de tots els treballadors ¡ de-
mócrates del món. 

Aquests crim, dictat per l'imperia-
lisme, peí neofeixisme que ha armat el 
hrac de l'assassí Pallante, ha vingut a 
proclamar novament, amo tota la seva 
cruesa, els vcritablos termes en qué la 
Milita está plantejada entre el camp de-
mocrátic ¡ antiimperialista i el camp Im
perialista ¡ antidemocrátic. 

Ha vingut a plantejar-nos com és de 
perillosa l'anestésia de la vigilancia re
volucionaria. De totes les veus que la 
humanitat lliure i progressiva ha escoltat 
aquests dies per significar llur adhcsió 
al company Palmiro Togliatti i l lur re
pulsa contra les torces imperialistes i 
reaccionarias que creen dimes de men
tida i d'odi contra els campions de la 
independencia i la sobirania deis pobles, 
una vegada mes, la veu del company 
Josep Stalin ha dit els niots mes justos 
en mig del dolor i la indignació univer
s a l peí crim de Roma. 

«El Comité Central del I'artit Co-
imiiii.sta (liul.wir) di> ta l'.K.S.S. 
lamenta que els araies de Togliatti 
no IIUÍ;ÍH pegut ¡icoiisejfuir salva
guarda i-I» cüaquest vil atemptat» 
1—ha dit Radio Moscü i signat per 
Stalin. 

Heu's ací, dones, una de les grans 
missions deis militants deis Partits Co-
munistes de tot el món. deis militants 
de les Centráis sindicáis revolucionarios. 
de totes les organitzacions de masses 
que lluiten per la democracia i contra 
l'expansió de l'imperialisme. La vida i la 
seguretat d'aquests dirigents cal vigi-
lar-les amb el mateix sentit de responsa-
bil itat amb que el sentinella vigila en 
temps de guerra una posició avancada 
del front contra els cops de má de 
l'enemic. 

En aquest sentit no és mai sobrera 
tota mesura de precaució. Val mes pecar 
d'aparent exageració que no pas aban
donarse a l'anestésia que ha motivat la 
lamentado del company Stalin i del Par-
t i t Bolxevic que tants de servéis ha 
prestat i presta al proletariat mundial, 
servéis entre els quals estem obligats a 
consignar, aquests darrers temps, els 
prestats amb f i l i forme magistral del com
pany idánov a la Conferencia deis nou 
Partits Comunistes celebrada el setem-
bre darrer a Polonia i la iniciativa del 
Part i t Bolxevic de desemmascarar la 
falsa política del Comité Central del Par
t i t Comunista de lugoslávia. 

E L cop de l'assassí Pallante no és 
un fet isolat, no és l'acte d'un 
fanátic. ans bé forma part d'un 

vast complot internacional que salta per 
damunt de totes les fronteres i que es 
val de totes les formes per anar el mes 
directament possible contra els Partits 
Comunistes, avantguarda de la classe 
obrera i deis pobles, contra els caps deis 
partits que constituaixen la gran barrera 
contra l'expansió de l'imperialisme, con-
cretament, en aquesta hora crucial del 
món, contra aquest instrument d'escla-
vització deis pobles que es diu pía 
Marshall. 

L'imperialisme i la reacció mundial 
s'han proposat eliminar els mes preclars 

i estimats dirigents deis Partits Comu
nistes i, amb la mentida barroera i mi
serable d'una premsa podrida, amb els 
discursos i declaracions deis socialistes 
de dreta estil Schumacher, Saragat, Be-
vin o Prieto, amb l'adulació a la vanitat 
d'un Tito, amb la mobilització deis des-
classats faistes a casa nostra, amb els 
trets d'ara a Roma, Wall Street i la City 
volen eliminar els nostres dirigents arreu 
del món siguí com siguí, per tal d'ampu-
tar els Partits Comunistes, l'avantguarda 
del gran front democratic ¡ antiimperia
lista mundial. 

I allá on no arriba la provocació de 
la mentida i l'exacerbació d'un naciona
lismo estret i suicida, allá on no arriben 
les campanyes calumnioses de l'anti-
comunisme ¡ l'antisovietisme, el terro-
risme troba mercenaris que agafen la 
pistola o la bomba assassina que va di-

I'almiio TOGLIATTI 
Secretan general 

del P. C. I. 

recta al cap o al pit del dirigent co
munista que l'imperialisme ha condem-
nat a mort. 

El cas del company Togliatti és tipie. 
L'imperialisme ha intentat assassinar-lo 
perqué tot Italia está darrera d'ell i del 
seu Partit, perqué és l'home que ha 
realitzat la unitat d'acció amb el Part i t 
Socialista italiá, perqué és un campió 
de la unitat obrera, perqué fou el gran 
vencedor en les eleccions falsificades que 
Washington va fer «guanyar» fa tres me-
sos a de 'Gaspari, un deis criats mes 
servils de l'imperialisme a Europa. 

Pero la cosa no és nova. A Franca, 
després de tractar-lo de «prussiá», la 
reacció imperialista assasiná de la ma-
teixa manera el gran apóstol de la pau 
Jean Jaurés el dia abans de la primera 
guerra mundial. Com ho han fet a tot 
arreu quan no han bastat els «arguments» 
polémics. El terrorismo és una arma pre
dilecta de la reacció, és l'arma deis im-
potents, deis que no teñen cap rao ni 
argument teóric consistent. Es l'arma 
deis venguts i condemnats per la histo
ria. Es l'arma deis régims policiacs. 

I no podem, per menys, a la vista de 
l'atemptat de qué ha estat víctima el 
gran dirigent de la classe obrera ita

liana Palmiro Togliatti, d'acudir al re
cord de fets que han ocorregut a casa 
nostra i de la campanya vi l de qué son 

objecte els dirigents del Partit Comu
nista d'Espanya i del Part i t Socialista 
Unificat de Catalunya, els partits que 
son l'avantguarda deis pobles hispanice 
en l luita contra el feixisme amb eti
queta espanyola, contra l'imperialisme 
que vol fer de la nostra patria una co
lonia de Washington i de Londres. 

Ultra que el mateix esperit, fu l del 
mateix clima que avui emmetzina Taire 
d'Europa, va armar els assassins de 
Lairet i de Seguí a casa nostra, previa 
una campanya de deshonra, a Catalu
nya tenim l'cxemple deis nostres dir i
gents tan vilment atacats pels enemics 
de la classe obrera, pels agents de l'im
perialisme i de la Falange, entre els 
quals els desclassats de la F.A.I. figuren 
en primera Iínía i precedint la fastigosa 
banda de capituladors que abdica de 
totes les formes del patriotismo i de la 
dignitat per odi anticomunista i anti-
soviétic. 

Els que van assassinar el gran diri
gent obrer Antoni Sesé, secretan gene
ral de la U.G.T. a Catalunya, quan el 
criminal «putx» del maig del 1937 i en 
el moment que Franco atacava Bilbao; 
els que després d'una rabiosa campanya 
d'injúries contra el nostre secretari ge
neral, company Joan Comorera, van in
tentar assassinar-lo el 1938 amb l'explo-
sió de la bomba que va aixecar una pila 
de metres de Tcmpedrat del passeig de 
P¡ I Margal! a Barcelona, duen avui en
cara i amb frenesí renovat una ofensiva 
que només serveix Franco i l'imperia
lisme que els paga per fer llur miserable 
tasca. La ploma mercenaria deis agents 
franquistes IGarcia Pradas i J E . Borras 
suquen en el mateix fel de Saragat quan 
deia dímecres darrer que calia clavar To
gl iatt i a la paret i no precisament amb 
paraules. Les pagines infectes de la 
premsa faista s'assemblen de dalt a baix 
a la de la Falange, a la de tota la reac
ció mundial en l'odi ais comunistes, els 
quals, com a guerríllers i en tots els 
fronts hitlerians, han estat durant la se-
gona guerra mundial els soldats de la 
independencia deis pobles, contra l'Exer-
cit soviétic que ha perdut set milions i 
mig de vides, sense comptar les deis deu 
milions de civils russos i ucraínians, per 
la ll ibertat deis pobles d'Europa i per 
l'esclafament militar del nazi-feixisme. 

Els García Pradas i tota la seva banda 
de desclassats, de servidors de Franco, 
cultiven el virus de l'anticomunisme i de 
l'antisovietisme amb idéntica missió i 
excitació a l'assassinat que ho fan tots 
els reaccionars del món. 

Pero no en sortiran. puix que els po
bles no son mesells i els pobles saben 
ésser agraits ais campions de llur inde
pendencia i de les seves llibertats. Ací te-
núi com to t Ital ia sha aixetat en pes per 
condemnar el gest de l'assassí Pallante 
i deis que li han armat el brag mercenari. 
I. igual que Italia, és el nostre poblé. El 
nostre poblé estima Dolores Ibárruri ¡ 
Joan Comorera. perqué son els dirigents 
máxims de dos partits que portaran el 
nostre país a la victoria damunt les ruñes 
del feixisme, contra tots els vents i con
t ra tots els enemics de la unitat i de la 
l luita que ens salvaran. 

I perqué aquesta missió de fer lliures 
i próspers els nostres pobles no sofreixi 
cap entrebanc, voltarem de la nostra v i 
gilancia de ferro els nostres dirigents, 
perqué els estimem i per tal d'evitar 
d'ésser objecte del penós retret que el 
company Stalin acaba de fer ais comu
nistes italians. 

