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UNIFICAR L'ACCIO 
DE LA CLASSE OBRERA 

ES UN IMPERATIU DE LA LLUITA 
per Josep MOIX 

EN la tasca per unir els partits 
i organitzacions sindicáis i les 
forces patriótiqucs contra el 
régim feixista terrorista de 

Franco i Falange, i unificar l'acció 
de la classe obrera i les masses 
treballadores el nostre Partit no hi 
escatima cap esforc. per costos que 
sigui. 

Convencuts que els progressos 
que estero, assolint ens acosten a 
objectius d'unitat mes amplia i 
completa, cada pas que donem 
endavant ens estimula i encoratja 
per a intensificar aquest treball. 

Es cert que el nostre esforc no 
ha trobat encara el ressó suficient 
perqué els progressos fets puguin 
ésser presentáis en formes orgá-
niques, pero aixó no disminueix pas 
els bous i prometedors resultats 
positius aconseguits arran de la 
('arta Oberta de la Delegació del 
Comité Central del P.S.U. a l'inte-
rior adrecada al Comité Regional 
de. la C.N.T. proposant-li la cre-
ació d'un Comité Central d Enllac 
P.S.U.-U.G.T.-C.N.T. que es posi 
a la capdavantera de la lluita deis 
obrers i l'orienti cap a objectius 
victoriosos. Cridant els treballa-
dors cenetistes a integrar els Comi
tés existents a qué reforcin llurs 
accions en defensa de la vida deis 
obrers. 

A les fabriques, ais tallers, a les 
obres, a les oficines, a tots els Uocs 
de treball, al camp d'arreu de Ca
talunya la crida teta per la Dele
gació del C. C. ha estat discutida 
i favorablement acollida pels 
obrers cenetistes. La discussió ha 
sortit del marc de simple comen-
tari i ha tingut manifestacions con
cretes d'entusiasta adhesió per un 
gran nombre d'obrers cenetistes 
que s'ha traduit en la formado i 
teforcament de molts Comités 
d'unitat obrera. 

Aquest resultat, altamcnt signi-
ficatiu, és revelador de/ la forta i 
favorable reacció que s'está pro-
duint entre els veritables cenetistes, 
auténticament revolucionaris i ho
nestos, enfront deis que sanóme-
nen llurs dirigents. Reacció que ha 
estat possible, en gran mesura, 
grácies al treball d'esclariment por
ta» a terme peí nostre Partit i la 
U.G.T. de Catalunya a l'interior 
del país. El nostre órgan clandesti 
«TREBALL» i el de la U . G . T . 
«LAS NOTICIAS», llegits amb 
patriótica emoció pels treballadors, 
han contribuit decisivament, per la 
justesa duna linia política de lluita 
i uaiíct antifranquista, a desem-
mascarar i denunciar els tra'idors, 
els capituladors i agents del franco-
falangisme i de limperialisme que, 
amb la complicitat traidora del seu 
instrument Franco, está penetrant 
en el nostre país i sotmetent-lo al 
seu domini económic i, per conse-
güent, polític. 

A la llum deis fets, els obrers 
cenetistes cada dia veuen mes cla-
rament la crua realitat del que 
passa en els organismes dirigents -
de la C.N.T. Comprenen i condem-
r.en la dictadura imposada per 
alguns dirigents al servei deis inte-
ressos de la reacció i del fran-
quisme i no deis de la classe obrera. 
Veuen i condemnen la competencia 
desfermada deis dirigents faistes 
d'una i altra branca, aparentment 
enemigues i realment unides peí 
seu anticomunisme. 

Els treballadors cenetistes saben 
prou bé que sota el pretext de l'an-
ticomunisme s'encobreixen els plans 
reaccionaris de lluita contra les 
organitzacions democrátiques, fo-
namentalment les de la classe obre
ra, compreses les sindicáis. Com
prenen que la divisió de la classe 
obrera i les seves organitzacions 
paralitzen o frenen la seva forcea i 
activitats, que la divisió sindical 
desmoralitza, desanima i refreda 
1 entusiasme deis treballadors menys 
conscients socialment i política. 
Adquireixen la convicció que els 
treballadors dividits están mes in
defensos i exposats ais cops i atacs 
del régim franquista i a l'explota-
ció despietada de la gran burge-
sia. Constaten que quan els treba
lladors actúen i lluiten units a les 
fabriques aconsegueixen reivindica-
cions que milloren llurs terribles 
condicions d'existéncia. 

Es, dones, natural la bona reac
ció deis obrers de tradició cene-
tista que rebutgen la posició anti
obrera, traidora ais interessos ge
neráis i permanents deis treballa
dors, adoptada voluntáriament i 
conscient per dirigents faistes que, 
deshonorant la C.N.T., s'han passat 
obertament al camp de 1'enemic. 

Els obrers veritablement cene-
tistes no teñen res de comü amb 
el faisme els- liders del qual arri
ben fins a proclamar püblicament 
que teñen fonamentals coincidén-
cies amb els falangistes, com ho 
ha dit Santillan en el seu llibre 
«Por qué perdimos la guerra» i 
com no fa gaire ho ha dit García 
Pradas en afirmar que «els comu-
nistes son avui pitjors que els 
fcixistes». Els treballadors cene-
tistes interpreten perfectarnent ei 
sentit i el propósit d'aquestes pa 
raules expressades en un moment 
que la reacció internacional i les 
forces imperialistes centren la lluita 
contra la democracia atacant a 
mort els Partits Comunistes de tot 
el món. Copsen que quan Franco 
i els seus botxins plantegen ais 
pobles hispánics el fals dilema de 
«Franco," si, comunismo, no», ata
car els comunistes és dir «Franco, 
síx. 

Comprenen que aquesta actitud 
no és inspirada per un esperit revo
lucionan i proletari. Coneixen 
abastament la composició obrera i 
ei carácter de classe deis partits 
comunistes i saben que en llurs 
rengles no es troben pas els ene-
mies deis treballadors, els falan
gistes, els imperialistes, els finan-
cers, els grans industriáis, els capi
tuladors. Els treballadors cenetistes 
saben molt bé que llurs enemics no 
es troben en el P.C. d'Espanya ni 
en el P.S.U. de C : saben que son 
justament els comunistes els mes 
abnegats i heroics, els mes incor
ruptibles combatents per la Repú
blica, per les llibertats nacionals i 
l'emancipació de la classe obrera. 

Sortosament s'está formant una 
línia divisoria entre els obrers ce
netistes revolucionaris de tradició 
combativa i proletaria i els ele-
ments de la F.A.I. els quals son 
un instrument de la reacció espa-
nyola i internacional. 

Una experiencia personal d'actu-
ació en els rengles de la C.N.l*. 
em permet afirmar que els treba
lladors rebutgen la dictadura faista, 
que mai no han renunciat a la de
mocracia sindical, que senten pro-
fundament els problemes politics de 
régim i de govern. Tampoc no 
accepten que la C.N.T. sigui un 
clos tancat de la cleda faista, car 
saben que aixó contradiu els prin-
cipis unitaris de la seva fundació, 
com s'establi per la resolució adop
tada en el Congrés de constitució, 
i'any 1910, quan diu: 

«Es decideix constituir una 
C.N.T. que es composará, 
provisionalment, de totes les 
Societats no adherides a la 
U.G.T., a condició que una 
vegada constituida la C.N T. 
es facin gestions per arribar 
a un acord entre les dues Fc-
deracions a fi d'unir tota la 
classe obrera en una sola Or-
ganització». 

Els obrers i militants cenetistes 
que segueixen fidels a aquest prin-
cipi unitari son indiscutiblement els 
mes qualificats per a dirigir la C. 
N.T. i establir la unitat d'acció 
amb llurs companys de la U.G.T. 
per menar la lluita implacable con
tra el régim franquista i contra tota 
mena de capitulado, creant aixi 
peí futur els fonaments duna Cen-
t»al Sindical única. 

Saludem, dones, amb gran entu
siasme el ressó que ha tingut la 
crida de la nostra delegació a l'in-
ferior i cstem segurs que els Comi
tés, d'enlla? P.S.U.-U.G.T.-C.N.T. 
es multiplicaran arreu de Catalu
nya i mobilitzaran la massa treba-
Uadora en les accions reivindica-
tives per unes condicions de vida 
millors i acceleraran la lluita de 
tot el poblé per enderrocar el 
i égim franquista i restablir els drets 
democrátics i sindicáis, la Repú
blica i les llibertats nacionals de 
Catalunya. 

Proletaris Ae tots els paísos, uniu 

Organ del Partit Social ista Unif ícate le Catalunyai 
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Ells han dit: 
«Els guerrillers de Llevant i Aragó, els d'Es

panya tota, hem agafat les armes continuará 

les mes purés i gloriosos tradicions nacionals 

alliberadores i no les abandonarem fins a la 

victoria plena i rotunda de la causa sagrada 

del poblé i de la democracia». 

I al cap de dotze ansis la guerra continua viva 
en íois els ambits de la patria M e l a d a peí iranqnisme 
Els soldats de la República s'han defensat amb heroisme a Pazos de Sarreaus 
se! guerrillers de Jaén han mantingut a rama tols els guardies ciuils de la Carolina i Montealegre 

El patriota Fermín Loreda Rodríguez s'ha fet matar 
per salvar un nucli guerriller de Pola de Siero 

Sabotatges, execució de tra'idors i cops de má en diversos indrets del país 

sen respostes a la crida deis oaerriiiers de Llevan) 
Els guerrillers gallees s'han 

batut com a Ueons 
a Pazos de Sarreaus 

A Pazos de Sarreau?, provincia 
d'Orense, els guardies eivils d'aque-
11a comandancia van organitzar el 
dia 14 de juliol una operació de 
gran estil, amb tot el luxe imagi
nable de forces i d'elements de 
combat, per tal com havien estat 
informáis que hi haviu un nuch 
de guerrillers al poblé. 

Pero els soldats de la República 
no es deixen sorprendre. Situats 

els guerrillers gallees en un punt 
estratégic de Pazos, van rebre com 
calia ek esbirros del rricorni amb 
un intens foc de fuselleria i a cops 
de bomba de má. 

Després d'un llarg tiroteig, quan 
els guerrillers, aprofitant-se de la 
nit. van burlar el setge i retirar-se 
a llur base, hi havia un caporal i 
un número de la guardia civil fe-
rits de consideración 

Els guerrillers van haver de la
mentar la pérdua d'un company, 
el qüal. ferit, fou-salvatgc-ment re-
matat pels «eivils». Pero no fou 
aquesta Túnica malifeta de les for
ces de repressió, per tal com també 
van intentar assassrnar una dona 
del poblé que ha hagut d'ésser 
hospitalizada a Orense, ferida de 
gravetat. 

La guardia civil s'estavella 
davant l'heroisme 

de set pqtriotes 
El 18 de juliol, nombroses forces 

combinades de la guardia civil de 
la Carolina i Montealegre, provin
cia de Jaén, van intentar copar 
una unitat guerrillera que operava 
en el partit judicial de Guarroma.i. 

Els guardies van creure que l'ha-
vien trobat concentrada a la finca 
dita «Villa Carmencita». quan en 
realitat no hi havia mes que set 
homes armats ais voltants de la 
casa. 

Perú si només eren set fusells, 
els que se'n servien eren set sol
dats de la República, set patriotes 

espanyols que van mantenir a dis
tancia durant una pila d'hores tots 
els guardies deis llocs de la Caro
lina i Montealegre. 

El combat va cessar només quan 
els guerrillers havien scabat totes 
les municions i les bombes de má 
que van servir per a obrir-se pas 
per entre els máusers do la guardia 
civil, la qual va acabar demanant 
reforcos a Jaén per a prosseguir 
una inútil persecució d'uns pa
triotes que sembla que la térra 
se'ls mengi cada cop que les forces 
de repressió surten a empaitar-los. 

ELS GUERRILLEES PAREN UN AUTOBÚS 
DE LINIA I MATEN EL GUARDIA 

QUE ELS PLANTAVA CARA 
La guardia civil és cada vegada 

menys temuda entre els patriotes 
que lluiten contra el franquisme. 
Els esbirros amb tricorni son ca'l.i 
dia un obstacle menys insuperable 
per a les accions guerrilleres. La 
prova la van donar els guerrillers 
de Llevant en calar foc al tren de 
Valencia a Utiel. en una zona ea 

La justicia guerrillera 
és inexorable amb els tra'idors 
Un advertiment 
a un propietari 

amic de la guardia civil 
Els guerrillers andalusos de la 

provincia de Sevilla, assabentats 
que un tal Enrique Mcléndez, pro
pietari de la finca anomenada 
«Pocito». del terme de Constantina, 
era massa amic de la Falange, van 
decidir fer-li-ho pagar el dia 12 de 
juliol amb la imposiciú d'una multa 
de deu mil pessetes. la qual cosa 
aquest propietari va complir per 
evitar que la justicia guerrillera 
anés mes endavant. 

Cal creure que ara s'hi mirará 
una mica a ésser massa complaeiit 
amb les parelles de la guardia civil 
que cerquen informaeions per les 
cases de camp. 

Execució d'un confident 
a Astüries 

El passat dia 14 de juliol, els 
guerrillers asturians van baixar al 
poblé d'Elgado, parrú.-|iiia de Ciano 
de Langreo. per tal d'aplicar la 
justicia guerrillera a un confident 
de la guardia civil. 

Un cop tret de la taverna on el 
miserable es trobava, fou conduit 
fora del poblé i, previa recordanca 
de tota la seva infame tasca prop 
deis enemics deis pobles hispánics 
i de llurs esbirros, els soldats de 
la República van donar el cástig 
que el confident es mereixia. 

Más tra'idors a la patria 
passats per les armes 

La justicia guerrillera és impla
cable contra els tra'idors. confi-
dents i botxins franquistes. Dar-
rerament a Blimea, Sotondrio. 
(Astúries) el comandament guer
riller de la zona condemná a mort 
el confident José Árales pels seus 
crims contra els patriotes. Aquest 
criminal, al servei de la guardia 
civil i de les contrapartides guer
rilleres. s'havia especialitzat a de
nunciar els guerrillers, els comu
nistes i altres membres del movi-
ment de Resistencia. Els guerrillers 
han executat la sentencia. 

A Ciano. Langreo, els guerrillera 
han condemnat a mort i executat 
t:imbé u:i altre confident de la 
guardia civil. 

Dos enemics del poblé, botxins 
<1( la patria, que no Curan mes mal 
i que han pagat amb llur miso-
rable vida totes les seves malifetes! 

Un altre que ha pagat 
les seves confidencies 
El 15 de juliol, els patriotes ar 

mats de la provincia de la Corunya 
van detenir el traidor Pedro Ma 
ceira que informava !a guardia 
civil del lloc de Miño de tot alió 
que creia saber respecte els guer 
rillers gallees. 