El pafisat 

i t manya iota és 
acordsJolsdam" 

diu el Govern soviétic responení a les notes 
de les potencies occidentals 

Estats Units un I nota que deia a i x i : 

PRIMER. — El 

dia 14, el Govern sov ié t ic va lliurar al Govern deis 

viét ic ho 
exa.mii oti del Goveri 
Estats Units, de l ¡ de juliol , la qual 
atribueix la situdcio creada actual-
tnent a Berlín a mcia de les 

Ucs. 
El Go 

aquesta de leí Govern de s 
Estats Units i estlfloa que la situa
d o creada a Berlín ha sorgit perqué 
cU Governs deis Bstats Units, Gran 
Bre tanya i Franca han violat els 
acords presos par Jes quatre 

Berlín, la 
qual cosa ha d intro-

orma moneta r ia per 
separa! i la í 11 ¡ • d 'una mo
neda especio] per a is sectors 

de r.cilin i ha piantejat el 
desmembramenl d 'Alemanya. Él Go-
vern soviétic ha £d\ erada-
ment a i s Governs deis Estats Units, 
Gran Bre tanya i F ranca de la res-
ponsabilital que contreuen en mar-
xar peí ca-mí de le v io l ado deis 

nteriorment per 
le- qu¡ TI' Alema-

Les d les Confe-
de falta i Potedam, a ix i com 

potencies 
el uiCi -I d ' .Vemn-

p lunte javen com a f i n a l i t a l 
la desmilita - democratitza-
ció d 'Alemanya, . els propis 
centres del mil l tar isme a l emany , 
impedir el ressoraünent d 'Alemanya 

trans
formar-la en on fetal democratic i 
pacific. Aquesl 
l'obligai part d 'Alemanya, del 
pagamenl de reperacions i indem-
nitzar a ix i , a lmenys en part, els 
per judi í a is paisos que 

iferl 1'agreSsiO a lemanya . En 
virtut d 'aquest aeord, els Governs 

assumiren 
radmlnis l 

d 'Alemanya i eS van oompromatre 
a de te rminar cond ú n t a m e nt l 'estatul 
d 'Alemanya o de quajsovo] zona, 
Berlín camprí -. que TOrmi part del 
territori a lemany ¡ concertar a m b 

tractal dé pau que ha d 
signat a m b un Sovern d 'Alemanya 
democrát ica, apte per a. aquesto 
flnalitat. 

Aquests importantissin 
Uemanya , presos pela Quatre, 

lian estad violata pels Govern 

Catcdcutó! 

spcmya 
e n d e n t 

Kmet cada dial a les 4'30, 5'30, 
6'30, 7'30 de la tarda per andes de 
19'5, 23, 34'2 metres. 

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

Radio P raga 
m 

Cada dia a les 21'30, 23'30 i 24'30 
per ondes curtes de 31'41 metres. 

Estats Units, Gran Bre taaya i Fran-
ca; s'ha perinés qoe un importan-
tissim focae de la industr ia bel.lita 
d 'Alemanya, com és la regió del 
llur, s'hagi sostret a l control de les 
quatre potencies . 

Els Governs deis Estats Units, 
Gran Bretanya i F ran ja lian fet 
complotainent malí é l 'acord sobre 
repara r ions de les y.ones d'ocupaciO 
a Alemanya. 

Amb l lurs acciona 71er separa t , e l j 
Governs déla Esta ts Units, Gran Bre
tanya i Franca han destruit el meca-
nisme quadr ipar t i t de control d'Alc-
m a n y a . Cinn a conseqütacia d 'aixo, 
el Consell de Control ha cesaat les 
sevas activitats després fie la Confe-
icnc ia de. les t res potencies a Lon
d r e s a m b la pa r t i c ipado deis pa t so j 
del Benelux. Els Governs deis IMnts 
Units, Gran Bre tanya i F ranca 
apl iquen mesures encaminadas a ia 
divisiO i de.sniembrament d'Alema
nya aíegides ais prapaTatius que et 
fan ara per al nomenamrn t d 'un 
Govern per separal per a les /-

dentáis d 'Alemanya, la r e t o m a 
mone ta r i a per separat , p roc lamada 
el 18 de juny d a q u e s t any a h'± 
zones occidentals d 'ocupacio. 

Cuín que la si tuacio c r e a d a i a Ber
lín i a tot Alemanya és consequi'n-
Cia directa de la v io lado sistemal 
d e les decisions de la Conferencia 
de I 'otsdam i deis acords de 
quatre potencies sobre Alemanya en 
allO que es rel'ereix al mecanismo 
de control al iat , pels Governs déte 
Estats Units, Gran Bre tanya i i-'rau-
1 a, el Govern s o v i é t i c lia. de rebut jar 
com totQl.ment infundades les decla
racions del Govern flels Estats Units 

ns lea amáis les mesures res-
trictives d e les oomunieaciona i el 
t ranspor t entre Berlín i les zohes 
occidentals d 'Alemanya, introduides 
peí C o m a n d a i n e n t sov ié t i c per u 
defensa? recononua da la zuna so
viética de la desorganítzació, s e m 

as es pi'etén—.una v io lado deis 
ils exis tents sobre l ' adminis t ra-
16 Berlín. 

SBGON. — Et Govern deis Estáis 
Unils declara que ocupa el sen sec
tor de Berlín en vir tut d 'un dret 
derivat de la derrota i c a p i t u l a d o 
d 'Alemanya i s'até, en aquest nfer, 
ais acords de les quatre potencies 
sobre Alemanya i Berlín. Amb aixO 

1 mes que confirmar que el dret 
de 1 a Berlín esté vinculét 
obi igator iament al compliment , per 
les potencies occidentals, per l 'acord 
deis Quatre concertat en t re ells res-

V lemán ya en el seu conjunt. 
De ennformitat a m b aquest aeord, 

Berlín era. consideral com el Uoc de 
i'ai,torit.at suprema, de 

.> tn.u(>.iiils d'Ale-
maii obre 
l 'adminis riln sota. 
la direociO del Consell de Control. 
D'aquesta m a n e r a l 'acord d ' amín is -

1 quadr ipa r t i t a d e Berlín és 
p a n indivisible d e l 'acord sobre 
¡ ' admin i s t rado quadr ipa r t i t a d'Ale
manya en el sen conjunt. 

Després que els Estats Units, Gran 
Bretanya i Franca, amb llurs ac
ciona per separat a les zones occi
dentals d 'Alemanya han destruit, el 
sistema d ' a d m i n i s t r a d ó deis Quatre 
sobre Alemanya i lian coniencat a 
c rea r a Francfort del ¡Main la capi
tal del Govern de l'Ale.manya occi
dental , s 'han soscavat també les 
bases lu r ld iques que e ls assepuren 
el dret a pa r t i c ipar en r admtn la -
tració de Berlin. 

El Govern de is Estats Units indica 
en lo seva nota que el dret d 'estada 

.1 Bel Un es basa també en que els 
Bstats Units van ret irar l lurs trapes 
d 'a rguns districtes de la zona, sovié
tica d'ocupaciO en els quals van 
en t ra r durant les operai lons mili-

.1 Alemanya i, que si haguesln 
pievist la s i t u a d o creada a. Berlin, 
no baur ien retirat l lurs tropes <I'a-
quests districtes. 

No obstant. el Govern deis Estats 
Units sap proa bé que en re t i ra r les 
seves tropas ais ltaiits de la zona 
d'ocupaciO n o r d a m e i ¡cana f ixada 
per l 'acord q u a d r i p a l i t sobre les 
zones ¿'ocupado d'Alemanya no 
feia mes q u e complir les obli.i;acions 
contretes, íes üniques que podíen 
donar-li dret a d n t r o d u i r les seves 
t iopes a Berlín. 

En examinar la car ta del Presi
den! Truman al Pr imer Ministre 
s t a l in . del 1G de j u n y del mati ix 
any , a la qual es fa referencia en 
ia nota, del Govern deis Estats Units, 
es confirma que en vir tut deis 
acords de llavors, les tropes deis 

t6 Units, Gran Bre tanya i Fran
ca van teñir la possibilitat d ' en t ra r , 
la.nf, a la cap i ta l d 'AIemanyo, Ber
lín, com a la capi ta l d 'Anstr ia , 
\ i e n a . les quals. com és sabut . 
només i'oren ocupadee per las tro-
j es <le TExércit soviétic. 

Com se s a p lambe, l 'esmental 
aeord Berlín i M e n a no era mes que 
una part de l 'acord sobre Alemanya 
i Austria, en el compliment del qual 
el Govern soviétic segueix insistint. 

TEBCEB. — El Govern deis Estáis 
l nits declara que les mesures res-
trictives provisionals de les comu-
iiicacions i t ransporta de Berlín a m b 
Jes zones occidentals. apl icades peí 
Comandanient soviétic lian creal 
dificultáis per a l proveímeat de la 
pob lado berl inesa deis sectors occi
dentals . No es pot ncaar , amb tot. 
que aqueste:- dificultáis lian estat 
niutivades per les accions deis Go
verns deis Estats Units. Gran Bre-
laü.v.i i I-Yanca i sobretot, per l lurs 

ons per separa t d ' in t rodui r u n a 
nova moneda a les zones occidentals 
d 'Alemanya i una. moneda especial 
a i s sectors occidentals de Berlín. 

Berlin es troba al centre d e la 
zona soviética i en forma par t . Els 
interesaos de la pobiaeio berlinesa 
110 permeten que a Berlin, o n o m o 
en els sectors occidentals de Berlin, 
siguí in t roduida una m o n e d a espe
cial que no té c i r c u l a d o a la zona 
soviética. L'aplicació d ' u n a reforma 
mone ta r i a per separat a les zones 
occidentals d'Alenianya ha. posut 
Berlin, i a m b ell tota la zona sovié
tica d'ocupaciO, en u n a s i t u a d o en 
qué tula. lo. m.as-a de billlets anul.-

ls zones occidentals ame-
ava a m b envair Berlin i la zona 

soviética d'ocupaciO. P e r aixO, el 
Comanduiment soviétic es va veuie 

.1 prendí-
per a sa lvaguardar d s int. 
la. pobiaeio a l e m a n y a i i 'economia 
de la zona soviética d'ocupaciO i del 
Gran Berlín. El perill d 'obstoculit-
z.'iciO de l 'act ivitat económica nor
mal a la zona soviética d'ocupaciO 
soviética i a Berl in no ha estat eli
m i n a ! fins a r a , tota vegada que els 
Estats Units. Gran Bre tanya i Fran-

eKiieixen man ten in t a Berlin 
l lur moneda especial. Al mateix 
temps, el Comandament soviétic s'ha 
preorupat invar iablement i setrueix 
preoeupant-se del benestar i d'asse-
(rurar el proveiment de la poblar lo 
de Berlin a m b tot el uecessari i es
pera acabar com mes av ía t míl lor 
unib les dif icul táis sorpides da r re -
rament en aques ta qüestiO. Per 
aixo, si cal, el Govern eoviétic no 
s 'oposara a a s se^ura r pels seus pro
pis mi t jans el proveiment en quan-

í i tats s i i í i c ients per a tot el G ran 
B e r l i n . 

En a l i o que x a la dec la-
raciO del Govern deis listáis Units 

ns !a. (pial aque.-t no será oblí-
,sai pe í les amenaces i la presslo 
a seu dret a part icn ar en 1' 
pació de Berlin, el Govern soviétic 
no té e l propOstt d ' en t ra r a discut ir 
aquesta declaracio tota, vegada que 
no adopta una política de pressiO i 
per tal com en violar les decisions 
coordinadas sobre l 'adminis t racio 
de Berlín, els esmentats (invenís 
niiiil.leri ells mateixos llur dre t a 
par t ic ipar a. l'ocu¡iac¡0 de Berlín. 

QUABT. — El Govern deis Estats 
Units. en la seva nota del 6 de 
Juliol, es mostra disposal a comen-
car ncRociacions entre les quat re 
autor i ta ts d'ocupaciO a b a d e s per a 
discut ir la si tuacio creada o. Berlin, 
pero silencia, el problema d'Alema
nya en el seu conjunt. Sense oposar-
se a negóciacions, el Govern sovié
tic considera, no obstant, nece-ssari 
declarar que no pot vincular el co-
mencament d 'aquestes negóciacions 
al compliment de qualsevol condi-
cio previa i que, en segon lloc. les 

mis quadr ipar t i tes només 
podran teñir efecte si 110 es limiten 
aj problema de Berlin, tota vegada 
que aquesta qüestiO 110 es pot sepa-

de] problema genera l del control 
quadr ipa rü t d 'Alemanya. 

/•;/ 14 (le juliol, el GOVeTU smii'lir 
a través deis seus tmUfaixadors a 
Londres i Parts^ Muré singles notes 
análogues ais Governs de Gran Bre
tanya i Franca: 

l^uitanta patriotes 
catalans 

están en perill! 

Set^e ferien 

llur vida amenaf a Ja: 

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

Salvem-los! 

Q OVINT llegim a la premsa deis paisos capilar 
J , listes que el régim soviétic no fu cap cas de 

l'individu .1 /« unió Soviética —áiuen- l'Br 
tai. ha és tot i i'home no és res. La personalitat hu
mana ¡ii és redulda al paper d'una roda anónima 
de la máquina admtnUtrattva. 

Aqüestes afirmacions rimen a veaades acompa-
uyades de profundes consideracions *geopaWAquei* 
sobre la irrrmensitat i la monotonía de la pl/muria 
russü', generadores, sembla, d'una inercia i d'una 
resignaciA que contrasten amb Vesperit d'lniciativa 
divers i artículat de V tOccident: Alguns autors hi 
afegeixen imatges ja proa conegudes qoe evoquen, 
adés uns formiguers immensos, adés els construc-
hii s iir pirámides. 

No cal itir que hom explica aquesta tdesindixi-
durdització* de l'home, aquesta *deshumanUzaciót 
de la so cié tal >-oiiviira, per l'aplicació de la «doc-
irimi comunista» i. sobretot, per la concepció mate
rialista del món que diuen que hega el rotor tic. 
l'tionii- ¡ que 10) mi en, ell ultra roaa qnv un «müjá, 
un rus sc / i sc ánimo» ili'l i/ual liom, <•* val a ' " V. " 
S. S. «rom laní s( rol vanimal», segons s'ha alrevtt 
a eserture el novel.lista cotditc Mauriac. 

B'aquesta manera és rom els pensadors burgesos 
s'arruten a convencer ells mateixos que el socia-
lisme soviétic proscriu lo indivtdualnal, no té en 
compte Vinieres personal, mata Vesperii creadot, 
talla les ales a les fortes personalitats, en un mol, 
¡abrir,, els homes en serie. 

I.n oiilmlir reprrxentr.nl de i '«élite» iulrl.lertool 
occidental, l'efcriptor Schlumberger, ha arrlbai fins 
o pretendre, en les columnes de «Le Fígaro», que els 
SOViéttcs " " poden teñir .riila personal intima» i. 
que fins i tot la decencia és considerada a la V. R. 
S. S. rom un- "/irrjuilirt cristiá »l 

t'.o. ¡i. trobem &n aquest quadre grotesc de la 
••oririat soviética lotes tes veltes cancons enfadases 
que els economista t els socidegs de la burgesia 
ron conten d'un segle euro contra el sodallsme de 
Marx. Mli). pero, que és nou és que aquests atacs-, 
mi solnmenl rao dirigUs contra el s&cialisnSe en 
ii.ni que doctrina, sino també contra la seva aplica-
rio práctica, la primero i fins ora t'iinira ,01 m his
toria del ni'in. fot pltgat no demostró res mes que 
indigencia mental i una ignorancia extraordinaria. 

i'er a facilitarse la tasca i vr acontentar liar 
clientela, aquests crtUcs, de Veteóla iliberal* o 
que es creuen «sociah'síes», s'han inventat simple-
ment un régim soviétic a llur conveniencia, tcdlat 
trinmfoiimoii o itnr mañero, tot exactamenl igual 
rom itn.rs predeeessors feien quan eombaiien un 
marxisme ful de llur ítnaginació. 

I.o Consttlucié i lo legislado, Vorganitzacíó de 
I'economia i del ireboit. veducado, la justicia 
tiques és erarte, que *'¡nspircu en els prineipis mar
xistes, concretáis i deeenrouiats per Lento ¡ stalin. 
Pero la historia del movtmeni oiirer i de lo doctrina 
socialista remorro que els fundadors del soáalisme 
cientific no tenien cAtre objectiu que la felicüat de 
l'home. 

t-ai la fase ascendent del capttalisme, M havia 
individus isolats que rteixien a vegades a arribar 
datf de tos de Vetéala social grácies a liar espiffil 
d'iniciativa i " llurs apt/ituds personáis. [mt> tot, 
només ni arrtbaven escktfant els mes débils, d'acord 
amb la llei (Ir la ¡inu/li, capitalista. Solooierit un 
régim basat en la propicia! col.lectiva deis mitjans 
de prodúcete i de canci, que suprimeix VexplotaciA 
capitalista, pot assegurar a tots els individus ii 
Ulure desenrotllMnent de llurs aptituds personáis. 
En lo seva critica de les leones una/quistes que 

Li. armonía de 1 inf ( Mecí I ínteres eoi.ieetiu i individua diviclual 

posen «l'iiiilirio'u» per ilamunl de la «lo im: 
Stalin ha e.srril ; 

«La pedra angular del marxisme- ís la m a s » , l'alli-
berament de la qual es, segons el marxisme, la ecm-
dició principal de l'alliuerament de l'individu. La qual 
cosa vol dir que des del punt de mira marxista, i'alli-
berament de l'individu será impossible mentre la 
massa no será allibcrada.» 

/•;.s' dir que per ais teórics del marxisme ¡ per ais 
constructors de la socieM sonetico no es nocla de 
Cap de les 'molieres, rom prelioirn els «indiroliio 
lisies» bur,ge*os, d' «ofegar l'individu en la massa*, 
nos al eontrari, es tracto de crear unes cumiicions 
econórniques tais que ta situada sopit4 de codo 
individu no depengui mes que del sea treball, i deis 
ilons personáis. 

La sociaülzaeid deis mitjans de prodneció és reu-
litzadá ja a lo 1 . 11. S. S. segons el principi de 
«codo qm,¡ segons les seres capacitáis, o coiloseo 
segons el seu irebau». Es cert i/ne no bou estat enco
ró sojirioiiiies lo dirisio del treball, Vespecialització 
profesional, la diferencia entre el treball quaüficU 
i el no qualtficat, entre el treball intelectual i 
manual. Pero aqüestes diferencies, les quals SÚn 
atenuades de mica en mica, están cridades a dcsa-
porrrrcr i i.i.ci), no per mi rcbai.ramenl general al 
nivetl inferior, ans bé, al eontrari, peí lliure acres 
,ie tots els treballadors ul nivea superior. 