Com en altres indrets on els 
guerrillers cacen aquests mise
rables, el confident Maceira va pa
gar d'una vegada tots els seus 
crims. Una bala justiciera va aca
bar amb la vida d'un instrument 
vil de les forces dé repressió. 

UN EXEMPLE 
J e la invencibi l i la i 

de l n o s l r e p o b l é 

El patriota asturiá 
FERMÍN LOREDA 
sacrifica la vida 

per advertir 
els guerrillers 

en perill. 
Tieana és un poblet asturiá del 

Consell de Pola de Siero en el qual 
el passat dia 21 de juliol un pa
triota féu el sacrifici de la seva 
vida per salvar la d'uns guerrillers 
que la guardia civil cercava. 

Aquest heroi es deia Fermín Lo
reda Rodríguez. Detingut per les 
forces de repressió, fou convingut 
que Fermín, sota bona escolta, in
dicaría l'amagatall deis guerrillers 
de Pola de Siero. Quan van arribar 
tots plegats prop d'una casa de 
Tieana en la qual n'hi havia dos, 
Fermín es posa a correr i, natural-
ment, els máusers van comencar a 
vomitar foc, amb la qual cosa, si 
bé el patriota Fermín Loreda Ro
dríguez va perdre la vida, els es
péteos de les descárregues deis 
guardies eivils van servir per a pre
venir els dos guerrillers de la casa 
i tots els altres que hi havia 
al poblé. 

Amb uns homes d'aquest tremp, 
la victoria no pot ésser mes que 
nostra! 

la qual hi ha un guardia civil -i 
banda i banda de les carreteres i 
de les vies de ferrocarril cada dea 
metres. 

Malgrat la vigilancia, amb tot i 
que no hi ha tren que no porti mis 
d'una parella d'aquest maleit eos 
del tricorni. els soldats sense uni
forme de l'Exércit de la República, 
el veritable exércit d'Espanya i de 
la seva independencia, van f?r 
baixar tothom del tren i. en pre
sencia deis «civilots» van incen
diario i destruir el material que 
transportava per a les forces de 
repressió que operen contra 1'Agri
pado Guerrillera de Llevant i 
Aragó. 

El control deis transports cada 
dia és mes difícil al franquisme. 
Aixi ha ocorjegut en una de les 
carreteres de Terol, en la qual els 
guerrillers van parar un autobús 
de línia per a convéncer-se si hi 
anava o no cap jerarca falangista. 

Un cop de peus a térra, tots els 
viatgers foren invitats a ensenyar 
la cédula personal. Pero mentre eU 
guerrillers verificaven la identitat 
de tothom. heu's ací que el guardia 
civil Florencio Fernández que ana-
va també a l'autob'ís es va treurq 
la pistola i cómenos, a disparar per 
«salvar» l'honor del eos. No va to
car ningú. En canvi, el guerriller 
que assegurava la vituállela de 
l'operació de control sega el guar
dia civil amb la seva pistola me-
tralladora, amb no gens dissimu
lada satisfaceiú per part de tots els 
camperols que anaven de viatge. 

Un cop- els guerrillers van con
firmar que no hi havia falangistes 
dintre l'autobús i l'explicaeió, per 
part del cap del destacament, deis 
objectius de l'Agrupació guerrillera 
que actúa en aquelles contrade", 
els soldats de la República es van 
retirar tot deixant els passatgers 
meravellats de la correcciú que 
aquells homes armnts havien tingut 
amb ells. 

A Rio Ibor fracassa 
una expedido punitiva 
de la guardia civil 
La guardia civil de Cáceres va 

sortir el dia 15 del mes passat cap 
a la zona de Rio Ibor, per tal com 
havia rebut confidencies que hi ha
via un nucli guerriller concentrat. 

La vigilancia deis patri'.tes va 
frustrar, pero, l'operació de les 
forces repressives. 

El foc deis fusells i les bombes 
de má deis soldats de la indepen
dencia i de la República, afegit al 
bon ordre de la formació guer
rillera extremetiya. foren la causa 
que els guardies eivils haguessin 
de tornar a Cáceres sense el resul
tat que esperaven. 

Un combat a Cazada 
de la Sierra 

Al termo, <ir Camila de la Sierra, 
provincia de Sevilla, hi va haver el 
mes passat una jopada entre un 
grup de guerrillers deis, que operen 
per la regia ¡ un, destacament re-
pressiu iie ln guardia civil. 

El combat durú uno bona estima. 
pero els guerrillers 'assoliren retirar
se sense gofrir bai 

Si 

Avui caal ahir. per les munlanyes del nostre país, els soldats de la República mantenen 
enlairada la bandera de la independencia i sobirania nacionals. 

Un dur combat a Terol 
En una masía coneguda peí nom 

ci'íAyora», a la privíncia de Terol, 
fronc mantingut per l'heroica Agru-
pació guerrillera que ha fet la pa
triótica crida que aquests dies aixe-
ca tota l'emigració espanyola, ha 
tingut lloc darrerament un dur 
combat del qual han arribat ja les 
primeres noticies. 

Un nucli guerriller que es tro
bava acampat ais voltants d'a-
questa masia fou atacat per sor-
1 resa per un núvol de guardies 
eivils de la Comandancia de Terol 
flanquejats per nombroses forces 
d'infanteria de l'exércit regular 
franquista, provistes d'armes auto-
mátiques i fins i tot de morters. 

La vigilancia deis guerrillers im-
pedí, pero, que fossin copats i ani-
hilats. tal com els franquistes espe
raven. Aquells soldats d'Espanya 
de l'Espanya liure, es van defensor 
tnérgicament contra els repetios 
ássalts de qué eren objecte per part 
de forces infinítament supe^ors 
Durant una pila d'hores d'un fo" 
terrible va vessar heroisme i van 
mantenir a ratlla els assaltants. 

Aquesta defensa va desconcertar 
'.'enemic, el qual no esperava una 
tan aferrissada resistencia. Aprofi
tant-se. dones, de l'escassa mora! 
de les forces franquistes, els guer
rillers van aprofitar la fosca de la 
nit per a realitzar un contraatac 
que els va permettre de trencar el 

setge i obrir-se pas entre els guár-
luis eivils i soldats i desapareixer 
-.cure deixar cap mena de rastre, 
sense deixar un sol guerriller ferit. 

us plau per forca, 
els falangistes 

la intendencia 
deis guerrillers 

El dia 15 de juliol els soldats 
d'una unitat guerrillera de les que 
operen per la provincia de Ciudad 
Real van anar a la finca dita del 
«Chorro», propietat d'un falangista 
i situada en el terme municipal de 
Puebla de Don Rodrigo, i es van 
endur abundants provisions i algu-
nes escopetes que han anat a en-
grossir la intendencia i Tarmament 
del patriotes que lluiten per la Re
pública. ' 

No van teñir necessitat d'exer-
cir cap violencia, per tal com el 
propietari falangista va fugir aixi 
que va veure arribar els guerri
llers. 

Sabotatges 
contra les linies 

telefóniques 
i dnl ta tensio 

Per tal d'obstaculitzar les comu-
nicacions de les forces repressives., 
els guerrillers gallees Je la provin
cia de Lugo van fer caure el 15 
de juliol setze país teiefónics del 
terme de Riobarra. 

Les comunicacioiis van estar in 
terrompudes una colla d'hores, amb 
la qual cosa es va dificultar co.isi 
derablement la persecució deis 
guerrillers que operen en aquelles 
comarques. 

A la provincia de Cuenca, la nit 
del 20 al 21 de juliol, féu explosió 
una forta cárrega de dinamita que 
els guerrillers havien col.locat a 
la base de la torre d'altu tensió de 
Villora a Alarcon, situada davant 
de Buenache. 

A conseqüéncia de la bomba, 
van caure tres de les potes de l'es-
mentada torre. 

(Seguei> pag 4] 

El Patronat Cátala de Defensa 
de les Victimes del Franquisme 

S'ens prega la piiblicáciñ de la unta segfíént 
«La Comissió Qrgamtzadora del Patronat Cátala 'de Defensa de 

les Victimes del franquisme vol posar de relien davant de l'opinió 
['entusiasta acollida amb qué l'emigració catalana respon a la seva 
crida. Ja son prop de dues mil les adhesions de carácter individual 
i molt nombroses les adhesions col.lectíves. 

La Comissió Organitiadora prcjra a tots nquclls que han enviat 
llur adhesió de no impacientar-se, car no li és possible d'assegurar la 
resposti immediata, donat el gran nombre de caites que diájiament 
es reben. 

Entre les adhesions col.lcctives valuosissismes que el Patronat ha 
rebut i que successivament fará conéixer es troben : 

CASAL DE CATALUNYA, de Ptrpinyá; CENTRE CÁTALA, 
de Tolosa; CENTRE CÁTALA, de Narbona; CENTRE CÁTALA, 
de Lió; CENTRE CÁTALA, de Aiigoulcme; LLAR CATALANA, 
d'Oran. 

La Comissió Organizadora comunica que prepara la cekbració. 
per al dissabte dia 21 d'aquest mes d'agost, d'una Assemblea Constitu
tiva que se celebrará a l'Hótel des Sociétés Savantes i en la qual 
s'estructurará el Comité d'IIonor del Patronat i els Consclls Dírectiu 
i Nacional.» 



uita 

Parlen els rabassaires 

UNA CARTA - CIRCULAR 
del CONSELL EXECUTIU 

HEM rehuí una rarta-cn-cuiar de! 
Consell Executiu, el eontingul 
de la quaJ demostra que en 

de re<'t!fi'',ti'--e. cada día empüjora 
mes. 

he gravetat de les questions que 
.1 d e 

da r ens relieve de si-
-ir-íio, con» podi ¡PIII senin 

obligats «. fer-ho -i ea traetés l í im 
ríen! personal . 

F..- ü a . tii. que ei Cu,i-< !! I 

que lia destituít del 
le de-legcu del >. r>in-

ntacana. Tenim, aJtra-
merit, racuis per a e r a tres 

efjats han 
d ' ident ica mesura i, de mes a mes, 
tenim iridiéis quo el Conse I Es 
liu . iriculai 

euts en relacii 
a l tea onducto d 
qnais és irreprotxaMe i - re-
ifre ix a servir l'oi 

la. 
per a ixo i|n 

nos t ra opinió publieamenl sobre la 
carta-circular i dir OJM el caml peí 
titinl es de ixa j m i l a i ' t ! 
cútiu no solament és 
nO q u e a mes, és perllli 

Es e! caml de l 'axbi t ramtel 
la peroecuciO político peí qual entra 

£ó£amfhca>deó 
ae££eó i naaeó 

jjfíAXGO ha trel lu primera 
h tornada deis nobles avisen 

i e<¡¡ ni. Un fabricat tres 
auca i un rumie, nous ilc hin
ca, lia IrritaL perú, els velis 
maqnats que ja unen ieraüjjí-

ll.iiis corones i urna ais 
pergamlns. 

Es una irritado que no <mi-
iicni. a. cujiiprciuirc, can Fu nova 
noblesa franquista ha ¿s per 
fets inspiráis per la mate-txn 
conduelen de la uella. 

Els lien Unes i el conde han 
guanyat llvis ÍÍ/U/S p « baver 
Liad llur patita: a 
coittbul.cieu llur poblé al costal 
ticis invasors Ualo-gern. 
lie qué s'espantén, dones, els 
veüs ducs actuáis si Uní:; ante
cessor*, els ¡'erran Ñunez, el* 
Infantado, els Osuna, els llijai 
van ¡oímar la fui 'leí reí frau
da I'ep Hotellu ¡nadie ei po-

I WttJ lluitava con 
aivasijis'/ 

Adtiuc un lirquijo fon minis-
Iré d'Afers vsLiunijeis suta 
aqoell reí, al qual salí 
a la vejada que insultaren el 
poblé. Deten que aquetl era 
una mena de «gen. 

•/' que 
'a alnr al. 

pares 
actuáis insulta-

ven llar pable en lluita- per la 
independencia dlent que agite-

i colecticia-.., rtt. pre-
tropes disciplinadas 

. «se desva
necían comu t i lnnnu". 

lis mateixos ttucs i com-
les els liaban després, mes 
ton/, per Uuttur contra el po

li i posantete. al ser-
reí <le lu ¿aula Aliauru 
oliiiiil les ¡¡orles de la patria 
ais « cení uul [i lis ti 
Lluis ». 

Aquesta irritado no obeetr, 
dones, a i¡ne /.., relia noblesa 

mes neis els --cus blu-
sons que e i s ju nascuti bruts a 
la que franco [a. Pótseí obeeix 
a que aquella era felá ¡ni rtti 
itespuscs i aquesta es ¡fia per 
una mena ile sola d'otos COW 
Franco. 

aquest cas cal tlunar-lus 
/" rao, car t'orguü senyorial mi 
pol admelre. meaja i a la malet

ón que el erial. I si el 
erial, iiuilaut els reis, com 
Franco, teñen la insolencia 
d'anur a tittssu aula pal.il ¡uní 
amb la dona i lu ¡illa i a mes 
s'ulrcveU a fer ducs i conde-, 
lenoi, rciiíii, u,.i;o ja és mas su. 
On s'és eis I que na 
tital s'airevei.ri a donar titols 
de noblesa: La sumj btaca s'al
tera, i fa surtir els colon bluus 
a la cara! 

l'ulser a. alquns els sai ten 
i.enneils. Aquests, peto. t&U 
bastarás t si scniaden mansa 
ilclutuiau les rellisr'.ilcs dellurs 
avies amb alquil loiem, o 
der o general ¡te cunera, o >'<•'• 
seus avii amb alguna dídu o 
aclrtu. 

De la simpatía que la tiuques 
ta Cuyetaittj sentía fifis «ma
jo.'-» en jiuiien les crcJniques tiei 
temps. I de ta rema. Isabel II 
se'n couien ti (tttueWis qr. 
i lot Juu oei meiiejai els carra-
biimrs. 

l'otser l'imbi els dais aelut.ls 
s'ofcnen per si Franco ven els 
idois, cosa normal cutre no-

•i aqiiest cas estaría ti • 
piteada la detenció a Manresa 
tiei «caballero mut i lado en 

• i'.ii- Dios y poT España» 
que ileiuaiitira ulmoina per les 
esgUsies amb miiers de peste-
tes a la bul.e.uca i compte eor-
leut ai Bunc. 