Des d'ara, la situacio social de l'individu depén, 
a lo li. H. S. S., c.riiiisicumcnt del sen treball, 'li
les seres capadtats i del seu amor al bé del proi¡¡me. 
Si la desapañen) de les empreses priendes i de lo 
cuncurreiicin ln, rslmnilil aquest vell mobil de. I'iicli-
riíat. económica que és el proftt, no ha suprimit, 
pero, finieres personal. El sistema soriolisio ten-
dei.r a desenvolupar en el treballador la consciéncia 
de ¡'interés col.lectiu, pero respecto; també el desig 
natural de rada iniliiiiilu tic millorar la seva situa-
1 ni personal. 

¡,'hrirmoniizacii) deis interéseos personáis i 
eiil.leclius és un. deis problemes mes importauts til
la ¡eolio- i tle ia. pruclicu soetolisles. Il'eoeo deis 
comencaments tic l'edificació socialista, lenin ¡torio 
¡lidian qu(. eolia inlcrcssar material ment i ináivl-
dnaitiicnt els trelióUodois en i'e.ni tic Vobra comu
na. I Stalin, en desenroliipur ¡o titeo de l.emii. lia 
demos'trat la necessitat d'una política de salarit que 
fa uno. dislinctó entre el treball qualificat ¡ el no 
quattficat, entre el treball dur i el treball fácil. 
sta¡in ha condemnat en la societai socialista i'ani-
veüament de salaris que furia desaparéixer un po. 
leni estimuioiit de la iustrucein i del perfecciona-
ment individuáis. L'experiéncia ha demostrat que 
]'estimulado material t moral, del treball ben fet, 
per l'escuioiiiiment deis saloris i per les primes, 
liliquiento coiisiilcralilcmcut el reutli/urnl de les 
empreses social¡steS. 

Serio i-rroni, im obstant, d'isolar el sistema SO-
rietic de reinunerurii) tic ¡'atmosfera social ex 
qual els obrers viurri i trcbnllen. 

«Les relaeions mülues entre els homer, en el procés 
de producció —ha dit Stalin—. es caracteritzen Mi, 
en regim socialista, per la col-laboració, per la com-

© per I. SMIRNOV O 

panyonia i per la solidaritat socialista de treballadors 
alliberats de tota explotado.» 

t.o qual cosa vol dir que els avantalges obtinguts 
pels obrers mes hábüs qoe d'altres no poden lesio
nar els iiiteressiis de llurs companys. Aquell que. 
posa eiipráctlca un non procediment, una mes bima 
ulüització de ia máquina, una organització mes ro-
eionul del treball, propaga ¡ generalitza també la 
seca experiencia L'csfort individual contribueix 
d'aquesta muñera (¡L cierre ment general de la pro
ducció 1. per ri)iisct¡-iienr:ia, al benestar de cutiesen. 

I.'enqiuijer camitxev, obrer esdevingut directoi 
de taller o la fábrica íautomóbils uMolotov», He 
Gorqui, explica uno experiencia personal que ell 
Inicio, fet, quan, ¡ore otp'er, cu passar una lempo-
rodo a les fabriques Ford de Detroit. Havent trobat 
un procediment que li permetuí d'augmentar el ren-
(limeni del seu lorn. fou ueusut pels seus companys 
tle I rebol! de manear a la solida rita! ubi ero. 

—So, Camitxev—li ron dir—, teniem de ros uno 
Ultra opiuiíi mes bono, s-obirm que reinen d'un país 
en el qual hom. compren aj que és la solidariloí deis 
treballadors. PerÓ vos cus lieu decebid. 

—I'crmcicti-me—¡espolique- Camitxev—jo no he 
augmentat de cap manera Vesfore fisie, sino que he 
inventat simplenient oloti-tcs pet/lfs osiiieies. tt,-
modifica! ileugerumi'ni uguest toril. Sobretot rulot 
irciire'ti un millar rendiinet 

—7 que'l Demá cus crii/trun nn-s a ¡oís plegáis, I 
aquells qoe no podran, augmentar llur producen) 
oniínn a¡ carrer. lis ai.ni el que VOleU'l Es eco lien 
lié (itir un lie 11. estat mai en atur foreós. 

—A cusa austro, o la 
participen volunlártamen 
1 ningii no té cap por de, 

—A lo I 
—fon la couei 

•orienta, els homes 
i amb gust o Vemulado 

la seco .suri. 
n leii'ni cnp llenrg Ford! 

¿1 I ¡es. 

Un efecte. sata el rcq.m de la «lliure empresa», 
tot peí¡errtnnomi'ut deis me 10des de producen), atl 
¡tur si c.s iilin. deis ubres, no iiprofüti mes que al 
pairó. El capilalísme mdta la iniciativa individual 
tirls obrers. mota VespéíU d'invenciú, obstacuUtza 
t-i desenrotllament de It's aptituds personáis. 

El régim soeiein 
tre a cariasen de donar 
el iiirell inlel.lectual del 
esperit creador, els " ' í 
l'esforc col.lectiu d'edifik 

t-'.l mateix enginyer ' i 
Vobrer de can Ford, tan 
noila. es precipita cop o 
que u la fabrito d'autol 
obréis s'enlreíciien al lilli 
el irmneig tle. les máqu\ 

A la í'nii) Soviética 
quen i es perfeccionen, l\ 

nci. ho fa tot per perme-
ndiment. Fleco 

es masses, estimulo llur 
• idualment en 
isla. 

Ido remarcar que 
puní acaba la ..eco jor-

¡Orta de surtido, nienlie 
óliiis tMolotovv els rclls 

pitear ais mes joces 
i eemplicades. 

treballadors s'edw. 
classe nitrera. Im creal la 

seca intel.lectualitat técnica. No cap castix 
d'enginyers i de direclors. El caml cap a la ins-

Irur.rit) i a. I'especíulilzocn) está olier/ per u tothom. 
Cursos del miiiirn técnic, cursos de ntl. escoles lee-
nii/ucs, escoles A'entenyament técnic secundan per 
o ln. jovcntiit obrera, cursos d'estajanovisme, cursos 
públíes. trebuiis práitics organttzats per saris en els 
clubs de fábrica i els «icrons rojos», tots uquesls 
seta els mitjans deis quals disposa tota fábrica per 
usscguriir ais obrers la inslrucció que dcsilgen i, 
tot tii.rt), sensr srparur-los de la producen,. 

1,'uconlcnlumeui intiieidual de coda treballador 
és un deis objcclins essencials perségulls peí Hovera 
Soviétic i el Partit Comunista, l,a. desapañen) tle 
l'abim en/re el treball intcl.lcctuo.L i manual és pos
sible en régim soviétic 

nprr l'augmcnt del nivell cultural i técnic deis obrers 
fins al deis enginyers» —ha dit Stalin. 

t'cr ui.i-t) el Govern soviétic ho fa tot per assegur 
n.r l'ocees tle les mes limplies masses dé lo poblado 
o ¡'cnseiigament técnic scrunduri. i superior. 

Igual 'que o les eiolijs, al camp es constata un 
nrontenlamcni individual que desmenle.i.r d'una for
ma irrefutable l'UCUSacid d',.ocosei miment deis 
pugesos» felá pels initois antlSOViétiCS cotiliti el 
régim de les explotacions coi.icctives. . 

L'escripior anales t.'B. Priesaey declarava, de 
reloin de la V. fí. S. S. : 

—Al ió que JO mil posar SObretOt de relien, després 
de la nieva Visita a les e.iplolo.eions ugricoles 
cal.le.eHres, després d.'ltccrr iialial ilolzcnes de per
sones i conrersul amb riles, es que in'lic doual 
cumple que el sistema COljOStá lio fet les seres pro-
res. Foro de les fronteres de la F. II. S. S. no se 
sap que en les r.i¡ilolucinns agríenles rol.leclires 
tothom no tlei.ru de dur uno vida individual. Estic 
meravellol tlutpuest c.rit deis COljO$OS. 

lqualmenl i/ne en les empreses industriáis, „ les 
explotacions agricoles col.ltctives Finieres cot.lectiu 
i Finieres individual van de tiracet. 1,'inqrés per
sonal del coijosiu augmenta amb el rendtment del 
seu treball i aquest cstimulo.nl fu créixer el rendí-
ment í el benestar col.lectius. 

Igual que a les fabriques, la diferenciado del Ve-
hall—encara mi supñmidii—tendei.r a tieso¡lon-rrer. 
Cada coljotiá p0s>eix lo- possibilitat material de for
marse, iFiíisItuir-se i d'adquirir tots els cnuei.re-
mciits 'teórics de l'agricultura. El pages aprén a ser
virse del micrnscnpir i o descobrir els secrels de 
Faqtoquimica. A Fiuterior de les explotacions agri
coles c.ol.lerfnrs, els pugesos ¡citen a llar dispOSICió 
escoles secundúries i tecniques, ei.ri enm especia-
lisies. 

Fes estacione enlatáis de maquines i de tractprs 
M. T. s.) iioguen ais coljosiana lo maquina i ¡a agrí

cola mes moderna, amt> la qual cosa duen ln meca-
nitzocit) u un gruu cuita cap mes elerul cu el trelmll 
al camp i descarreguen cada dia mes el pagés del 
¡rebutí manual. Aixi l'agricultura soviética ucee-
tlri.r tumbé u un estadi nou en. el qual s'opera pro-
gressivninent i'olliberarió de l'home. 

El sistema d'e.iplnlaciñ cal.lectiva de Faqrie.nl-
iiiru garanten uno comoditat individual al pagés 
cada cop mes accentuiidir. La, gran productivitat del 
treball; col.lectiu assegura al coljós un ingrés consi

derable que és repartit entre els treballadors. A 
mes. cada familia payesa posseei.v el seu tros de ier
ra particular amb hort, jar di, galliner, etc., del gimi 
pot treure un m.áxim de profii i de joia, grades ais 
llenrcs que Forganilzacii) col.lectiva. del treball deis 
ctimps li ilci.va. 

D'aquesta manera, la societat sonetico obre du
rant de l'individu. unes perspectlves práctirament 
U.limitades. Quants de savis, k'artistes, d'enginyers) 
de cops (í'emprcsa, d'explorado/s, de generáis i de 
•morisca!;- sovoelirs huiien /leliollat de joves a les 
mines, a les fabriques, al camp! 

Pero lu nova é l i t e soviético surgido del pable 
no es separa pos del poblé. \o té res de comparable 
a les faltes «élites» capitulistrs, presnneres srinpie 
de Fospie desig ti'eitriquirsc o expenses de la 
col.lcciiviitit. Aquesta élite continuu al servei del 
poblé ¡ és d'aquest canto que es manifestó el seu 
¡iiiiiiiiuisiiie. tiiiléntic. 

L'Fslul soviétic, el l'iiriit Comunista i els Sindi
cáis désenrotllen per tots els mitjans ¡a consciéncia 
socialista deis trebatj&áors, ¡'esperit de sotttiarüat, 
él sriltimenl i atlhac. la passiñ de Finieres eiil.leeliu. 
Des de Veteóla, liom ensenya ais infauls soviétics 
la nova rnoiui socialista que s'oposa a F tindividua-
lisme», ni >e,.dascil per ell» del vell món capitalista, 
aquesta idea fonamentaí que en lo sncietal. socio-
lista el benestar de cariasen depén de la fclicitat de 
lols i que Vinieres col.lectiu prima, per ennsequen-
riu, Vinieres tndividul. Puix que com, mes ¡u socie
tat socialista es fa rico ¡ mé-s tlorent es la seto 

oitiu i la seva cultura, mes ele val será c! Iiene< 
Itir deis Vreb'aüadOrS. Els ciuladuns SOViéttcs poden 
convéncerse'n fácümeni en comparar la situado 
deh obréis i pugesos russos al comeiicameiit de lo 
Itecotiició i la situacio actual. 

La fortuna nacional de la i'nit) Soviética ha pas-
sul de K¡ mil milions de rubíes el -1928 • 45 mil mi
lions el 1997 i 108 mil unliaiis el (940. En dotze 
ongs, dones, ha quinlUpUcat. 

La. i/miniHal de béns de consum rcparlils entil
éis treballadors Im augmentat en proporció • eí 
IMfl, els mugatzcius d'Estal i les Coopero/ices van 
tendré a ¡o poblado mercuderies per valoi de 17.". 
•mil cení milions de rubíes, contra I .8M militáis 
el V.IÍX. 

(¡tem i¡e pastada aquest fet generalment ¡toe 
conegut que prnp de 80 milions iFobn-rs industriáis 
i empleáis sovictics conreen horts individuáis que. 
el 1947, els van donar 11.600.000 iones de pótales 

Gal interpretar aquest petit detall deis horts indi
viduáis deis habitants de ciutat. Bl ciutadá soeíetir. 
integrat a l'obra camuña d'edtficació socialista. 
reliaba, domuul (Finí plu iirm. estable, i sostret a les 
amenaces, recursos il.limitáis d'uu benestar prisa 
nal. tnul material com moral, pos en la col.lectivi-
tal, en sura al mateix temps, contra alio que afir
men els delicats «OCCidentalSa que no venen en lu 
V. R. S. S. altrrc cosa que «despersnnulilzuri,; „ ¡ 
«uiiirrllamenl». 

No hi ha. cap irnatge mes liella de la sorielat 
soviética que la feto peí celebre pedagag 1. MaoU-
renca quan diu ¡ 

«Nosaltres hem apres a ésser felinos en aquest ni
vell superior en el qual hom pot estar orgullos de la 
seva felicitat. Hem aprés a ésser felieos en el treball. 
en la creació, en U victoria i en la lluita. Hem cone
gut la joia de la unió deis homes sense les restricción:, 
veines del ric. Hem aprés a csser relíeos en el siber 
per tal eom el saber ha deixat d'ésser el privilegl deis 
rapaeos. Hem aprés a ésser felieos en el repós, perqué 
al costat nostre n<- hi ha ganduls que tinguin el mo-
nopoli del repós. Hem aprés a ésser felinos en viure 
la vida del nostre país, perqué aquest país és ara 
nostre.» 
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LA PAGESIA I LES LLICQNS 
del 19 de juliol del 1 9 6 6 

per E v a r i s t M A S S I P 

LA Resta nacional del 19 de juliol 
del 1936 que cammemorem avui, 
és una de les que ens ofereixen 

mes alliconaments. El primer és 
que, gracies a l'acció unida de les 
masses populars, en els primers 
moments la sublevació falangista 
a Catalunya fou esclafada. 

I, malgrat la cinquena columna 
franco-falangista, els «no interven
cionistas» que intervenien contra la 
República, la tra'ició P. O. U. M. 

— F. A. I. del maig del 1937 a 
Catalunya i l'assassinat de mili-
tants i dirigente obrers i antifran-
quistes; malgrat tot aixó, l'esforc 
popular va fer possible, en detei-
aninats moments a mes de la resis
tencia, durant prop de tres anys, 
assenyalades victóries. 

Només quan els agents de l'ene-
mic i la intervenció deis «no inter-
vencionistes» van poder debilitar i 
trencar la nostra unitat, Franco va 
poder passar flns al cor de la Re
pública i destruir-la. 

Una altra experiencia saludable 
que ens ofereix el 19 de juliol, és 
l'aportnció eminent i decisiva que 
van teñir la clesse obrera i la pare
sia en posar l'ordre de guerra que 
necessitávem, a la ciutat i al camp. 

I aci ve a tomb de parlar del pa-
per que va complir la pagesia. 
Deis eiicerts i deis errors que al 
nostre entendre va teñir. 

LA pagesia va nodrir, generosa, en 
bornes i alimente, els fronts de 
guerra. El vil atac de Franco 

i de Falange contra les. Institución* 
republicanas i catalanes, la pagesia 
treballadora el va sentir con en carn 
propia i la seva reacció imimediata 
fou la de defensa del régim repú
blica i cátala. 

El falangisme, que liavia pretés 
estendre el seus tentacles a totes les 
viles de Catalunya, es. va trabar que 
no lio va poder assolir per la fide-
litat de la gent del camp envers la 
República i les nostres llibertats 
nacionals. La sublevació, escanyada 
<il camp abans de néixer, fou ¡so
lada ais principáis centres nrbans, 
sobretol a Barcelona, on les mae 
populars i en forma decisiva, la 
clat-se obrera, La van esclafar. Per 
bé que el triomf a les grana ciuiais 
decideix el triomf general, és just 
assenyalar l'eíicácia de la contri-
bució del camp, de la pagesia, per 
tal que el triomf siguí mes rápid i 
mes complet, De la qual cosa es 
dedueix, una vegada mes, la neces-
sítat de l'acció mancomunada i per-
iiianent de la classe obrera i la pa
resia. I en aquest cas va existir 
aquesta unitat d'acció, i la Repú
blica i les llibertats de Catalunya 
foren salvadas. I dins de la Repú-

i i de la C a t a l u n y a a u t ó n o m a i 
democrática, la pagesia i l« <•;. 
<ilirera asseguraven llur avang cap 
a llur emancipado política i social. 

Una altia aportació de la pj 
a I.' :!e la victoria sobn 
f r a n i | u i - n i e , Ion la seva r e s i s t e n c i a 
.i 1 ^ expeririients aventuréis i comía

is provocadors del 
i'.o.r.M. i de la K.A.I. Justamant el 
sentil de re-ponsabilitat progressiva 
deis nostres pagesos, els feia oposaff 
a les coi.lectivitzacions arbitrarles; 
els feia condemnar les incautacions 
«pie res no justificava i que, per 
ésser factor-; d'immoralitnt unes i 
altres, contribuien a debilitar l'ad-
liesio a la lluita antifranquista de 
les masa s i populars i, eon-
seqüentment, a afavorir la causa del 
franquismo. 

Val a dir que la nostra pagesia. en 
el seu conjunt, no Os pas imper
meable a formes progressives d'or
ganització del treball de la térra. 
La nostra pagesia. pero, defensa i 
vol rnantenir el dret de la volunta
rietat de les seves decisions. I quan 

ia de la justesa i de la 
iiccessitat de donar un pas enda-
vam, el dona i el nianté. Uns bous 
testimonis d'aquesta afirmado nos
tra son l'extensió que ja havien 
pies a Catalunya el moviment de 
cooperació agrícola, l'ajut mutu en 
el treball i en les adversitats, les 
lluites reivindicatives per democra
t izar els contmetes de conreu. for
ma mes progressiva i mes aplicada 
a Catalunya que la forma de treball 
a jornal. 

La resistencia de la pagesia dones, 
rtes coi.lectivitzacions i a cer-
incautacions, no era pas una 

stencia al principi de la col.lec-
tivitzacid ni al de la justicia repu
blicana i democrática. Era, si. la 
resistencia a l'aventura i a l'arbi-
traiietat. 

En canvi, contráriament a alió 
que afirma certa gent que veu la 
pagesia catalana amb la mesura 
propia i atribueix ais nostres page
sos un taranníi estátic o reaccionan, 
nosaltres estem convencuts que a 
Catalunya, les formes de treball 
col.lectiu, de modernització de l'a-
gricultura i l'aplicació d'una justi
cia democrática i social, per propia 
voluntat deis nostres pagesos, tin-
dran un esclat esplendorós tan aviat 
com puguin desenvolupar—se en un 
régim república i popular. 