Aqucsi «caballero* /"/ tequila 
tolla fe.i diñéis per a romprui 
se un cauall, car mi (caballero 
muti lado ptor Dios y por Espa
da duran te 1" gloriosa cruzada 
de liberación» sense cavall, es 
iquai que "i febejitapisot ten-

•stnaol. 
Davant, dones, d'aquest //<<" 

altan de «caba abricals 
també pe. Frailen i que tan tui
na compungía poden fer a ía 
relia i nova noblesa, suggerim 
que sc'ls dniti els COValls des-
cendents d'uquell que / " " /<"' 
ptetai. del seqou marqués d'l'.s-
tetla, Miguel primo de Rivera 
i Orbaneja. 

Aquest marqués, en ana tic 
les seves ttorradores* es va en-
testar, una vegada, a entrar •• 
cavall al Casino tle Jerez. El 

mé.s tntel.tiqenl que el 
genet, sb.i m negar, i aletko-
res, els tocis del Casino de Je
rez ven donar de burra ei mar
qués i vuu fer soci i'honot ti 
cavall. 

F.is muñís d'escombrarles, 
velles i. noves, que haurem ti¡-
cremarl 

peí primara vegada un órgan diri
gen! de la riostra OrganitzaciO. 

1 és lanl ni!'s greu, perqué i 1 Coa-
Executiu lu. ho r;mna pas en 

u.na vioÉacio real o suposada d 
prilW ¡]ii> q u e ^ u n ¡ i i e h a n inspi ra l la 
Unió <!e Rabassaires, o tu 
noi-nies, É¿tatuts i Regla i 
\ atS peí ' • I per a nu--
alrres ai • • i i <a¡u-
sell Exeiiitiii no lio ía perqué 
l>o¡. Pea i- mpanys ais (¡na I -
el € o n s e i i ExeCUthJ lia a la 

os d'una nota i 
« m l i la 

s'lian inaii ' !-¡n, jiolilirament i 
n el cainp que és p*o-

| i de La I I I I I I ;ie Han 
1''. : el compj n a . 

3 qui (leuuiiriu\a !a se tmana 
- e! propi Convelí Exe-

qiM iia gira! l'es-
qoen stra 
órgani tzai .'• ha\ i i a Cata
lunya. 

EI CQdsell Executiu ha deixa! «le. 
una política d'unitai par 

• i d 'a l ianca de la pasn sia a m b 
eis tn-h-a iladors de !-a Citltat; políti
ca aquesta que ¡a consideren] vitad 
pe r .a ! ' e ¡ M J e r r o r a m e n l d e ! í r . i i i qu i s -
ine . de i s 
i n r e r e - s o s d e i s p a g e s o s Ireha.llail 

l ' i . ' . , -

rtalunyft van pra.--
: seimpre la norma de d> 

que els ; anissin i -
d a m b llurs 

veníénci ts á\t < i 
n i i i i -

ques ¡loe La Unió 
d e B ' i i la ine i i ! 
i leui i . I á t i c a ¡ Í i i t -

•ia adlierenl i cada orfi i 
/-u i< i ¡mal ha mantingut la sevo in
dependencia polilica i ¡di 
Reglamentar iament , mai no s'ba 

tunta! a cap militant ni a cap 
m a i (mina candidatura lia vc-

iai. per lu'' que companys dir igeats 
han integral candidatures , ni si va 

d 'anar a mis^a roda diii-
menge. 

Enieni'in que aquesta norma és la' 
[a nostra OrganitzaciO. 

En méri ls de que, dones, ara a 
Frai i Executiu es con-

a per aplicat 
;i i l e t e r m i i u i l s r o u i p a n v ^ pe r h a v e r -

.:>pi>-sil a Q u i t a r o h e r l a m e u l 
.•i fraaco-Ialangisn 
,' (¡ni' h a n te! lis del d i e l i COOI-

p l ra i a m b <•! d e u r e de c r i t i c a r el 
nostre órgan dir igente 

l 'er que s 'han volgut nruainlzar a 
Franca amb ben concrets 
d e pagesos trelialladors, catalcflé ¡ 

I,I. i ni .. ' ha en to! aixo? 
Es que el Coaeel] Executiu 

n i esta i'oin La seva inope-
i a ' i a en la l l u i l a < iu ' ' -

• i: Es que encara no sTia 
que Pan Padró li he mentí! 
nentil a tota l 'Organitz 

p e r a j a nciü 
icapromisos a m b p 

de le 

que 
4e.v. 

No és es t ieny, dones, que Mitre 
ompanys <•> des\et i i i el 

sentit de la critica, q\ tiqtli 
«le 

mitzaciO a Franca 
: i.-í ei- l l u r , i l t qu ie 
pie viuen 

rtalunya, cerquin, trohin i • 
quin man 

. ;> i'i.mpai'v- raba 
atiu 

i alxó c -
• en! d'un deure mi 

sel! ¡ ha fet; ¡ 

afegidura es disposa a sancionar 
els que ho fan. 

I a i v i, molí gren. No pas 
.ay que es pugu] íníerlr ais 

companys que es vol sancionar, que 
és aul — p u ¡ \ que ee troben deíeo-
sats per l lar p r o p i a conducta davant 
de l'Orga.nització i del nostre pobie 
—, sino peí pensameni p;i.ssiu, anti-
combatent i capinilador qui 

peí' part del Consell Kxecutiu. 
.No és la primera vegada que la 

massa rabassaire, o seotong impor-
lants de rah<i>saii e-, es tmlien en ac-

diferem ;i la del Consojl 
ttiu; que, no troiíant-se ben in

terpretada, hu nres per COmpte propi 
la defensa deis seus interesaos i 

' us postuláis. 
No seropee els roembres dir igems 

de la. Unió de RalKissaires han e-tat 
el coiisei|(ients que sonvenia q u í 
fossin. En eertes ocasions han esta! 
í ' id levals i e i t s . n i e inh ie s d e i s l l o e -

reccíd, 1 a m b tot, mai a 
ncions de carácter polític 

eontra cap company ni contra can 
organització local, i alxó és 
seqüéncia de la. quali tal deiuorruti-

a l ' i i ió de l i a h a - . - a i l e s . , \ i . \ ó . 
ée d e g u l a q u é , a m e s u r a q u e e ' a s -

Is l loes d e d i r e c c i ó ra -
. augmenten els deures del 

i n i i t í i i l t . no pete i'ls d r e l s . I l ' a u t o -
n i a t d e d i r i g e » ! a la n o s t r a O r g a -
rütza ¡' guaayada per la 
lid..¡put i per 1'abnegació a m b que 
es servalx [ 'organització i la. pagesia 
en general . Bis rabassaires oc m -

a mai una autoritat de <li-
ló isnposada, com ho podría fer 
és harroer capata*, com ¡iretén 

ler-ho l 'au Padró. . 
I. 'historial de La Untó de Rabas

saires és en' en exempies d'.iquesla 
naturales; , . El Consell Executiu i la 
tma.iorio deis companys els conei-
xem ¡ e - recordem. 

A que ve, repetim, l 'actual rlgide-
)pa del Consell Executiu? 

La l 'n io <le Rabassaires ha vlst'ul 
di- vivini de 

a la pages ia treballadora, servint 
iiu.nya i la Repabiica per La lliu-

re volunta! deis seus adhr ieut . , . 
Vquesl és el principj que els com
panys ais quals el Consell Exectititi 
vol sancionar , volen man ten i r 

\<]uest és el carácter que va 
teñir i té Ui nost ta Ctarganitzaciú a 
Catalunya, que els compaiiys reivin
diquen, q u e tots nosaítres voiem 
mantenir. 

L a r igidesa de la qnal es dona 
mostree ne s'expiloa .aiimmeni que 
Der l ' i m e n l . d e pa r t de : Conse l l E x e -

ii de deformar la nostra Orga
nització. De fer-la d 'una Organitza
ció amiga de la unitat pavesa, hos
til u aquesta unitat ; ¿"amiga de 
l'aliaiK.'u d« la pagesia amb le 

• luera. ho.-iü a aquesta ayanca : 
d'una Organització combativa cem 
ha estaí sempre la nos i ra , una OTgA-
nltzació no combatent i capitulado-

i;n una pa rau t e : t ransformar la 
n una organit

zació d lametra lmeni oposad 
a rao desse r , 

disposa,npiicnr al com
pany San tacana i a l t res comparrys. 

Pero a lxó és foraster a la (mió de 
Ii<r I.. 

I la nosira OrganitzaciO. . 
l l iure voluutat deis nostres mili-
taiiis, mant india el ,-arácter d'o 
niiza I.'I de la pagesio trebell tdoi.. 

aneara cada dfa m •- peí <• i ;ni 
de •' "• • i del progrés .-o-

i nacional. 
totalmem oposal a! que 

ha emorés el Consell Exe rutiu, 

Agusti ESCOFET. 

P r o p e r a m e n t sor t i rá 

" MVI NUESTRA BANDERA 
N u m e r o 28 (ex t rao rd ina r i juny-juliol) 

que publ ica un in teressant t rebal l de 

V I C E N T E U R I B E 
<La crisi económica ¡ la crida de Llevant». 
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La posicio antisoviética i an t ipar t i t deis dirigents iugoslaus llurs 
e r rors i l lur irai. de la solidarit.at internacional 

que h,i don.it l loca tda RESOLUCK) DE L'OFI-
t . ! . \ \ D'INFORMACIO DKI.s PART1TS COMiUMSTES son exa
mináis en aques! in'iai ><UESTHA BANDERA» des de i s punts 
de vi 

En el sen 

E D I T O R I A L 
«Els Partlts Comtinistes, i al sea cap el Partit Comunista Bolxevic, presten 

un nou servei a la causa de la democracia, de la pan. de la independencia 
nacional ¡ del socialismo» 

un documental Informe de 

S A N T I A G O C A R I L L O 
«A la llum del comunicat de Bucarest. Les tendéncies liquidacionistes en 

el nostre Partit, durant el periode de la Unió Nacional a Franca» 

' '<);• t rohara una expHcació de les causes <pie han motiva! la 
dirigents iugoslaus; on condueixen La van i tal ¡ l 'arro-

lals; com la -iihesiimaeió del |.aper dirigen! del Parti t 
condueix ¡nexatablcment. a la. seva liquidació, relacionaBl les nos-

ii r emigrac lo a m b les conciusions d€ 
icio de ['Oficina d'Informacto». 

Á N G E L A L V A R E Z 
L'educació política i teórica és una tasca fonamental ¡ permanent deis 

comimistes». 

E S T E B A N V E G A 
«El Manifest Comunista ¡ el triomf del socialismo a la U.R.S.S.» 

S E R A F Í N A L I A G A 
«Els dirigents anarquistes al servei de ia reacció espanyola I de iimpe-

rialisme ¡anquí». 

I, per ñltim. com una prova de la nostra polí
tica Ló a m b els prohlemes de la lluilo per le reconqueeta 
d 'Espanya, e\ text de La carta adrecada al C. C. del l>. C. d 'Espanya 

aegui do i 

A M A R O R O S A L 
«Vull un lloc de combat al Partit Comunista...» 

J. S M I R N O V 
«Critica i autocrítica a la U.R.S.S.» 

-i. número 28 de «NUESTRA RAWEBA» que consiará de 130 
pagines, es posara en venda la p r imera quinzena d'aquest mes 
d 'agost al preu de 35 fr. 

Comandes a Edicions « N U E S T R O P U E B L O » , S.A.R.L, 

15, r u é Montmartre, P A R Í S ( 1 " ) 

ASSEMBLEA 
de la U. de D. de C. j 
al Sena i Sena i Oise \ 
La Unió d e Dones de Catalunya, 

del Sena i S e n a i Oise celebra el 
passat dia 23 de julio! una assem-
hlea general a la qual assist iren 
nombroses compatriotes. 

La secretar ia general informa de 
la t e n i b i e situanáó de la dona, cata
l ana sota, el franquisme i féu 
sal tar l 'enorme Importancia lie la 
Crida, deis guerrillees de Llevan! i 
Aragó i crida totes le- dones cataJa-

l i ' a q u e s i s d o s d c | ; a i l a m e n t . s p e r 
qué s 'uneixin i. ¡o llnita de 
1'interior. 

I.ntervinguercn en la discussid de 
r in forme di verses compatrú 
membres de la Unió de Dones. La 
senyora Fonthernat , presidenta del 
Corfl i laiiu-uital, adreiM una 
emocionada salalació a l'assem! 
i féu una crida, vihraiu a favor de 
la unitat de i i i ifranquistes. 

UNA SALUTACIO 
A LA COMPANYA 
DOLORES IBARRURI 

I.'nssemblea aícorda, per unaninii-
tai, adrecar a lo companya Bolores 
Ibaí ruri una aélutació I cate, nal en 
la qual es diu : 

«Aquest Comité departamental, 
en fer-se intérpret d'aquesta reso-
lució, us oferim. com a figura re
presentativa que sou de la dona es
panyola. la nostra germana, seguir 
trehallant amb redoblat esforg per
qué les nostres companyes catala
nes del Sena ¡ Sena i Oise seguei-
xin fent-se dignes de les que a 
l'¡nter¡or de la nostra Patria do
nen tantes proves d'heroisme i sa-
crifici en la Milita contra Franco 
i la Falange ¡ per la reconquesta 
de la República i la pan per a 
Espanya. 

Retent-vos el nostre homenatge 
d'admiració ¡ estima, restem vostres 
i de la causa del poblé espanyol. 

UNIÓ DE DONES DE CATALU
NYA. 

CoinitÍ! departamental del 
Sena i Si-nu i Oise, 

UNA ADHESIO A LA CRIDA 
GUERRILLERA 

l.'.is.-emblea acó rdá odivcnr una 
lució d 'adbesió entusiasta a 

l'Agrupació Guerrillera de Llevant 
¡ Arago, a m b inoiiu de la Crida teta 
puhli 'o darreraiueii! per aque- is va-
lenis lhlitadors de le Hepuhhcu 

Aquesta resolució de rassemblea 
departamental <le la Unió de Dones 
d e Catalunya ma també el 
seu acurd amh la proposí-a de cons-
tituciA del Conseü Central <le la He-
sisienca i píbnieten seguir trehallant 
pe r ajudar a ajsolir aquesl objectiu. 

La insultan! discriminado franquista 

R AL POBLÉ 
negocis fabulosos per ais grans capitalistes 

El passnt flia. lá de jüliol Franco 
Ai, a Sant iago de Compostela, a 

les cérimóhies reiigioses organiiza-
des peí -Frente de Inéenludest fa
langista amh niotiu de la farsa del 
pelegrinatge obligatori deis estu-
diains esp.anv 

\ im íilaa' . nal 
primal l ' la i Deniel ha pronuncia! 
un disciirs laudatori jier al régim 
franquista i en el curs <lel qual ha 
lingut el c in isme d'aflrni.ar que 
aquest, 

nccnlrar iamente a les errores del li
beralismo en materia política, social 
y religiosa, persigue una reforma 
justa para distribuir equitativamente 
los frutos del trabajo». 