Entre altres que podrien enume
rar, aquests son factors positius que 
reconeixem en la nostra pagesia; 
encerts que va teñir en la seva orga-
nització i que van contribuir pode-
rosament a la resistencia deL poblé 
de Catalunya i deis altres pobles 
hispánics. 

AMB tot, convé que parlem també 
de certs errors coniesos i que 
bem de procurar corregir. Un, 

el Decret de Sindicació Obligatoria. 
Un altre, el carácter que es va donar 
a la F.E.S.A.C. 

El primer va venir a a-lterar «obli-
gatórinment», concepcions i formes 
voluntarles i progressives d'organit-
zació sindical. El segon va alterar 
formes voluntarles d'organització 
cooperativa, i progressives també. 

Peí que fa a la pagesia t ref i la 
dora, tenlem els Sindicats pagesos 
de la Unió de Rabassaires, de la 
Kederació Catalana de Treballadors 
de la Terra i de la C.N.T. En To
péete cooperatiu teníem un estol de 
Sindicats agricoles, uns autónoms, 
altres federats per rao de veinatge 
o d'influéncia económica i adminis-
trativa, tots els quals constitui'en 
una liase sólida on recolzar per al 
de.senvolupament de la cooperació 
agrícola de Catalunya. 

Caita evidentment, orientar—se a 
estimular formes mes unitáne-
d'organització sindical i coopera
tiva. No pas, pero, per la via. de 
decrets aanb forca d'obligar, sino 
per via de la persuado de la page
sia. per l'ajut técnic i económic a 
formes superiors d'organització del 
treball i de la cooperació. Calia esti
mular la voluntarietat de la pagesia 
a incorporar-se a aqüestes formes 
superiors d'organització, sobretot 
mitjaneant les lligons deis resultad 
beneficiosos, initjancant experién-
cies visendes. 

Per haver negligit i alterat aquesta 
regla elemental vam topar a.mb 
serioses resisténcies que, si s'hagués 
procedí) alframent shauríen evitar 
i el sistema cooperatiu que prete-
niem instaurar nauria sortit afa-
vorit en eficacia i en prestigi. 

El carácter que es va donar n la 
F.K.s.A.c. va respondre a aquesta 
política equivocada. 

Amb la F.E.S.A.C. es va pretendre 
muntar, comencant per dalt, un 
aparell de pretencions autárquiques, 
desorbita) deis limite i de les fun-
cions própies de la cooper. 
cola. Per aquesta rao, la F.E.S.A.C. 
va esdévenir amb poc tenips una 
organització divorciada de la page
sia. treballadora; dirigida, i adminis
trada per pagesos ríes i per «téenics» 
que per llur origen social i llurs 
concepcions económiques no tenien 
res a veure amb una economía agrí
cola democráticainent organitzada. 
Va esdevenir una organització hos
til a la classe obrera, car en voler 
assumir. en nom de la pagesia, fun-
cions que no li son própies—com 
és, per exemple, la transfoimació 
monopolitzada de productes agri
coles—, que correspon a la classe 
oí Hela, que, per complir—les, es 

essita la classe obrera, sortia, re-
petím, del marc que li correspon, 
rao per la qual, en la linia del seu 
desenvolupament, anava esdevenint 
una forca oposada o. la classe obre
ra, d'explotació de la classe obrera, 
un obstacle serios a la necessáiia 
allanta obrera i pagase, i a la unitat 
nacional de guerra sota el guiatge 
de la classe obrera. 

I la perspectiva d'aqucvta política, 
de prosperar, condueix, indefecti-
blement, a formes d'organització 
corporatives, a formes d'organitza
ció feixistes. 

No és casual que Franco no lia 
terat íora de la lie i la F.E.S.A.C. 

Es ben suggestiu que no s'bagi ins-
truít cap procés per baver estat ad-
herent, o dirigeiit de la F.E.S.A.C. 

i^i nostra canclosio, dones, és que 
hem de crear l'organització de le 
pagesia treballadora de Catalunya 
sobre base^ eminent.ment. dem> 
tiques. Per aixó bem de recolzar en 

la Unió de Rabassaires, en la Fede
rado Catalana de Treballadors de 
la Terra, en els Sindicats pagesos 
de la C.N.T. Hem de constituir Co
mités pagesos d'entesa d'aque 
organitzacions per estudiar en comü 
les condicions en les quals cal llui-
tar i els objectius a assolir sota el 
franquisme i preparar—nevs per <i 
demá amb Ja República i Catalunya 
recobrades. Una de les nostres supe-

PIDIESES 
que es tradueixen 

de es masses 

en una espoliado 

ba rceiomnes 
L'Aju.ntament falangista de Barce

lona acaba de fer pública la impó
stelo d'un non inipost del 10 per 
<-cnt sobre les consumacions qn 

lixen en bars, cafe-, lávenles, 
restaurante, botéis, ílcteries, xocola-
teríes, bottoues de queviurea i est«-
blimenis simílars. 

SegoOs manifestacions de ¡'alcal
de, Ixiró de Terrades, áquesl arbitri 
6'estableií pet tai de nodrir el pres-

ist extraordinari, de tres cents 
milions de pessetes, el qual ha de 
servir per a portar a la práctica una 
projectada modernització i extensió 
(!<• liarcelona. 

L'aplicació d'aquest non imjiost, 
que viiuirá a agreujar encara mes 

nrou miserioses condicions de vi
da de les masses treballadores i po
puláis, s'escau %n el mateix inoment 

¡ne a gran so de timbáis s'anun-
< ia per tes «autoritats» municipal 
l'existéncia d'un superávit de vint 
milions de pessetes en els pressu-

ordrnaris. 
Superávit que, d'existir, no s'ex-

plica d'altra manera que per la gran 
deixadesa en qué es. troba Barcelo
na, servéis insuflcients i defectuo-

• >ers plens de sots i d'im-
niundícies i, el que és mes greu-, re
presenta un escarní a la trágica si-
tuació de centenars de families tre
balladores obligades a viure en bai
larines, amuntegades i en promis-
cuitat. 

Anunciar aquest tamos pía en 
aquesta situació i fet a costeües del 

poblé i quan la faiu está feut grans 
•istralls en les families treballadores 
é« una prova mes del cinisme i de 
la immoralitat del régim. 

Per aixó no és d'estranyar la in
dignado amb qué ba estat acollida 
aquesta nova sangnia al poblé. Car 
el poblé sap, per experiencia, que 
tots aquests projectes no passen 

ser demagogia, projectes que no 
arribaran aaplicar-se, i que si es fa, 
quelcom, només servirá perqué els 
jerarques fala.ngiste- puguin realit-
zar nous i niés fabulosos negocis. 

Traduint aquest estat de descon-
tentament i indignació popular, el 
diari «/.'/ Vanguardia Española», 
comenta els esmentats proposita de 
l'Ajuntament falangista, com 
gueix: 

«Pero lo que ha promovido vivo 
malestar en los barceloneses es, 
además de la gabela, la certeza de 
uue la ((pequeña y vieja Barcelona» 
seguirá siendo victima de la incom
prensible desatención de los servi
cios municipales, incuria que ya pica 
en historia. No somos sospechosos 
de recelo ni de regateo a la ((Gran 
Barcelona»... Pero, como decimos, 
!hay tanto que hacer aún en la 
pequeña Barcelona!» 

Venint com ve el comentari d'un 
diari del régim, la denuncia i la 
condemna de la iiiimoralitat i inca
pacita! deis jerarques municipal* 
íalangistes no pot ésser mes cate
górica. 

'is ba d'ésser tre-
Imació d'una sola 
bdical i cooperati-
e la voluntarietat 

ts. 
aixl serien corre-
que vam cometre 

i que contriliuiiílui a desbrossar el 
cami de la pagelia cap a llur alli-
berament, cap a¡ llur einancipació 
política i social. 

riors preocupacj 
bailar per la ft 
Central pa
va. 6obre ¡a. basi 
deis seus compe 

Considerem qü 
gits certs error" 

FIXTA 
Radio Espanya Independent ha 

denunciat els noms d'aquests bot-
z i n s : 

Josep LLONGUERES, falangista de 
xoc que viu a Pobla de Segur i 
que ha denunciat un gran nombre 
de patriotes. 

Enric NICOXAU, cap de sector de 
Falange, que viu al carrer Borrell, 
94, quart, de Barcelona. 

ANTONIO, guardia civil a Castelló 
d'Empúries, torturador de pa
triotes. 

Lucas PAZ GALLARDO, sergent de 
la guardia civil a Viella, botxi 
deis treballadors aranesos. 

Patriotes: 
noms! 

No us oblideu d'aquests 

FRANCO ES LA GUERRA 
A ESPANYA Hl HA 70.000 NAZIS 
I 260 CRIMINÁIS DE GUERRA 

El 26 de juny tota la premisa fran
quista va reproduir les declaracions 
que Franco havia fet al periódic pe-
rua «La Prensa* en les quals, entre 
altres coses, afirma, una vegada 
mes: 

((España no amenaza la paz. Su 
conducta neutral y pacifica en las 
dos grandes contiendas mundiales 
del siglo y la política de amistad 
y buena vecindad con las naciones 
fronterizas lo corroboran.» 