\ ,p t , sta ¡¡distribución equitativa 
de los /rulos tlel irahujt,, de la qual 
parla demagógicamenl el carde! 
l'la i Deniel significa, en realil.i!. 
que incline els grans capitalistes i 
els ! uriquelxeii escan-
dalosament, e¡s pobles hispánies, la 

: obrera especialment, pate: 
una miseria com no s'havia conc-
gul mai . 

El .nivell de vida del poblé espa
nyol, que sempre ha estat baix, ha 
descendit, amh el franquisme; en 
unes proporcions esgarrifadores : 
V i l \ I . \ U \ I M I \ M l i l B A A ! . \ (II \ U I \ P A R T 

ni:i. IIK W96. 
Efectivament, si con 100 

l ' index del €0 vida el 1936, 
¡ ' iude\ generad del cosí de la vida 
e] febrer d'aquc-t any és de 772.; i 
l ' index deis productes a l imentar ia 
puja a, I.O;S.I¡. Mentrestant, els sala-
ris' no han augmenta! garrebe gens, 
¡a (pie llur Índex, en relació al 
1S36, és rinicament de 175. 

Aquesta miseria general deis po-
bles iiispánics, pero, va acompanya-
d;i d 'una insultan! ríquesa i osten-
taciÓ de lienelici- per part deis la 
iangistes i graos capitalistas que. 
any du i i - r a any, augmenten llurs 
h e n e f U i - . 

La revista *É#pána Económica y 
Ftiiaiteiein.a d e l d í a 17 de j u l i o ! , e,n 
examinar les Juntes g e n e r a d d'ac-
c i o n i s t a s d ' u n a p i la d ' e i n p r e - i - de a 
q u e 

«los accionistas, por las Memorias, 
distribuidas, por los discursos... s« 
han percatado de que en 1M7 sub
sistieron ei dificultades...» 

Amb tot. eis iientfias declaráis, 
per al 10i7, han asta! stiperlors, en 
les g rans empreses, ais de l'an> 
terior. l si a ixo oebrre, malgrai (es 
diliciiltats ccoin'imiqíies ipie oís ma
teixos Irauquistes i eco.neixcu, vol 
dir <|II mpiesis benéficis dtesorb 
han estat assolits, úiiicanieni. Si 

,M BVSK D'UNA ACCH*T1 Mío DE L'EXPLO-
TACIO DK LA CLASSl OBHEftA I I \ Al C-
MKXT DE LA ML9ERIA DÍL POBLÉ. 

Heu's aci c¡s benefleis d 'unes 
quautes empí ^ons 
dade- la.'i litadas ( n ¡luis Altanoi ¡es: 

X'irieru Aznui>, a m b un Capital 
de ,i rs-ilipns d< pessetes ha obtin-

- de pessetes de bene-

•i Sorirdad Sacioilal Intluslrial 
Aplicaciones <finios,,s. S. .(.», amb 
un • í.-yi.uiHi.oijo pessetes 
obíingui t;s.v.»0.iiífi pessetes de bene-
i i c ; s , 

«S. .!. Hidoetéctrica Ibérica*, capi
tal : 631.435.000 pessetes; benef^els : 
55^78.1)08 pes* 

Hidroeléctrica Española», capi
tal : :»i.s'7.").i»ia pessetes ; benefleis 
53.468.000 pess 

«coinpaniu Españole de Vdrú-
/eos», capital : 145.717.000 pessetes ; 
beneficia : •><.). ina.ono pessetes. 

« Papelera Española •<. capital : 
ir.i.üui.cHi pessetes ; beneáfiis : 
2O;600.0O0 pessetes. 

•Poüriem seguir (ilaiit-ne d 'al tres. 
La car,actcia-i¡ea general deis ba
lances de lotes aques te , grans 
preses es que els beneftets dei 1947 
son sup, riofs ais del 1946, malgral 

on<V 
m i c a (i'l- '.-paiiya. en a q u e s t p e r i o d e 

oiun- Barcasme, con-
diíaons, pal iar de «</'••>/ riliur'u'ir 
equilulieaA 

A lois els paseos ciipitalistes, 
l 'a íany de lucre es el motor que 
impulsa els negocis. A l'Ksp.anva 
franquista, a m b mea nimiu. sota un 
regim leix¡.-.t,a, el mes bestial i in
huma, l 'explotació capitalista s'a-
jnnta .-r l'expoUeció ¡ al rabatori 
del régim i de lot el sen nparell re-
pressiu i iiinoi raiie. i sempre 
pnhle ijui en pag£ les conse^iéi i-
| LftSi suhnMol la Classe obrera. 

Un factor non ha vingut a agreu-
Jar, aquests darfers temps, la ja trá
gica si tuacié de la. no-ira classe 
i.hiera : ¡ A H Í : rom,OS, que cada día 
.->-• i abasta noves indus
tries i activitats del nostre pais. 

A Catalunya, multes fabriques 
lextils han reduil la ¡ornada, de tre-
P.-ill i lan setinaues ineonipleles. | )¡-
verses lahriipies han tancul. A Ma
drid h¡ ha mes de 20.000 obréis cu 
atur torcos. 

..¡'.spuiiu Económica u Finantíerat 
del d ia 13 de juny a ' enguany • -
vela o b l i g a d a a r e c o i i é i x e r : 

«Parece que s ; incia una crisi de 
tabajo... Lo dice en un popular dia
rio de la noeh? el propio Secretario 
del Sindicato provincial.» 

MI p r o b l e m a ha p r e s u n e s p r o p o r -
Cions t a n a l a r m a n ! - , cpie i •$ a u l o i a -
l a l s I r a m p i i s t e s , fa u p s d i e s , soi . l i -
e i t a r e n a ¡a, p a t r o n a l de liisivi 1:1 q u e 
i i ( , . ¡nés donar reina a 10.000 obre)s 

de Madrid en a tur forcós. La ees-
posta deis patrons bascos ¡'on en el 
sen t i l q u e al»Tl ÉídUbé «Stibruren., 

i obrers. 
La. Delegaeió del C. C. del nostre 

Part i l a r iu te i io r , en la. se\a Cana 
Olierta a! Comité Beglonai di 
C.N.T. o Catalunya, en anal i tzar la 
sitiuicio actual de a nostra '¡.-isse 
obresa, de ia : 

«...la man-a de coto, les restriccions 
eléctriques, la manca de gasolina i 
totes l?s anomalies del régim fran
quista han reduit considerablement 
les jornades de treball i els ingres-
sos deis treballadors, que es veuen 
violentament por ta ts a una situacció 
desesperada.» 

El franquisme ha eofonsal pspa-
' (-;i la. rujina i els obréis i ¡es 

populara en la. miseria. ]>a-
\an t de la cia.-s, del poblé 

planiejat e¡ di lema : ee¡ons,o-
-c Ules i iie/'s en la miseria i la. de
pauperado , ussisiir, impolents, .) 

-uiciadu total del pais o n 
c.ar-se, l l u i t a r i un i r - s i ' , a c a l l a r a m h 

ég jm l i a n q u i s l a c a u - a u t de m i s 
els 

"Si fins a r a la lluila i la unitat 
de I* classe obrera —es deia en la 
mencionada Carta Oberta—han 
estat una necessitat de primer ordre, 
avui significa l 'ünica surtida que 
s'otereix davant deis ti-eballadors.» 

En real lía! aquest és el caml que 
¡i els obréis i els pattriotes: 

lluitar, unir-se, combatre el fran
quisme. NorQés acabant a m b el fran
quisme podran solúciohar-se els ir¡-
gents piobiemes ecorj,ómj,cs, polltics 
i s o e i a l s d e tola m e n ú q u e el pwis 
té pianmjats. .\oiu,.s la Repabiica 
democratice que donará Uibértaí i 
estimulara la Iniciativa creadora de 
le- mas-es populáis cons
truir el. pais i guar i r les Deridee 

•ríe- cu la carn del nostre poblé. 

ssoon aníversari 
d' "EUZKADi ROJA" 

Els amlcs d'«lai7kmli Tíoja» or-
ganitzen per dissapte dia 7, a les 
21 hores a la sala de festes del 33. 
Grange-atix-Belles (Metro : Colonel-
Fabien) uti magnífic acte amb motiu 
del segon aniversari de l'aparició a 
Franca d'«l-"ui'.küdi Ruja». 

H¡ haurá la projecció de la mag
nifica peí.líenla soviética 
«LINSTITUTRICE DU VILLAGE» 

Acabará amb un lluit ball qae du
rará fins a la luatinada. 

El j o v e patriota cátala WSLSON BATLLE 
nova acusado contra el régim de hienes franquista 

E N el nostre darrer número donáven 
compte de la resposta—cínica i mi
serable resposta—, que PAmbaíxada 
de Franco a Londres ha donat a la 

senyoreta M. Richard, secretaria de la 
Unió Nacional d'Estudiants británics. 
respecte el cas del patriota cátala Wil-
son Batlle, presoner de Franco, amb 
altres 80 patriotes filis de Catalunya, el 
qual ha perdut les seves facultats men
táis a causa de les tortures que li han 
estat infligides a la Prefectura de Poli
cía i a la Model de Barcelona. 

L'ambaixador de Franco a la capital 
de la Gran Bretanya. per bé que nega 
que la Gestapo falangista hagi fet tornar 
hoig a pallisses el nostre compatriota 
Wilson Batlle, reconeix —está obligat a 
reconélxer—, que ha estat «bajo obser
vación médica por aliíiin tiempo, pnes 
ha dado indicios de demencia», la qual 
cosa basta de sobres, atesos els proce-
diments hitlerians de la policía i deis car-
cellers franquistes, per a donar rao a 

la denuncia que «Treball», órgan central 
del nostre Partit, feia en el seu número 
del mes d'abril. 

Deia «Treball». exigint l'hospitalitza-
eió de Wilson Batlle: 

-.Ara es el trist cas—que denun
cie m ais sentiments honrats del 
poblé—, que a causa de la retinada 
M vicia amh que els esbirros de la 
Modcl torturen els nostres cama
rades s'ha produit el fet esffarrifos 
que el nostre eonspany Wilson Batlle 
esdevingués boig de resultes deis 
apallissaments soferts duran! els 
74 dies de cástig al calabüs.» 

Es, dones, un fet evident que a la 
presó del carrer d'Entenca de Barcelona 
h¡ ha un home —un?—. que hauria d'estar 
en un hospital, victima d'un regim carce-
lari infame, un patriota al qual s'ha fet 
perdre la rao perqué ha estat sotmés a 
unes violencies ¡naudites i que se li 

L'enlluernament 
i la decepció 

deis que van a Venezuela 

i 

n un co&lat Franco, de X'altre eis 
eap/tulutlois, [oís intensifique,i / / , , , 
propaganda en iu doble direcció de 
fer tornar els emiqrats repulí!ienus 
i uiitilrariquisles ,/ F.spuiti/tl n 
tl'alliiuqur-los /,els vastos tinii.ns 
ti' I infrien. 

lie! iinló tle Fruneo, lu capitula
do, lu submitHó al régim. he Val-
iré, ia renuncia u la lluita per lo 
qual el uoravti, riñe per cent deis 
refugiáis n Frjbica eau vénir-hi per 
ti ronltnuar-la en. un ultre fnml i en 
espera de ereur tes en/idietoiis d'an-
pieuttre-lu iiori:uit'nl ullti mi taids 
tl'herois [a dotze uin/s que mi han 
depoSOt les tilines. 

Franquistes o tapituladors, tots 
van ni mtilei.e fi, u ídéntic ohjeeliu: 
imitar VesperU combtUent ti>'is ,-mi 
grate, dispértaselos penqué la ma
niobra tl'ein.blant[uinar el régim de 
Franco prosperi. Fu aenauí. ta 
iiuissa tle íemiíjuleiij un es f í e t e 
agafai pels ttecrets de Franco 
que diueri qur «f'ieHileua el retmn 
a Espanga, FI darrer tiara quinze 
dies liniiiti li. nultei.ra SOrt que el 
del <) d'octubre del l!i',á. / quant " 
a n a r a Amaten, tiques! eulluei/m-
meul hC estat flm d'un tliu entre 
republicans t antífranquistes que 
iitilileu en ¡tu mu, ion-i qm- un ¡n,s-
selxen la nosira hom'ogeneitat ni ]n 
nostra disciplina. 

I és que la minoría que ha Irus-
paftat ta mar, ais atil dies de Viure 
sola el sol del tn,¡nr s'fiu antiire-
!¡ut de comunicar el sen desenets 
ali tlesmornlilzuls per prnpnuamies 
inleressades que ¡u leiúeu \a maleta 
¡fin per miar a Anterie,, /., < ñutes 
t/ue lian Vi$t tle Venezuela, pais 
que s'aitlnu aVUi els mulults de des-
coratjamenl, parten toles tie condi

ción» 'le rola difiriis, de peonatge 
obligatoria de SOMJ insufiedents, de 
ne'fssiiuis d'internarse en la sell/a 
verge per a guanyar mis quanis bn-
lleurs mes t/ue S'en rtiu ,-,i mal,ci
nes, en fi, que els pruedils d'lnire: 
mm.cui son mes que eis que eifum 
rolen uuur-sen. 

Aquesta és lu eriiu reaütat enlle 

els que no son militants del nostfe 
l'tirlil. el pttrtit tlel qual el noslte 
sea fin r¡ i/cueral, compdñy Coino,e-
m, ileia ara fa un any ti l'api/ii/u: 

nl.'exili no ens ha dispersat, no 
ens ha corsecat i la repressió sa^-
nan t del franquisme no ens ha 
anibilat.» 

I'ei a ufeqir mis art.lt: 

¡'A l'exili som el par t i t mes nom
bres, mes hcmi irruí, mes discipli-
n»t, mes abnegal, mes patr iota . Els 
m.stres mil i tants no deserten a 
terres americanes en recerca d'un 
benestar ¡lucrl i d'un deselassament 
cert.» 

Som el partit que té l'obsessió 
tlel pais i un de füffir-ne en enn (te 
les tlues direeei-iiis tle ioimn-lii 
eapcti¡<, veneuts, o dtáseant-hi itn 
mar per enlremiq. I el suerifiei que 
ui.ro comporta el copensem amb os-
fitir per la sutisfreeit'i de suba' que 
njudfiii el noslte poblé u ulliliei.u-
se. 

\o piulen ti ir i'/iu i els enganycits 
pa Franco o eis capitulaAars, eis 
tiuats ne están ni eapéupali pas rai-
llar sola el puvt de vista material 
que aquella qiue a i-yum-n estén se-
gurs de la inevitabilitat de i-- morí 
iltq ftaiiquisme ijiaeies a la lluila 
deis que lot Im donen per lu pitlim. 