La qual cosa no priva que l'Espa-
nya franquista sigui un catau en 
el qual s'aixopluguen els feixistes 
de tots els paisos i centenars de cri-

La guerra per la independencia 
d Espanya i per la República 

La justicia guerrillera Segueix la repressio contra els pagesos de les zones de combat 

Fa temps que al terme d'Ovejo. 
provincia de Córdova s'efectuave.i 
moltes detencions d'antifranquis-
tes. Els guerrillers de la regió 
s'assabentaren que aixó era degut 
a l'activitat infame d'un element 
provocador i confident de la guar
dia civil que feia de guarda de la 
finca Suerte-Valta. 

Complint ordres del Comanda-

ment guerriller. un grup d'aquests 
ana a la dita finca i s'apodera del 
confident. Immediatament es cons
tituí un tribunal guerriller el qual 
condemna peí procediment suma-
ríssim el confident a la pena de 
mort. sentencia que fou executata 
tot seguit. El falangista fou pen-
jat, d'accord ajgj? les liéis guer-
riíleres. 

Combat entre unitats especiáis de l'Exércit i els guerrillers 
Franco no en té prou amb les 

forces de la guardia civil per a 
lluitar contra els guerrillers, cada 
dia mes forts en nombre, armr.-
ment i organització. Per aixó es 
veu obligat a mobilitzar l'exércit 
i unitats especiáis seleccionades en 
ofensives espectaculars contra les 
unitats guerrilleres que sempre, 
pero, se li escapen de les mans 
per a reaparéixer en un altre in-
dret i donar-li nous cops. 

A la provincia de Granada, a la 
zona de Guejar-Sierra, fa uns dies 
va teñir lloc una forta topada en
tre forces d'una d'aquestes unitats 
especiáis de l'exércit i un destaca-
ment guerriller. De la topada van 
resultar dos soldats ferits i un 
guerriller mort. 

Amb tot, els combatents de la 
República van poder retirar-se a 
llurs bases i burlar la persecució 
franquista. 

La guardia civil acaba de co
metre un nou crim contra els page
sos del poblé de Mariné, prop de 
Valencia. 

Fa uns dies que un escamot de 
guárdies civils va disparar contra 
un grup de pagesos que tornaven a 
casa després d'una jornada de tre
ball. L'explicació que els botxins 
franquistes han donat és que es 
tractava de guerrillers, pero els 
assassinats —un mort i un ferit 
greu— son ben coneguts com a 
veins del poblé on resideixen. 

No és d'estranyar que sigui en 

aquesta zona de l'Agrupació de 
Llevant que les forces repressives 
del franquisme cometin mes crims 
contra els pagesos indefensos, im-
possibilitats com están d'acabar 
amb els heroics combatents de la 
República. 

La guardia civil voldria. per mit-
já del terror, espantar els pagesos 
llevantins i isolar d'aquesta ma
nera els guerrillers de la regió. No 
ho assoliran. pero, puix que cada 
dia és mes gran l'odi que el nostre 
poblé sent contra el franquisme i 
mes l'ajut que les poblacions rurals 
presten al guerrillers. 

Nous guárdies civils sumariats i expulsats per «negligencia» 

Heu's ací una nova prova de la 
descomposició del tan seleccionat i 
mimat Institut de la guardia civil, 
malgrat la disciplina de ferro que 
els seus caps imposen. 

RAMBLES DE BARCELONA, 20 DE JULIOL 
La sublevació ha estat vencuda. 

19 de Juliol del 1936 
victoria de la unitat combatent 

de tot un poblé 
S 'ESCAUEN dotze anys de la sublevació de la facció fe¡-

xista a Espanya. Un deis primers episodis de la guerra 
que el nazifeixisme internacional va imposar ais pobles 

en el seu afany de dominado mundial. Per Catalunya, per 
Espanya tota, s'iniciá un nou i trágic capítol de la seva his
toria. 

Fent front a la pérfida i criminal agressió de qué eren vic
times, els pobles hispánics s'aixecaren fermament decidits a 
tallar el pas a les forces' negres del feixisme i de la reacció 
espanyola, per defensar amb les armes llur existencia, per sal
var la democracia i la República amenagades. 

A Barcelona, a Catalunya, la sublevació deis militars per-
jurs i traidors fou esclafada en poques hores. 

El poblé guanyava una primera victoria per l'acció unida 
de la classe obrera, la pagesia, les forces populars i les forces 
armades del Govern de la iGeneralitat de Catalunya. 

Aquesta unitat, real, efectiva, garantía de triomf .fou se-
gellada amb la sang de milers de caiguts i simbolizada en les 
figures heroiques de l'anarquista Ascaso, de Jover Brufau, del 
P. S. U„ de Jaume I3raells, de la J. S. U., Enric Fontbernat, 
d'Esquerra Republicana de Catalunya i Fuster d'Estat Cátala. 

Malauradamcnt. no va consolidar-se aquesta victoriosa expe
riencia de la unitat combatent deis catalans contra l'enemic 
cornil. 

L'endemá mateix de la victoria popular assolida amb l'esforp 
de tots, i ací volem retre l'homenatge que es mereixen les 
forces d'Ordre Public del Govern de Catalunya, les quals, <¡es 
deis primers moments. ocuparen un lloc d'avantguarda en el 
combat. —hi hagué qui es va creure en el dret d'usdefruitar 
aquella victoria per imposar la seva ideología. 

Es trencava amb la unitat aconseguida en el comü sacrifica 
el 19 de juliol i. al seu lloc, s'obria el pas a un sistema de 
terror contra dirigents i militants antlfeixistes ¡ revolucio» 
naris d'altres partits i organitzacions. 

Fou aquesta conducta seguida per la F. A. I. ¡ els elements 
provocadors trotsquistes la causa del gran retard en l'orga
nització de la lluita antifeixista en el front i en la reraguarda. 
Foren ells els responsables de l'afebliment del front antifeí-l 
xista en ferir els interessos de forces populars, de la pagesia. 
de la petita burgesia, forces i estaments d'inequivoca fisono-i 
mía democrática i republicana, les quals de mica en mi ' J . 
sanaren allunyant del camp de la lluita per a caure, en 
millor deis casos, en el camp de la despreocupado i passivitat^ 

Aixó es produía quan la lluita dura i difícil que teníem1 

entaulada reclamava posar en tensió i en moviment tots els' 
recursos i totes les energies del poblé en l'objectiu suprem de] 
guanyar la guerra premissa fonamental per assegurar les con-

questes revolucionarles assolides; quan el carácter de la propia 
guerra reclamava l'existéncia d'un sol i indestructible front de 
combat integrat per totes les forces honradament patriótiques, 
republicanes i antifeixistes. 

Sense subestimar ni molt menys la criminal política de la 
«No intervenció», millor dit d'intervenció protegida, com un 
deis factors que mes contribuiren a la pérdua de la nostra 
guerra, és possible afirmar que sense aquella conducta contra-
revolucionária de la F. A. I. i deis trotsquistes, actitud que 
culmina servint de brac armat a la traició casadista, la nostra 
lluita nauria seguit un curs diferent. 

Ho palesa el fet que malgrat la nostra insuficient unitat 
i l'existéncia d'una situació internacional adversa, vam poder 
resistir 32 mesos a l'escomesa conjunta deis feixistes de l'in-
terior i de l'exterior. Si la nostra unitat hagués estat per
fecta, no solament hauríem resistit mes i millor, sino que 
ádhuc hauríem pogut guanyar la guerra. Hauriem estalviat ais 
nostres pobles, á Catalunya, la tragedia que han viscut i viuen 
sota la férula del franquisme; hauríem apuntalat la República 
i les conquestes de la revolució popular. 

En aquest aniversari del 19 de Juliol, en mirar aquell passat 
tan pie d'ensenyahces i de gloria, tan mateix ho fem cons-
cients de les necessitats i deures d'avui, per afirmar, ara com 
abans, que és fonamentalment amb la nostra unitat combatent 
i, solament amb la unitat combatent de tots els catalans i 
espanyols antifranquistes. que conquerirem la llibertat, la de
mocracia i la República a Espanya, 

Unitat avui com ahir simbolizada per la legió deis Ascaso, 
Jover Brufau, IGraells, Fontbernat i Fuster que en el país 
—i fora d'ella també—, en fabriques ¡ tallers, en el camp, en 
les ciutats i pobles de Catalunya, colze a colze, sense fer 
renuncia de llurs idees i objectius particulars, marxen junts 
en el mateix combat, per una comuna causa, vencer el fran
quisme, guanyar la República i. amb ella, assegurar per al 
nostre poblé una vida millor. 

Una unitat que es reforca cada vegada mes, malgrat les 
pressions i maniobres de tots aquells elements que els veiem 
lliurats ais bracos de l'imperialisme estranger i de la reacció 
espanyola capitulant i fent-se seves les mes porqués i crimi
náis calumnies anticomunistes i antisoviétiques. 

En aquests moments tan decisius per a la vida de la nostra 
Patria, que ningü no vulgui ignorar l'exemple d'aquells caiguts 
en el 19 de Juliol; que ningü no vulgui desoír la voluntat de 
l'interior, expressada en la patrótica Crida que acaba de fer 
l'Agrupació Guerrillera de Llevant i Aragó, la qual ha d'ésser 
atesa per tots els que volem els nostres pobles lliures, en una 
Espanya republicana, democrática, sobirana i independent. 

Fa pocs dies que a Andalusia 
han estat expulsats de l'Institut 
els guárdies Antonio Carmona, 
Luís Martín, Manuel Naranjo, Ma
nuel Vázquez Conde i Miguel Tor-
rens Perelló. 

A Toledo ha estat expulsat del 
Cos un guardia civil anomenat Te 
norio. 

I a Valencia, els mateixos dies. 
un tal Macario Ordaz Centeno ha 
estat sumariat, també, per «negli
gencia» davant deis guerrillers. 

Son tres noticies, de diversos 
punts d'Espanya, de les zones 
guerrilleres precisament, que diuen 
ben ciar com cada dia hi ha mes 
guárdies civils que son processats, 
empresonats i expulsats de l'I'nsti-
tut per «negligencies» davant els 
guerrillers de la República. 

mináis de guerra reclarmats pels 
Aliats. Elsserveis d'iníormació nord-
americans han evaluat en 70.000 
els nazis que a Espanya esperen l'o-
casió de tornar a devastar Europa. 

Aquests nazis, entre els quals figu
ren 860 crimináis de guerra recla
máis per >la Comissió aliada de Ber
lín, están toen organitzats i, si el 
moment arriba, constituirán un 
gran ajut en la direcció técnica de 
1 exércit franquista. Ultra els nazis 
que apliquen els métodes apresos 
de Himimler per les Comissaries de 
Policía i 47 deis quals viuen a Ma
drid amb ncans i cognoms de la mes 
pura arrel hispánica, com és el cas 
deis .agents de la Gestapo Hern» 
Hannes, Heinz Singer, Valentin 
Schloter i Adolf Strauss, Barcelona, 
Valencia, el camp de Gibraltar, el 
País Base i Astüries están plenes 
d'alemanys nazis, 

A Espanya no cessen ¿'arribar 
i de tornar agents de la Gestapo, 
com és el cas de George Baher i 
Godfried Paul Tabochat que el 1946 
foren repatriáis a Alemanya i que 
ara han desembarcat en un port del 
nord d'Espanya amb noms falsos i 
que han cuitat a posar le a les or
dres del general Eckhart Kraihmer, 
aferegat aeri de l'Ambaixada hitle
riana a Madrid, del capitá. Kurtz 
Mayer, agregat naval que organit-
2á el proveiment deis submarins 
¿ílemanys a les costes espanyoles, 
del doctor Hans Lazar, representant 
directa de Goebbels, altres tants cri
mináis de guerra reclamáis i no 
lliurats per Franco. 
' Els servéis de seguretat aliats co-
neixen els trepijocs de tots aquests 
elementa que es mouen d'acord al 
pía hitleriá de postguerra concebut 
per l'escriptor alemany Ernst Jun-
ger, moviment els dirigents del qual 
son els nazis Korpig, Bernhard i 
Guido Beak, els quals operen a Ale-
íiKutya, a Suisse, a Franca, ais pal-
sos escandinaus, a América del Sud, 
a África, a ESPANYA! 

Parlant d'aquests elements, la re
vista «Constellation», tanmateix ben 
poc su.-pect.-i de comunisme, diu so
bre el nazi Bernhart: 

((Bernhart ha estat amic intim de 
Goering i és ara col.Iaborador del 
general Franco. Quan la guerra 
mundial, controla tots els servéis de 
proveiment franquista de material 
de guerra. Un cop acabada la guerra, 
Bernhart dissimulá a Espanya i 
Portugal els capltals alemanys que 
els Aliats no han pogut embargar. 

Actualmcnt ocupa un lloc extre-
madament important en l'admlnis-
tració de la Llar de la Renaizenca 
Nacional-socialista, organització que 
aplega tots els nazis instal.lats a 
Espanya, els simpatitzants espanyols 
del regim nazi i totes les persona-
litats franceses de l'ex-Govern de 
Vichy, refugiades a la Península -
ibérica. 

Els grups feixistes disseminats per 
les nacions europees depenen de la 
Llar de la Renaixenca que té el seu 
quarter general a Madrid i del qual 
Korpig es el cap.» 

Tot aixó és malauradament ceét. 
l'tTfi qui aguanta Franco i el (ran-
quisme ;il Poder? No és, perventu-
ni, l'ininerialisine, amb els taurons 
de la City i de W.-ill Street al d;i-
vant, contra, l'opinió de tota la de
mocracia mundial?"' 

La campanya a favor deis 
80 patriotes catalans 
Els intel.lectuals 

proveníais. 
Sota l'Lmpuls de la circular que 

Jorgi Beboul adrecá recentment ais 
intel.lectuals provencals, s'ha cons-
tituít un Comité l'rovcngal i Meri
dional d'Intel.lectuals de defensa 
deis 80 patriotes processats a Bar
celona. 

Han donat ja llur adhesió mes de 
100 escriptors, artistes, nietges, ad
vocáis, professors, etc., entre els 
quals volem destacar els noms pres
tigiosos de Frederic Mistral (nebot); 
Jouveau, iMarius; Clauzade, Georges; 
Mossén Joseph Salvat; Bipert, Emile; 
Mouche, León; Vezien, Elie-Jean; 
Mouren, Gastón; Tortel, Jean; Rou-
quette, Pierre; L-.G. Gros; Ploch, 
.lean; Ballard, Jean; Boux, Louis, 
Pllak, Entile; Airaud, Paul; Ara-
broggjani; Cnavanne, Paul; A.-Se-
na ; Tuoat, .lean ; Rey, Rene; Cade-
nel. León; Lavaud, Rene; Monduel, 
Rene; etc. 

Un gran nombre de periódica de 
Marsella i de la regió lian publicat 
la Crida del Comité d'Intel.lectu.ils. 
cutre el]« «/.i/ France», órgan del 
R. P. F.; «Le Meridional», órgan del 
\1. K. I\ i «\lidi-Soir» iiixi com 
«Occituniíi,,, de Montpeller. 

El Consell Municipal 
de Nanterre. 

El Consell municipal d'aquesta 
localitat del Sena ha .-ícordat, per 
unanimitat, adrecar una carta a 
l'alcalde de Barcelona demanant la 
seva intervenció perqué els 80 pa
triotes catalans de Barcelona siguin 
jutjats per un tribunal Civil i amb 

anties de defensa. 

L'Exposicio 
Internacional 
de la Dona a París. 

Amb motín d'aquest certamen in
ternacional han estat repartits, per 
Iniciativa de la Unió de Dones Es
panyoles i de la> Unió de Dones de 
Catalunya, una. Crida a favor deis 
80 patriotes catalans procésate a 
Barcelona. 

Les desenes de milers de dones i 
bornes de totes les nacionalitats que 
han visita! rExposicio han manifes-
tat, en passar peí pavelló espanyol, 
llur solidaritat amb els anlifeixi'stes 
detinguts per Franco i han enviat 
moltes protestes al Capitá general 
de Catalunya. 

Protestes unitáries 
a Saint-Etienne. 

Solidaritat Espanyola, Joventut 
Socialistat Unificada, Moviment Lli-
bertari Espanyol, G N. T., U. G. T., 
Esquerra Republicana úe Catalunya, 
P. C; d'Espanya, P. .s. U. de Ca
talunya i Dones Antifeixistes Espa
nyoles, han cursat cartes ais Con-
soláts británic i mordamerica així 
com a l'O. N. U. demanant llur in
tervenció a favor deis 80 patriotes 
catalans processats a Barcelona. 

A la Charente. 
A Angouleme s'ban recollit mes 

de 500 signatures de ciutadans fran-
cesos de totes les ideologies en una 
serie de cartes que han estat enviu
des ais Consoláis de Barcelona, 

El Casal Cátala d'Angouleme ha 
fet publica també la seva protesta 
contia el nou crim que Franco pre
para a Barcelona. 

Al Loire. 

L'Associació Nacional d'Anties 
F, T. P. E., la Unió de Dones Fran
ceses, la Unió de la Joventut Repu
blicana de Franca i la Unió de 
Notes de Franca de Saint-Etienne 
lian trames cartes de protesta a l'al-
calde de Barcelona, al bisbe de Bar
celona, al Tribunal numero 2 i al 
capitá general de Catalunya. 

Mes protestes al Gard. 
En aquest departament segueix la 

niobilització de les forces democrá-
tiques contra el crim que Franco 
prepara a Barcelona. 

Darrerament han estat cursades 
gran quantitat de cartes amb cen-
teners de signatures a l'Ambaixada 
de la Gran Bretanya i al President 
de la República francesa damanant 
llur intervenció a favor deis 80 pa
triotes catalans. 

Altres cartes han estat enviades al 
ministre d'Afers esírangers de Fran
ca, a l'Ambaixada deis Estats Units, 
etc. 

El Consell Municipal 
d'Aimargues. 

El Consell Municipal d'aquesta lo
calitat del departament del Gard ba 
adrecat una carta a TAjuntament de 
Barcelona demanant intervingui per 
salvar els 80 patriotes de Barcelona. 

En nom del Comité, Jorgi Reboul 
ha parlat per la Radio de Marsella 
a favor deis 80 patriotes catalans de 
Barcelona. El Comité ha celebrat 
també actes publics de protesta a 
La Ciotat, Arles i Martigues. 

Gran acte a Marsella. 
El passat dia 12 de juny tingué 

lloc a la sala del Tecutre d'Alger de 
Marsella un actes politic-artistic en 
honor deis 80 patriotes catalans en 
perili de mort a les presons fran
quistes. 

L'acte fou organitzat sota el pa-
tronatge del Comité de Defensa de 
la Premsa Democrática i hi assis-
tire.n mes de 2.000 persones. Prengué 
la paraula la companya Mireille Du-
mont, conseller de la República, la 
qual, en una sentida intervenció de
nuncia els crims. del franquisme. 
Unánimement, els assistents aprova-
ren una resolució adrecada al mi
nistre d'Afers estrangers de Franca 
demanant que intervingui a favor 
deis 80 patriotes de Barcelona. 
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