Sobretot qiiuu ei régim franquista 
s'esberla de tots costáis pels cops de 
lu Resistencia. 

manté contra tota llei i contra els prin-
cipis mes elementáis d'humanitat. 

Pero aqüestes son coses que ningú no 
pot demanar al régim hitlcriá que Franco 
ha instaurat a Catalunya i Espanya 
tota. El régim franquista, calcat del de 
Hitler, aplica en materia penal els pro-
cediments de Himmler. es burla de totes 
les escoles de criminología, fa de les 
presons una prolongado intolerable de les 
sales d'interrogatori de la mes vil de 
les policies, conculca despreciativament 
el principi segons el qual el detingut 
preventiu está en dipósit de la justicia. 
El director d'una preso, quan el detingut 
no ha estat encara jutjat. no té mes 
missió que guardar-lo a disposicio del 
jutge i li está vedat inquirir per res 
sobre les circiimstáncies del delicte del 
pres que li ha estat confiat. I si es 
tracta del director d'un penal, no té altra 
missió que fer-li complir la condemna 
sense que tingui dret a saber per qué 
ha estat enviat a presidí. 

El director de la presó de Barcelona 
fa, dones, d'auxiliar de la policia en lloc 
de fer-ne de la justicia. Ho fa perqué el 
régim franquista és un régim policíac de 
dalt a baix i els funcionaris del fran
quisme, tant se val llur fundó, no son 
altra cosa que policies en missió en els 
diferents engranatges de la máquina ter
rorista de l'Estat franco-falangista. 

I aquests policies, mes o menys hono-
raris, fan tant de zel com poden i el 
resultat és que tota la vida dei pais 
passa per una inquisició constant i així 
será mentre h¡ hagi franquisme: fa de 
policía el rector de la parroquia, en fan 
els jutges, en fan els jerarques de l'exér-
d t franquista i no existeix una sola fun
dó de direcció o d'lnfluéncia en el pais 
que no porti el segell policíac del fran
quismo. 

Per aixo el patriota cátala Wilson 
Batlle s'ha tornat boig a la presó, ell 
que havia resistit les tortures de la Pre
fectura de Policia. Al calabós del carrer 
d'Entenca ha trobat en l'esbirro que diri-
geix aquella presó un continuador deis 
procediments del gestapista Quíntela, 
sense que malgrat les denuncies de 
«Treball» ¡ les protestes deis catalans 
honrats el president de l'Audiéncia de 
Barcelona ni el degá del Col.legi d'Advo-
cats de la ciutat—amb mes ánima 
també de policies que no pas de juriste—. 
hagin aixecat llur veu ni hagin fet cap 
gestió per situar el detingut Wilson 
Batlle en el lloc que li correspon. primer 
com pres preventiu ¡ a cobert de pres-
sions de carácter policíac i. segon. sí és 
un malalt. d'hospitalitzar-lo tal com la 
llei mana en tot pais civilitzat i per un 
sentiraent d'humanitat. < 

I Wilson Batlle és un malalt, un ma
lalt greu, a conseqüéncia de la sevicia a 
qué ha estat sotmés i incapag de poder 
passar davant de cap tribunal de justicia 
perqué el terrorismo franquista li ha 
llevat tota possiblitat de defensar-se de 
cap deis carrees que la policia li imputa 
en un procés monstruos i muntat contra 
tota norma jurídica. 

El franquisme ha hagut de reconéixer, 
pero, una vegada mes, que és un régim 
de crims i d'escarni cínic a totes les 
Deis moráis i escrites que fan de l'home 
un ésser superior a les hienes. 

Pero la lluita que forja la unitat del 
nostre poblé acabará aviat amb aqüestes 
feres que han assaltat el Poder a Espa
nya amb l'ajut de Hitler i que hi conti
núen grácies a la complicitat deis impe-
rialistes que no fan mes que parlar de 
«democracia» i de «legalitat» del matí 
al vespre. 

Segueix la campanya 

patrióles caüíañs 
A Alger. 

l.a Mirra de M u t i l á i s i l u v á ü d s de 
la -riierr.! d ' K s p a n v a s 'ha ad i 
ni C a p d e l C-uvern d e la. R e p ñ h l i c a 
espanyola deruanant-li que £¿c¡ tots 

possibles per a salvar 
la vida i l.a 11 ilioft.it deis su raatrio-

altitans de üaice lona . 

A i'Ariege. 

\ lot el depar lament de l'Aiieae 
lia coiitinuat ¡ntetisaiuent la camjvi-
uva a favor deis 80 patr iotas cata
lans processats a Barcelona. 

Han eslal aureeades, aqüestes dar-
reres setmanes, mas de 70 cartas 
a m h unes 1.360 ú g n a t u r e s a l'inte-
rior d 'Espanya i mies jo .a r les , a m b 
unes í.tKx» s ignatures de l 'etnigra-
cio republicana a l - organismos in
t e r n a d a s 

Le Gérant: Matltilde KOENIG 

' " í £ r I S.F.E.I.R., 28. ni» Clnv»!, 28 
f*C3ff~?'t P A R Í S a») 

A Orleans. 
Amh motiu d'un acte de enmme-

moraeio de | 1!> de juliol orgaQiteat 
pe| Couhle Fiauea-F.spanya d'O 
ans, - ' a d w a r e n dues cuites dei pro
le-la contra el pro. e- deis 80 |-itrio-

ians de Barcelona, a is ea-: 
pitaría genérate de Catalunya, i (¡as
id la la \ o \ a respectivaiiii it. I ,i 
caries loren sirrnades per tnés de 
:>M) a.util'eixistes francesas. 

Pirineus Orientáis. 
A Bouieternére, localitat d 'aques! 

ir tamept, s 'ha realitzat una 
magnifica mooilitzaeió de tots els 
seus hahi tants contra el procés deis 
su patriotes catalans de Barcelona. 

L'Ajuniament s'ha adreeat a l'A-
jiimaineiit de Barcelona demananl 
La seva in ter \enció . 

Amb centenars de signatures de 
eiuiadans (r&ttcesos, han esiat e.n-
viades cai tes a l Govern de la Hepñ-
blica Francesa, al ministre d \ 
es t rangers , i -ais amba ixadors di 
Gran Bretanya i deis EstatS I nils. 

\ 
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uita 

a la Presidencia deis 
caudal progressista 

ia dan E. E. II. II: 
Del 23 al 25 de Juliol va teñir lloc 

a Filadelfia el Congrés constitutiu del 
Partit Progressista America amb l'assis-
tencia de 2.500 delegats, negres i blancs, 
homes i dones, joves i vells. pertanyents 
a diverses classes i estaments socials i 
representant els diferents Estats. 

La primera sessió fou presidida per 
Charles Howard. advocat negre del lowa, 
el qual declara en obrir l'actre: 

fi'sU'in reuntts en utta tala plena 
encara pels fantasm.es del pire «re
pública» i r/.s finierais •demóorates». 
Aquests dos partits s'han concerní 
en copies identiques un de l'allic. 
l.iurs iiiriiienis han demosurax </»<• 
no els intéressa cercar la. ñau, ai 
contrari. Es per aixó—afegi— qyj¡ 
heu d'cleqir cutre Wallace i una na
va querrá niiunliul. I'uicamerii \Vul-
lacr pal qaraulir la pan i ussri/urar 
la. prosperilat. per ais Estats t.nits,,. 

El Congrés discutí el programa del 
nou Partit i en nomená President l'ex-
governador de l'Estat de Minnesota 
Elner Benson i vicepresidents Paul Ro-
beson, famós cantor negre. i Fitsgerald. 
vicepresident del C.I.O. i president del 
Sindicat d'electricistes. 

L'acte mes transcendental del Congrés 
ha estat l'elecció de Henry Wallace com 
a candidat progressista a la Presidencia 
deis Estats Units i el senador Cien Taylor 
com a candidat a la vicepresidéncia. 

En donar la conformitat perqué el Par
tit Progressista presentes la seva candi
datura, Henry Wallace pronuncia un im-
portant discurs en el qual analitzá els 
esdeveniments ocorreguts en la vida po
lítica deis Estats Units després de la 
mort de Roosevelt. 

lAlemanya—iigué Wallace, entre 
dltres coses—sera el centre de cada 
cris! in leí nacional aicnlre i tanl no 
s'arrilii. a. va. acocil amb la linó So-
ciclica. Els actuáis dirigents deis 
Estats tJnvts (acuiten la potencia 
deis proptetaris iids «cartete» que 
acolliren favorablement Jtitle'r, re
calzaren el niocinicnl hillciiá i fi-
vancaren la uncirá. Si jo fus Presi-
ilenl—pi'o>segui—, no ht'linaria CTÍSi 
a Berlín,* 

Parlant del Programa del non Partit, 
basat en principis democrátics. la igual-
tat racial i una política exterior d'amis-
tat i col.laborado amb la Unió Soviética. 
Henry Wallace afegí: 

tío lie premies acabar aiah Vac
inal iinihiciii iic punir i dedicaré 
tota mena ii'csfnrcos a impedir que 
es seqvei.ci inculcan! en la mentali-
lal popular la qftesttó troja». He 
proincs tambe acccplai i aecepto el 
recalza ni en I de lols aquclls que dt-
fensen el programa de lluiíu per la 
¡mu que ¡o lie e.rposal aci, el recol-
zumeiit ile pils els que preilii/uen i 
tenca fe en la democracia.,, 

En el si del camp imperialista, ais ma-
teixos Estats Units, existeixen serioses 
contradiccions entre interessos monopo-
listes oposats i per tant entre els medís 
politics que son llurs representante 

Les contradiccions i vacil.lacions de la 
política nordamericana en la solució del 
problema aleraany en son una prova 
esclatant. S'enfronten els interessos mo-
nopelistes deis que volen, per mitjans 
pacífics. continuar llurs negocis monopo-
listes. a l'interior deis Estats Units fona-
mentalment. i els altres, els represen-
tants deis grans frustos internacionals. 
expansionistes, que necessiten la guerra 
per a donar solució a llurs problemes in-
solubles • que están disposats a desfer-
mar-la. El general Clay és, actualment, 
l'home mes representatiu d'aquests medis 
bel.licosos, partidaris ds l'expansionisme 
a ultranca i de no recular davant de res. 

Contra la política aventurera d'aquests 
medís, que teñen una forta influencia en 
el departament d'Estat i en l'Exércit, 
s'aixequen veus com la del mateix Wal-
ter Lippman que s'opesen al desferma-
ment d'una nova hecatombe mundial en 
la qual veuen l'ensulciada del régim ca
pitalista. 

La lluita entre els grups d'interessos 
oposats a l'interior deis Estats Units re-
flecteix en part la veritable situació i 
debilitat interior del camp imperialista 
i antidemocrátic. 

En aqüestes condicions, la constitució 
del Partit Progresista America i la desig
nado de Henry Wallace com a candidat 

a la Presidencia deis Estats Units re-
vesteix una gran significado. Aixó inde-
pendentment de les posslbilitats de triomf 
que pugui teñir el candidat progressista 
en unes eleccions celebrades sota el signe 
d'unes liéis electorals antidemocrátiques i 
en les quals els interessos deis trustos 
i la forca de la máquina electoral mane
jada pels cacics polítics pot teñir mes 
importancia que la voluntat de les masses 
populars. 

Des de la mort de Roosevelt, el poblé 
deis Estats Units ha vist com desapa-
reixien els darrers vistigis de diferen
ciado entre el partit «demócrata» i el 
partit «república*, entestats un i altre en 
una política antiobrera i antidemocrática 
a l'interior, imperialista i antisoviética a 
l'exterior; han vist com els homes mes 
reaccionaris i imperialistes, sobretot els 
militars, ocupaven els IJocs claus del 
país i de la diplomacia nordamericana. 

El gran mérit de Henry Wallace i del 
Partit Progressista Anwicá és facilitar 
a les masses progressistes deis Estats 
Units la possibilitat d'iinir-se entorn d'un 
programa democrátic i d'un partit ampli 
i capac. d'enfrontar-se amb éxit a aquesta 
política neofeixista. 

Ais Estats Units h¡ a milions de ciu-
tadans que segueixen fidels ais ideáis de
mocrátics I progressius. Es a aquests. 
homes i dones, d'una i altra raga, sense 
distincions ni discriminacions. que Henry 
Wallace s'adreca per a oposar un dic a 
l'avanc del nou feixisme de Wall Street. 

La creació del Partit Progressista Ame
rica representa un pas important cap a 
l'organització de la lluita política del 
poblé deis Estats Units contra l'imperia-
lisme i per la democracia. Entorn del pro-
grama del nou Partit s'agrupen diverses 
organitzacions democrátiques i progres-
sives, d'obrers, pagésos i dintel.lectuals 
i de la burgesia liberal, antiimperialista. 
El Partit Comunista deis Estats Units Ii 
dona e! seu recolzament mes complet. 

L'entusiasme que la candidatura de 
Henry Wallace ha despertat arreu deis 
Estats Units i ia constitució del nou 
Partit demostren que en el cor, en la 
fortalesa mateixa del camp imperialista i 
antidemocrátic. I¡¡ a forres progressives 
que s'aixequen per a impedir que els 
fautors de guerra puguin arrossegar la 
humanitat a una nova hecatombe. El 
camp antiimperialista i, democrátic s'ha 
enfortit. 

GaUdcwó! 
Escoiteu 

Radio Bspanyo 
I n d e p e n d e n ! 

Emet cada dia a les í'30, 5'30, 
C'30, 7'30 de la tarda pez onde» de 
13'5, 23, 34'2 me tres. 

A les 8'30, 9-30, 10'39, 11'30 I 
12'30 del vespre per cuides de 23, 
W l 32, 34, 40'4 i 46 metres I a 
totes les hores esmentades per ondes 
de 25'5 metres. 

Radio Praga 
Cada dia a les 21'30, 2330 i 24'30 

per ondes curtes de 31*41 metres. 

«LOS DE 
de Rafael 

AYER » 
Vídiella 

Havent-se quedat sense cap exemplar 
d'aquest llibre editat el 1938 a Barce
lona, el seu autor agrairia a qul en tin
tín i i vulgui desprendre-se'n, que l'envií 
a la nostra administrado. 33, rué de la 
Grange-aux-Belles, Paris (X1 ) . 

Els companys que resideixen a Amé
rica, poden adrecar-se ais corresponsal 
de «LLUITA» ais diferents paisos. 

La c a t a eléctrica, elemenf de la cofumna vertebral 
mmmmmm de WwmWM iifllli ' S. 

La revista «Etudes Soviétiques» ha pnblicat un ar ti ele de Vescriplor soviétic K. Gladcov sobre la catlira 
eléctrica, aquest element, segons la justa definido de ¡'autor, de la columna vertebral de rimpcriaUsme ianqui, 
article del qual, peí sen interés, tradu'im aquests parar/rafs: 

«El 1888, el Govein deis Estáis 
Units legai i tzava per decret la üti-
íitzaeió penal de la cad i ra eléctrica. 

La hipocresía no rdamer i cana el li
gia va els nierils d'aquest instru-
meni. Será —deien— la pena de 
mort mes .humana» del món. La 
iuoi 1 ve. fácilment i d ' nna forma Luá-
percepíiblé, com un son —no 
ven d*; repetir uejuests «hiiinanistes... 

«Avi.-it, pero, aipiest enginy d ' u n a 
•humani ta t - tan perfecta os reveáó 
com un d 'aquests 'btutfs <$ue totsaen 
la base .mateix de. la «democracia.! 
al país olel do 

. \ l 'época en la qual la oadiva eléc
trica va fer l a seva apa i ic io , el cor-
rent de -•<>*) volía rnie Hiafeava 1 la
véis el límit d e les possibiüiat> téc-
niaues e r a tambe, sóía el pünt de 
\ i s t a legal, el corrent d'»execuci('i». 
Amb tot, n o es t r iga gens a saber 
(pie en unoüs casos aijue.-t. cótrrehl 
l'efécte del qual era , sembla, ins-
tantani , cal la jntmtenir-lo c inc i deu 
minuts i, d e vegades, mes encina, 
per a ¡Duvocar la mort . K:s naetges 
q u e h a n es tudiat les lesions pio\( i-
cades peí corrent eléctric lian esta-

üiib grecisió (pie una tensió 
de 2.000 vor 
jiiúil t.i ....a pci.-uAJ- -^.-v. iivn*k,.s 
que a 
foj'ma pialoaigada. Vr\ cor sá i \in 
ot'gaiiisme normal poden rasis t i í 
l larga estona ádbuc a una teneiO 
mes e levada i, en comptes d 
• iiniliít- ins tan tániament , 1'home alió 
que fa es pati.r una agonía len ta i 
cruel. 

L a piemsa nordamei -¡cana .-'luí 
íet ressó d ' informacions segons les 
quals els condemnats executats j)er 
la cadira eléctrica sucumbeixen, no 
oas soia ranció dei conen i . ans l>« 
peí bisturí del metge> forense de la 
presó que procedeix obl igatói iament 
a fer l ' autópsia iminedia tament des
prés de l 'execucíó. 

Tal com han declnr;it persones 
que han estat testimonis d'execu-
cions i'cr l.a cadira eléctrica, ba pal-
giit donar sovint el corrent diverses 
\ 'egades, per tal com el supliciat no 
h a mort a la ptimerct desean 

Els botxins i els carcellers e/s. va
len de tota mena de mit jans per 
a u g m e n t a r l 'acció del corrent ; po
sen u n a esponja .muliad'.t daniunt 
d ' l cap del condemnat , just sota el 
pr incipa] electrode, augmenten les 
dimensjons de les plaques d 
tacte d a m u n t les quals el condemiKit 
posa els pens... 

Pero malgra t tots aquests esfoi'-
Gps, el corrent m a t a només instan-
taniajnent els déttils i els malal is . 

Quant ais CQndemnats que teñen 

una torta con.-tituí ió, ¡, sulla (]ue 
bullen l i tera,ment en iinr propia 
.-<ing. La s a n g entra, en e b u l l i n ó 
d intre les v e n e s i l es ar ter i e s , e l 
• T.ani l i e n furfl, i'ls o;ilie'Is c a u e n , 
e l s v a s o s s a n g u i n i s esclat i 

Per aqüestes tortuies esgaiaifoscs 
van baáiar el dia feta.] del 22 <l'a-
go>t de| l!K'7 dos rondeinii.ats-a i 
els nouis deis quals res taran gra
váis a la memoria per sempre mes: 

o; el qua l va OlOTtr al can Se 
nou minuts d'un corrent de 2.100 
volts, i Vanzetti , mort de^nixs <i'un 
corrent de t.i'OO. volts aue dura sel 
minu t s . 

La cadira riéetriea . >ial 
com rinstr i i inen: de tor tura mes do-
lorós i mes monstruos deis temps 
moderns i iguala, en horro»' els -u-

• de la inquisictó medieval. 
Fa a n y s ja que ea fan sent i r les 

veus que sur ten de totes tes Cfi 
de la població nordamer icana i de 
tot el ;inón per exigir l 'abolició d'.i-
questa foiana, la mes cru -1 de totes, 
d 'apl icar la pena de mort. 

Lina pila de vegades, metges nord-
nmei lcans etninents han dem¿ 
rautor i tzac io de fer exj da-
miiin deis supliciats per 

podien tornar a la vida pels mitijans 
que Ja medicina modeTna utilitza 
per a r ean imar els electrocutáis ac
cidentáis. Les autor i ta ts s 'han ne-
gat sempre hiulalinent a donar 
aquest permis. 

Passa encara. m¿8. El Govem fa 
i"t el que pot ¡>er impedir que Ja va
r i ta! sobre la cadJ • tibí 
al Mían pübliC. Eixant en 2.000 volts 
el imaxlm de tensió, la llei noialame-

tie lia pi'ohilet pi i ni: > 
a possüttliiat d 'e j iminar o de mo

dificar lee i a i ques 
de la cadira eléctrica. 

Per a ca.nviar aqüestes cara 
liques. peí ai.L'ine'itai'. per exeniple. 
la tensió del corrent. cáldrla qtu 
llei en \ igor fos substituida per una 
al tra , la q¡iml cosa s « 
piiblicaiih'.'u que la cacu'Ki eléctrica 
h a estat (tns acá un intianneni i 
Jia precedit la mort, en comptes de 
pro\ocar-la, la qual no intervé, en 
ino l l s r a s o s , m e s q u e (¡IIIIIÍIMI l a 
taule de dissecció. \ x6 ¡ei i 
ar a l poblé nordampricá que aquesl 

crim esgarrifos contra l.a htumani-
;at .-'amaga. ía anys a m b frases ih-
])ócri 

E N reaccionaris nordainerioans sa
ben prou in' que parlar avuj de la 
cadira eléctrica vol dar correr "i 

de veurt riure sota 
press ió de le- - ¡ de les 
populars . P e r a ixó no bi . tenen cap 
mena d'inter('"<. 

Sobretot quan aquests da r re r s 
t e m p s La cadira s e r v e i x , 

•¡'la v e g a d a m e s . per a .-upri.mir 
obrera revolucionaris acusáis d'ha-

59 dc ixat a g a f a r per les prOVO-
cacions polici.aques i-onjutninades 
per l'OI'icina federal d ' investlgaciü 
que no ha deixá.1 de perfeccionareis 
seus noétodes d'ein.'a que Bóovor la 
va funda''. I na nordameri
cana té nécessital de. la cadira eléc
tr ica igual que de l'esglcsia. ia. ra
dio i el cinema, per a tu ra r el poblé 
i állunyair-lo deis «incoflíormístes», 
és a «tii-, en p r imar lloc d 'aquells 
que lluiren fier uns Estáis l 'ni ís real-
mriii democrátics.» 

La situació material deis 
treballadors ía la U.R.S.S. 

•OT 

L'economia de la Unió Soviética 
es desenrotl a segons les Ueis de 
l 'acumu ació socialista, la qual 
gaiai i ic ix el constant augnient del 
henestar deis trehajládors. 

Alons que tot cal asscuynlar que 
a la U. R. S. S. no existeIx Mur 
"bi-er. KI dret ol tiraball esta pres-
<aat a la leyísiació soviética. A la 
Constitució de la l'. 1!. S. S. 86 pro

na: "Eis ciutadans de la V.R.S.É. 
tenen, ilrel al Irehall, o s'ujtii, a ob
le a ir I relian aarantit i rclribu'it se-
gons la sera i/unulitat i i/naUtal. El 
<ii ci nt trebaii esta assegurat per 
l'organiixadó socialista, de Vecono-
in¡a nacional, per ilaugfnem cons
umí de les ¡aires proitiieliccs de la 
sneictal soviética, per Veliailiairii) de 
Ir. iinssibililai ile rrisi económica I 
pi i la. supressío de i'aiur forgos.t 

A la ü. H. .S. S. el nombre d 'obrers 
i empleáis a u g m e n t a constantment . 
Deis P).8O0.<>0 que eren el 1028 van 
a r r iba r a 3l.2flOTOO0 el 1010. Solament 
en dos a n y s del pía quinqiiennal üe 
la postguerra, ' el nombre d 'obrers 
.•mpleats ha augmcnt.at de 4*200.000. 
En el pr imer i mues t re ' del 1,948, la 
industria de a i", it. S. S. comptava 
ja amli luí milió d 'obrers mes (pie 
en el nrati'ix petiodei de l 'any 1047. 

La mi t j ana del salai i rea] deis 
OtaeBS eos els .anys W55B i l'J80 era. 
ja superior d'un 1(¡7 per cent al que 
existía, a l iaos de ía lievolució socia
lista. Duran! el segon pía qijinqueti-
nal, la tuitjaua del sala'rt duplica. 
I en l.a. postguerra el salar! real se-

\ augmentan! . En el pr imer tri
mestre dVnguany , el sa.ari real deis 
obrers i empleat',- lia augnienta t un 
51 per cent en refació al mateix pe-
rinde de l 'any passaj i corñ a con-
seqüéin ia de la rebaixa de preus, 
faugnient <ie iu capacitad adquisi
tiva del rublo i l'alca deis sa lar is . 

També a u g m e n t a constantment el 
valor d e la j o m a d a de treliall agri-
™«i unitat. convencional <le mesu
ra de la quant i ta t i quali tat del tre-
Ua 1 osos . En eomencar-se 
l 'anv 10!Í8 el tercer pía. qu inquenna l , 
la quant i ta t de gra que es recoili a 
a 1". R. S. S. per finca, pagewa fou 

de dues vegades i miija mes <|ue en 
temps de la ROssia tsarista i els 
ingrassee personáis deis coljosos 
augmen ta ren de 2,7 vegxules, 'sola
ment durant el segon pía quinquen
nal. L'abolició. a da r re r s del io',7. 
del s is tema de cartas de proveíment 
de piciductes industriáis i d 'al imen-
laeió i Ui. rebaixa deis preus ha fet 
pujar eon-iilei ablement el valor real 

¡ornada de treball agrícola. 

UN BALANQ DELS EXITS 
de l'Exércit Popular xinés d'alüberament 

El comunicat publicat peí l'estat ma-
jor general de l'exércit popular xinés 
d'alüberament anuncia que el darrer raes 
de juny Txang-Cai-Txec havia perdut 
155.950 soldats i oficiáis. ítjtre. els quals 
87.180 han estat fets preiíinWs. 

El mes de juny, les tropes de l'exércit 
popular havien alliberat 42 ciutats de 
districte. 

Han estat fets presopers, deu generáis 
del Kuomintang, sis deis quals pertanyien 
a l'exércit regular. 

Els generáis Li-Txung-Dln ¡ Hu-Fu-
Txung que comandaven la 66 i la 17 
divisio han estat morts al camp de ba
talla. 

Entre les unitats destruides de l'exér
cit regular del Kuomintang, figuraven 

2 divísions. 2 brigades, 10 regiments i 
8 batallons. Entre les formacions des
truides del mateix exércit hi a 4 bri
gades completes, 13 regiments i 32 ba
tallons complete. Aixó representa un to
tal de 2 estats majors de divisio, 33 re
giments i 2 batallons. 

El material de guerra capturat era el 
següent: 1.006 peces d'artilleria, entre 
les quals hi havia 53 canons llancaflames. 
12 canons antiaeris. 24 morters llanca-
líquids, 14 peces antitanes, 2.727 metra-
Madores lleugeres. 257 metralladores pe-
sades, 4.418 metralletes. 84.078 fusells 
i carrabines. 3.102 pistóles, mes de 9 mi
lions de cartutxos, mes de 31.000 pro-
jectils, mes de 41.000 granades de má 
i 51 motocicletes. 

ELS"SECRETS"DELCÜ0M!NTñN6 
/•.'/ dit, U dé ja un. en plena sessió 

dei i un u legislatiu del Cuomintang, 
ei ministre de Defensa nacional, tfo 
lina Txing es va veure obligat a 
donar espíicaclons sobre les ciclo
nes as solides per l'Exércit d'alliUe-
raéié. Declara: 

«Al cap de dos anys de guerra 
civil, les tropes del Cuomintang 
shan trobat en inlerioritat davant 
de les tropes comunistes des del 
punt de vista deis efectius i de l'ar-
mament.» 

/ //('/• donar mes forca a les seres 
aftrmacions llcqi -una serie de xi-
fres secretes sobre els efectius de les 
impcs del Cuomintang. 

i.rs declaracions de Ho una Txing, 
en. ésser coneavdes per la premea, 
han provocat el pánie, en els medís 
governamentals del Cuomintang. Eu 
ijiiatre hores, el dolar .riñes tu. per
dut el 30 per cent del sen calor. 

Comentant aquest esdercnimenl, el 
«Hwa S h i a n Pao», atarl dé Hong-
Kong, ha posat el crit al cel dic ni 
que el ministre de Defensa hacia 
«revelat els secrets de guerra . del¡-
foeradament» per tractor de justifi
carse i que ell no era responsable 
de les derrotes deis seus exércits a 
la Xina del nord i que era Tchanq 
(ai Xec, en la secu qÜalilat de pre
siden!, qui havia désser «jutjaf i 
reemplagat per un altre». 

Al costat d 'a ixó, e n al t res paisos 
d isminueixen els sa la r i s deis tre
bal ladors a consecuencia de l'aug-
ment de l 'a tur obrer i de l 'encari-
ment deis irtícle- de consr.m. se
gons calcula do ['economista britii-
níc Cuixins. el Y.)Ti bi lia\i.i a 
(irán Hretanya quatre milions d'lio-
mes i dos milions de dones que gua-
nyaven salaris ¡nfeiiois al íniniín 
necessati per a vjure. Incloent llurs 
famill t- , la xif ta de persones ne-

-itades era de 10 mil ions. 
ns dades facilitades per la So-

cietad Nordamericana d ' lmes t igac ió 
de les Condicions de Tielxi;!, el 
19Í0 ais E. E. U. U. el m i m m ne-

-ari per a vituv pujava a dos 
mi l dolá is anua l s , mentre que la 
init'jana del sttlari deis t reballadors 
només era. de 1.094. 

A la Gran l'.tvtanva, segons do 
oficiáis del Ruti len de les Escoles 
Kconómiques de Londres i Cam
bridge, els preus lian a c g m e m a t 
d'un (¡<l a 66 per cent en relació ol 
nivel! de l 'any 1937. 1 mentrestant 
s'aplioa la rongelació deis salaris 
deis obréis . 

La reproducció ampliarla socialis
ta porta a. r aug inen t constant de la 
quanti tat d 'ar t icles de eonsum en 
venda . La c i r cu lado de rrietcaderies 
a u g m e n t a l j vega<les des del IttM 
al 1940. En els dar rers anys, la. ven
da d'article> al detall l ia ana t aug-
mantant constantment: el 1946 en 
comparació e l 'any 1945 .augmenta 
un Mü per cent, i a l t ra vegada un 
17 per cent l 'any 1917. La venda e 
la població d'art icles indust r iá is i 
de productes áfimejitaris ba aug
menta) d'una- manera considerable 
en el p r imer tr imestre d 'enguany. 

I. 'auguient de la renda nac ional 
de la U. R. S. S. a consequéncia de 
l a i u m u l a c i o social ista permet a-
ñor quan t i t a t* cada, dio ínaíjots a 
les neeessitats cul turáis i sociáls del-

treballadors. Aquests desemborsn-
iiienis de l'Eslal constitueixen un 
se ari addicional per ais obréis i 
empleat- . p i rx que en el país so-
\ iét ic existeix re i i senyanca gra
tuita, subsidi en cas de pévdua de 

paci,ttil de treball, etc. 
Les de-i eses en el pr imer pía 

qu inquennal per a a tenc ión ; socials 
i culturáis representaren en ei pres-
supost de l'E>tat de la L. R. S. S., 
24,1 per cent, en el segon ?6.1 per 
cent i en el pía quinquennal de, la 
postguerra el :"ti per ee.ut. 

uer ien milers de milions de 
: es en >aiutal, la qual cosa "a 

que el nombre de con-ultoris niédi. '-
del pate liagi augmenta t 17 vegades 
en relació a m b els que funcioiiaven 
abaos <le la Revcilnció socialista, i 
el nombre de metges 0 vegades. 

i. 'Estat soviétic dedica auualment 
. onsiderables íons a la previsió so
cial. El dret a la previsió social 
está prescrit a la l eg i s lado d e la 
l'. R. S. S. La Constítucióo de la 
I 'níó Soviética estableix: «Éls cinta-
de us de la l . II. s. s . lenca dret a 
l'ussistencia. económica en llar ce-
Ilesa, en cas de malallta i de perdua 
de la capaeitat, de treball.» 

Knguany >'iuvertiran en previsió 
social p rop d e 16 mil mil ions de 
rubíes. A mes, ¡es organi tzacions 
sindicáis dest inen grans quant i ta ts 
per a tendré les neeessitats cul turáis 
i socials deis trel^alladors. 

Tots aquests desetnlxirsuments per 
empre.ses de carácter social i cultu
ral augmenten e! saleri real deis 

lois en mes d 'una tercera 
part. 

Aquests fets demostren que a la 
r . H. §. S. 1 'acunuda' ió socialista 
\ a acompanyada <lel inillorament 
constant del benestar mater ia l d»' 
les masses treballadores. Aquesta és 
una llei del désenvolupament de la 
societat socialista. 

Al CAP de DOTZE ANYS de la TRAICIO, 
FRANCO NO ESTA CONTENT 

Amb motiu. de celeluar el dotzé 
an i \ausa i ¡ de lu seva traició a la 

Eátria i de la seva agressió a i s po-
les hlsp^ljics, l ' 'ranio s'bu fet in

terrogar sobre un seguit de aues-
i ioñs. 
Totbom sap que a. l 'Espanya de 

Franco les preguntes i le-
per a la pretasa. es preparen a la 
mate ixa t au la i su r ten per la ma
teixa porta i en el mateix moment 
eap a les agencies (r informació i les 
linotips. 

i'er aquesta rao cal veure en les 
'<preguntesj> deis «periodistes» i en 
les «respostes» del «Caudillo», la 
preoeu|KK ió fonaiiiental que avui té 
el regim franco-falangista. 

La primera conclusiió a l a qual 
Franco ar r iba , per lié que té cura 
de \cst i i- la timli aspiracions de per-
liíceionament del seu régim, 
obstan!, que, a l cap de dot/.e anys , 
no esta ciiulcul de com es!. 

al nostre país . 
l.a segona conclusió 'és que la cul

pa de totes les dificultáis a m b qué 
topa, la té l '«heréncia» que ve 1ro-
bur i la guer ra que, segons el!, han 
íet els al t res . 

De passada i peí nostre compte, 
volem dir que l'fieréncia qtte Franco 
va t rabar de cinc a n y s de vida repu
blicana, fon d 'augment de la pro-

i industr ial , d 'aug
ment de! nivell <le vida general de 
la població; d'.augment deis centres 
d 'ensenyament i d 'assistém ia social; 
d 'augment del prestigi del no.-tiv 
^>a¡s republid'i en el camp democrá
tic in ternacional Es obvi Ot
ilar que aquesta, herencia fou des
truida per l 'agressió feixista de 
Franco i Falange i per la guer ra 
que va provocar amb la inteiveui ñ 
ib1 !'Alemanyai hi t ler iana i de la Ita
lia de Mussolini. 

Assemblea de la U.G.T. 
al Sena i Sena i Oise 

El Comité Interdeper tamental del 
Sena i Sena i Oise de> la Unió Ge
neral de Trebal ladors d 'Espanva 
convoca una assembiea general d a -

per a l proper dissabte, d ia 7, 
e les 2 de la ta rda . 

La r eun ió tindrá, lloc al local de 
la l 'nió de Sindicats de la Regió 

acá, 29, Poulevard du Temple 
Metro : Republique). 

I . 'herencia, dones, de la qual 
F ranco paria, a mes de les destro
ces produídes per ell mateix , fon 
'l'.spa.nya que les Bastes -reaccioná-

ries i mifitaristes ens havien deixat 
i de la qual va. néixer el falangfsme 
i l 'agressió, fll! de segles de domi
n a d o monárquica i feudal. 

i, com si vulgués donar una res-
posta que no podrá, donar mai de Ja 
>eva traició i del cr im de lesa, pa
t r ia i de lesa human i t a t , e n c a r a té 
el cinisme de dir que si Espanya 
está malament , encara es ta r ía p'it-
jor si no s 'hagués produit la suble-

;ó falangista. Es el recurs tan 
usat de l 'autor dé l ' incendi d 'un 
ediflci q u a n el propietar i li dentann 
explicacions. En i ' intent de tran
quil.litzar-lo, li din : « Pots estai 
contení: cucara t'hau quedat les pa
réis. Pitjor liauria estat que hi Im
anes catat. loe. na altre. 

Pero qué vol n 

de la morí d 'un mili. 
d 'espanyols? Que vol mes e 
que ha hipotecat la. sobirania na 
nal, que na venut trossos de la in
dependencia del país a tots els im
perialistes, que ha a r ru ina t les fi
nalices, h a desfet la. industr ia , lia 
mata t Pagr ieul tura , ha assassinet a 
cultura a m b el mateix acarnissa-
ment que els homes? 

Es que el régim de t eno r , de bar
bar ie , de l l ed ronu i , de l 'assassinat 
com a llei suprema de 'Fstat nacio
nal-sindicalista, podía haver donat 
mes del que dona? 

Bs endeliades que Franco, per a 
justificar els seus crinis, posi té* 
peus eu el terreny ja tan trepitjat 
que «un al t re lio hauría fet pitjor». 

No enganyara ningii. Per a ixó el 
mes sá deis pobles hispánics, d in t re 
i fora <lel país, s'aixéca en un non 
i'ipuls per a a cotejar el crit de pa-

tnoi i sme deis guerri l lers d e Llevant 
i Ar.igó que s<ni l 'expressió de lu 
rebel.iia d 'una patria que, trosse-
jada peí frenco-falangisme, está de
cidida a no morir , que está decidi
da—i de pressa, g r a d e s ais Consells 
de Resistencia—, a saltar definí ti-
vameiil al coll deis séus botxins i 
de tots els capimladors que els fan 
el- toe. 

Kls nostres pobles es tán decidit* 
a iio teñir misericordia a m b els au
tora de tant de crim, de do¡ i da 
tanta ruina nacional . 

HA \ passa t dues se tmanes d'enca, que fon feta 
publ ica .la reso l l ido d e FOfleina d'Infoianació 
sobre l a . s i t u a d o e n el Pa r t i t Comunis ta in 
l au ti) i éa lien c iar que des d ' a r a aques t re

marcable document del marxisme-leninisme té una 
impor tancia vital per a tot el moviment comunis ta 
del món. 

Els. Pa r t i t s Comunistes i Obrers de tots els paisos 
t reuen conclusions practiques de ia. resolueio de 
l 'Oficina d ' lnformació en a d a p t a r l e s a les condi
cions concretas de llor país, fixen un programa 
d'acció i de l lu i ta OJrteniat c a p a un nou enforti-
ment orgánic deis rengles del Parti t , cap a l millo-
rament del corrjunt del t rebal l ideológic, teóric i 
politic del Par t i t , cap a l 'enfortiment de la. vigi
lancia revoluc ionar ia i de la int ransigencia del Par
tit respecte totes les nianife^tacions del naciona-
lisme. 

Estudia.nt la resol l ido de l 'Oficina dTnformaeió, 
les. masses del Pa r t i t concentren Uur aten 
l lur tasca d 'apl ioar la teoría, la doctr ina leninista-
stalinLsia. sobare el Part i t , la doct r ina del marx isme-
lenínisme referent a l 'actitud d ' un par t i t politic en
vere les seves faltes, de desenrotl lar i d 'enfortir les 
trodicions in ternadoi ia l is tes d ' un ipartit marx is te i 
sobre els a l t res problemes i m p o r t a n t s ' q n e consti
tueixen la base del conjunt de l 'activitat diar ia , po
lítica i o rgán ica del Part i t . 

En l lurs resolucions, les organi tzac ions del Pa r t i t 
aproveu l 'acció del C. C. del p . c . (b) de l a U.R.S.s. 
que lia p res la iniciat iva de denunc ia r la política 
ia l sa del C. C. del Par t i t Comunis ta iugoslau, cons
taten, com diu, per exenqile, la. resolució d 'una 
reunió de responsables del Parti t Comunista I 
a Rania 

«la contribució decisiva deis companys del P.C. (b) de 
la U.R.S.S., del seu C.C. 1 del company Stalin a 
posar a la llum del dia els errors ¡ a |a coademna 
de les desviacions comeses pels dirigents actuáis del 
l'artit Comunista iugoslau». 

La reunió deis responsables del Par t i t a Budapest 

«saluda els Partits Comunistes I Obrers units a l'Ofi
cina d'lnformació, el P.C. (b) de la U.R.S.S. i el 

- gran guia deis treballadors revolucionaris del món. 
company Stalin, per haver revelat i posat a la llum 
del dia, amb una clarividencia i una lógica revolu
cionarles. Terror deis dirigents del Partit Comunista 
iugoslau, amb la qual cosa han prestat un inapreciable 
servei a la lluita contra l'imperialisme, a la causa 
del socialismo». 

Després de la p u b l i c a d o de la resolució de l'O.fí-
cina. d ' lnformació s 'ha pogut veure com s 'ha revé-

ÁIXEQUEM MES ALTA LA BANDERA 
DE L'INTERNACIONALISME PROLETARI 

(1) Editorial del periódic «Per una pau duradora, per una 
democracia popular!», órgan de l'Oficina d'lnformació deis 
Partits Comunistes i Obrers. aparegut el 15 de Juliol n 
Bucarest, abans de la celebrado de la caricatura de Con
grés que Tito ha celebrat' a Belgraa a partir del 21. do. 
Juliol. N. de la R. 

lat, d ' una forma convincent i irrefutable, la forga 
indestructible del front iinic comunis ta que h a con
demna t per unauimi ta t l a política contrar ia al Par
tit i ant isoviét ica de la direecio del P : C. I. i ba 
ap.rb.vat completament la resolució de l'Oficina d'In-
fo rmadó . Per a l n a banda , durant aquest peri 
la direecio del P. <:. I., en l a .pe r sona de Tito, Car
den, Dulas i Hancóvitx, s'ha. desemmascaral em 
mes i l ia apa regu t d a v a n t el conjunt del camp anti
imperialista, i democrát ic c o m u n a direecio bin 

inaiista (pie ha ir.ait la causa de la classe 
obrer. isa de la independencia nacional de 
lngoslavia i cpie lia entra! en el camj trotsefuísta 
controrevoiticldiiaiii en c r idar els elemente mes he-
terogenis de la reacció nacional is ta dintre el pa ¡ -
contra l'Oficina. d ' lnlorniació, cont ra el P. C. (b) 
de la V. IX. S. s . i els a l t r es Par t i t s Comunistes. 

La justesa de la resolució de l 'Oficina dTnfor
maeió sobre -la situació dintre el P. <:. I. lia estal 
complétame!!! confirriuula per la conducta deis di-
r igents d 'aquest par t i t després de feta püWic 

¡icio. La prefesa «respoeUii del C.C. del l ' . ( . . ¡ . 
a l a resolució de l 'Oficina dTnformaeió és i.n docii-
inent vergonyós que demostra que la banda de Tito 

coposa prosseguir la seva polít ica ant imarxis ta 
i antísovict iea. Lft «resposta» del C. <". del p . C. I. 
respi ra la rabia, nacionalista contra el moviment co
munis t a mundia l . Aquest «document» és una su-
perxeria poliiica, és un document escrit per homes 
que s'han llanca), peí canii de la traiVió a la -
de. Ia classe o b r e r a . Kls dirigente del p . (".. I. in
tenten enganvar , una Vegada mes, el l 'artii i el 
poblé de Iugos 'ávin. 

I.c- faltes grosseres de Tactual direecio del Par t i t 
C.oiuiiiU'sta Iugoslau han estat condem nades a m b 
unah imi ta t , no solament, neis partits a l'Oli-
cina d ' Informaeió. SÍIH'I ta.nibi'' oels partitó qu 
lu son afil iats. Els partits COmuriisíés d 'Albania. 
(.ran Hretanya. Estats Units, Argentina, Austria. 
Dinamarca, lielgica, Holanda, Finlandia, el Part í! 
Obrer del Canadá, i deis a l t res paisos condetmnen 
a m b vi-or ¡a po-Jeió ant ipar t i t del c. c . del P. ('.. I., 
perqué consideren que els dirigente del Parti t Co
munista lugo-lau s'lian llanca! pe] eami del des-
Honor, que per tota llnr conducta antisoviética do 
n e n a l s imped-ialistesamericans l*esperanca de 

res taura r el poder de l ' imperial isme en els paisos 
de dencieíai ¡a. popular. Sobreestiman! fortamenf les 
forces" i i. lilitats de Iugoslín ia, els actuáis 
dii'igenis d d ]>. <.;. i. s ' imaginen que podran 
v.'.giKtnlnr la independencia del p¿ls i edifieai- el 
soeitei.-nie sense el s .xteniment deis Pa r t i t s Coniu-
nistee deis a l t res paSsos, setnse el suport de ia 
L. Ii. S. S. i de. les democrácies populars . 

Kls Part i ts Comunistes i Obrers expre-sen llur 
iudignació davant. el régim terrorista, que hi lia en 
el 1'ari.it Comunis ta iugoslau, en el qual els mili
tante del Parti t , int imidáis , teñen por que els pissi 
igual que ais companys Juiovitx, Hebrang i dfal-
lies, deiingiits per haver fet critica, no s'airevi 
a d;i obertainent l lur opinió sobre el régim CM 
dintre el Part i t Comunista Iugoslau. cada, mii i tant 
del qual que no comparte ix les concepción:- de la 
direcciO nacional i s ta del P. C. I. i que Seat repug
nancia pels costums humil lante de servilisme res-

n a de Tito cstablerts d in t re el Par t i t , 
es amena.;at de cruels represál ie- . 

El régim terror is ta d in t r e el P. C. I. s ' ha mani -
festat l gua lmen t en les preteses eleccions deis dele-

a l C.inqr.é Congrés del Part i t . Kes d u . . 
divorciáis del Part i t , tement les masses d'aliliat< I 
l lur crit ica, es valen do tots els mitjans per a falsi-
liear la compusició del Congres. De fet, designen 
els delegats que e ls convenen, in ter roguen per enjda-
A-iiit aquel ls que es vol designar com a del. 
al Congrés, controlen la «lleialtat» del candiilai i 
s 'utilitzen tota mena de procedimenis lgualment 
Vite, 'l'ot aixó demostra. i l a rament que el pióxim 
Congrés del Par t i t .Comunista iugoslau no pot es-er 
el sen o iganisme suprem, maiidatar i i expa 
real de les tnassee del Part i t . La lógica de la lluita 
ant ipart i t i antisoviética, obs t inadament desenvolu-
p.'i'la. i atia.da per ía colla nacionalista, d e Tilo. 
C.irdeli i eonipnnyia, que lia ¡sola! el Partit, Comu
nis ta iugoslau i l'ha posat fora de' la familia, deis 
Part i ts Comunistes, es tal que, a consecuencia d'un 
brutal oleirament de la crit ica i d 'un terror no gens 
dissimulat , Jes forces sanes del I', c . I., ñn iques 
c a p e mar el Par l i t i d 'expressar els 
seus Interéseos reate, no serán admeses al Congrés. 

Un • .leí Partit convocat en lea condieions 
d 'un tal régim terrorista interior no pot manifes tar 

ce r tament la «unitat monolítico del Partit» al 
voltant de la qual ais dirigents del P. C. I. 
fan tant d 'enrenou demagogic . 

Un Congrés com aquest, la composieió del qual 
s 'ha falsifica.t i en el qual no s 'admet m e s que u n a 
tria de pa r t ida r i s segurs de la política, nacionalista 
de Tactual C. C. del P. C. I., és mes avia t suscep
tible de mani fes ta r l a ident i ta t d e les asp i rac ions 
nacionallstes del g rup Tito, Cárdeli, Rancóvitx que 
s 'han separat de] Part i t , que han perdut, si l 'han 
tingiit mai , l'eopferit del Parti t , que han trait !a 

i de l ' internai ' ionalisme proletari i '.raeixen els 
intesreesos Vitáis de la República democrática popu
la r de Iugoslávia. 

<>La desviado del nacionalisme, —ens ensenya el 
cempany Stalin—, és una adaptacio de la política 
internacionalista de la classe obrera a la política na
cionalista de la burgesia... La desviado del naciona
lisme rcllt'ctcix els intents de la «seva propia» bur
gesia nacional... amb vistes a restaurar el capita-
lisme.» 

La l lui ta ant ipart i t i antisoviética de la direcciO 
nacional is ta del P . C. 1. ha esdevingut aq. 
da r re r s temps un deis problemes raes a n u a l s per 
a tota, la p remsa reaccionar ia de l 'estranger. Es per 
casual i tat? Ben segur q u e nol 

KI creixement do les forces de la democracia i del 
alterne a tot el món provoca la. inquietud i la 

ineertesa del d e m á en el camp imperial is ta . Per 
a ixó a ra els medís imperial is tes no ce rquen a d i s i 
mular gens la. satisfacció i el descons que sentón 
davant la po-ició ¡nsidiosament antisoviét ica del 
< <.. del P. C. 1. 

En els med i s oficiáis de Washington s 'ha comen-
Gai n repetir, aquests da r r e r s temps, a m b una insis
tencia suspecta, que 

«només Tito és un veritable herci nacional que mani-
festa, grácies a la seva remarcable capaeitat, una aspi
rado a la independencia...». 

Les e m i s s i o n s d e la n i d i o n o r d a m e r i c a n a i britá
n i c a e x a l t e n 

«la política d'independencia de Tito i els seus col-
ligues» 

i declaren q u e el Govem de lugoshivia 
«aprecia correctament la política, exterior de les po
tencies occidentals» 

com una poiitica que 
«garanteix la independencia deis paisos», 

que 
«l'amor a la independencia i la valentía maniíesUde* 
peí mariscal Tito son dignes d'admiraciu». 

. Es podrien ci tar molts al tres comentólas de l i 
medis reaccionar is e s t r angers q u e demostren a quin 
nivell lian caigut els di r igents actuaJs del Par t i t 
Comunis ta iugoslau, l 'orientació nacionalista deis 
qua l s pot condui r a la degene rado de Iugoslávia en 
una República burgesa ordinar ia i a la se.vu trans
f o r m a d o en una colonia deis pateos imperialistes. 

Es compren per qué els imperialistes exalten, en-
coratgen i adul. len la coila nacional is ta de Tito. ' 

La premsa reacc ionar ia q u e refiecteix l't*pftrit 
tancat deis medis imperia l is tes s 'entus iasma. pero, 
en va. Els imperialistes n o eomjarendran mai aquest 
fet tan simple que la critica olierta, directa i hon
r a d a de les faltes del Par t i t Comunista iugostau, 
u n a critica sense teñir en compte les persone-
es pas un s igne de feblesa, ans al contrari és un 
signe de la forca deis Par t i t s Comunistes i del con
junt del front comunista , un métode constant de 
treball d e les organi tzacions del Parti t , un mit ja 
d 'enfortir els rengles del iPartit. 

Una cosa és clara per a cada comunista autént ic : 
el Partit. Comunista iugoslau res tara íidel a l mar-
xistne-leninisme, ext i rpara el nac ional i sme burgés 
i marxani . amb seguretat sota la. bandera de l ' inter-
nac iona l i sme leninista-stal inista peí camí d e Tedi-
fleació socialista, pe¡r tal com els Par t i t s GoBMinis-
tes son par t i t s que tenen a i r é i s en la vida, son 
par t i t s ascendente que m a r x e n cap a la victoria. 
que ext reuen de Ja cri t ica i de l 'autocrl t ica la sába 
vital per a l lur désenvolupament ideológic, p 
i organic . 

Ningil no a r r i b a r a a a r r enca r al Pflrtit la bandera 
de l ' ínternactonalisnie. proletari per substituir-la per 
la bandera del nacional isme burgés. Ningft no 
podrá fer t o rna r els pobles de Iugoslávia en te ra , 
en el camí del capi tal isme. 

Els grossers e r ro r s de Tactual direecio del P. C. I. 
q u e constitueixen u n a tra'n ió a l marxisme-leni-
nisme han estat reveíate i denuncia ts . Analitzant 
els errors del C. C. del P. C. I,, es tudiant la reso
lució d e l'Oficina dTnformaeió , els Par t i t s Comu
nistes i Obrers t reuen conclusions per e prosseguir 
l 'enfort iment de l lurs organi tzacions i. inspifant-se 
en l 'experiéncia histórica del g ran Parti t Roixevi . 
en la doctrina de Lenin i Stal in, -marxen a m b .segu
retat endavan t so ta la bandera de l ' internucióna-
l isme prole tar i , c a p a nous éxits en l 'ediflcadó de 
la democracia popular , en la lluita per noves vic-
tór ies d e les idees del maxxisme-leninisme. 

i 
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uita 

De la guerra del U s pomes mspanics l, 
contra el franquisme 

Guárdies civils que van a trets ells amb ells 
Dos morts i un ferit greu 

No se sap ben bé per que ha 
estat, pero el cas és que els guár
dies civils destacáis a Rincón de 
San Ginés, provincia de Córt'ova, 
van teñir fa unes tres setmanes 
una batussa que va fer correr !a 
sang entre ells mateixos. Es trac-
tava d'una liquidado de comptis 
producte d'un robatori fet durant 
una rátzia contra els pagesos an-
dalusos, o bé era la conseqüéncia 
del pánic que s'ha apoderat de 'a 
guardia civil cada cop que ha de 
sortir a perseguir guerrillers? 

Es fa difícil de saber-ho atesa la 
cura que la superioritat posa a si
lenciar incidents d'aquesta mena. 
Alió que se sap, pero, és que els 
guárdies de Rincón de San Ginés 
van comencar tot d'una a dispu-
tar-se i, de les paraules mes o rae-
irys gruixudes, van passar aviat ais 
fets. Les pistóles van envarregar-se 
d'imposar els criteris que els dis
cursos no havien reeixit a fer pr ;-

valer. El resultat de la braonada 
fou que dos guárdies van caure 
per térra per a sempre mes, els 
anomenats Antonio García Sán
chez i Manuel Ferriz, cosits a tret; 
per llurs propis companys de eos 

Un tercer, anomenat Antonio 
Fogue, ferit de gravetat, hagué 
d'ésser dut a l'hospital rajant sang 
per tot arreu. 

Aquesta baralla sagnant té les 
mateixes característiques de la re
gistrada fa poques setmanes a Pe
ralta de la Sal, a la provincia 
d'Osca, i de la qual ja vam infor
mar els nostres lectors. I no son 
pas les i'i ñiques, puix que sovinie
gen d'un quant temps encá en di
versos punts de la Península, tot 
plegat fill de com els «civils» teñen 
trencats els nervis a causa d'una 
guerra que a Espanya no ha aca-
bat encara i que només pot acabar 
amb la victoria final de les forces 
republicana i antifranquistes. 

Cinc cents guárdies 
detinguts 

per «negligencia» 
A les provincies de la zona guerrillera 

de Llevant i Aragó ni h a uns 500 guár
dies eivüs det inguts per haver-se negat 
a complir les ordres antiguerrilleres o per 
«negligencia» en el compliment deis ser-
veis encomanats . 

At penal de San Miguel de los Reyes, 
les autor i ta ts franquistes han habili tat 
una galería especial amb capacitat per 
a 500 persones dedicada a allotjar els 
guárdies civils det inguts pels motius 
abans mencionáis. Sabem de Dona font 
que aquesta galería está sempre plena. 

La majoria deis guárdies civils detin
guts per «negligencias» del servei com-
pleixen un mes -e detencio, amb perdua 
de sou. La majoria d'aquests guárdies 
civils no son expulsats del eos a la pri
mera falta i ünicament ho son en cas de 
reincidencia. 

.Sun els guárdies civils, en canví, els 
que demanen la baixa de r i n s t i t u t , so-
bretot els que están destacáis a les zones 
guerrílleres de Llevant i és la Direcció 
general de la guardia civil que es nega 
a accedir a aqüestes baixes. 

Seixanta nou guárdies 
morts el mes de juliol 

La Direcció general de la guar
dia civil ha disposat que aquest 
mes d'agost es descompti a tots els 
membres del eos una quota extra
ordinaria per a cobrir les pensions 
i socorsos mutus que s'han de pa
gar a les vídues i orfes deis 69 
guárdies civils morts durant el 
passat mes de juliol. 

Aquesta xifra de defuncions no 
és pas normal. No tots ells han 
mort de mort natural ni molt 
menys. sino que els guerrillers ni 
teñen una p a n ben important. 

El crescut nombre de guárdies 
civils que deixen la pell en la Iluita 
contra els guerrillers explica la 
multitud de sumaris incoats per 
negligencia entre una forca que 
vivia de la por que feia entre els 
ciutadans indefensos. Ara la por 
ha canviat de eos. per tal com els 
guerrillers no perden ocasió de fer-
los conéixer el gust de llurs bales. 

Seixanta nou guárdies civils 
morts en un mes és una xifra no 
gens despreciable. Aquesta llista 
de botxins morts, que ha publicat 

el «Boletín Oficial del Cuerpo» és 
un comunicat de victoria de les 
forces guerrilleres. 

Un brigada 
de la Comandancia 

de Badajoz processat 
La Direcció general de la guar

dia civil ha circulat ordres perqué 
s'obri sumari judicial militar al 
brigada de la Comandancia de Ba
dajoz Manuel Puertolbuano Villar. 

El terror en un país 
ocupat militarment 

El dia 11 de juliol, els guerrillers 
gallees van sostenir combat amb 
els guárdies civils del lloc d'Olei-
ros, provincia de la Corunya. 

Com que els soldats de la Repú
blica van mantenir a ratlla les 
forces repressives, aqüestes van 
acabar per retirar-se amb la rabia 
que cal suposar i ho van fer pagar 
en la persona d'un jove anomenat 
Manuel Gómez Garcia que sortia 
d'un ball organitzat en el poblet 
de San Pedro, i el van cosir a 
trets, de resultes de la qual cosa va 
ingressar a l'hospital greument fe-

Expulsats 
per nos voler 
fer d'assassins 

La Direcció general fie la 
guardia civil ha expulsat de 
ciustitut el capitá Celestino Ve
la Illasco i els guárdies José 
Harcia Kstrudez, Jerónimo Mar
tínez Mneiano i Antonio Rome
ro Morentin per haverse negat 
a assassincr els filis del poblé. 

Heu's aei qnatre homes que 
han compres quin era llur den-
re i s'han negat a complir or
dres crimináis de llura caps 
botxins i que derrostra la dcs-
composicic de la «benemérita». 

Aquest. és el cuml que han de 
seguir elt guárales eicils qui
lín vilen sufrir el Cásttg ./''.vi 
Sel poblé. 

LES ORDRES QUE NO ES COMPLEIXEN 
AMB PROU EXACTITUD 

No tot marxa massa fi entre les 
forces franquistes de repressió! Els 
cops que els guerrillers donen a la 
guardia civil i la impossibilitat 
d'acabar amb els combatents de la 
República que estenen cada vegada 
mes el cercle de llurs activitats, 
posa en un eompromís els coman-
dants de destacaments. La Direc
ció general de la guardia civil és 
cada cop mes exigent i reclama 
éxits, reclama que s'extermini els 
guerrillers i que se li doni compte, 
dia darrera dia i amb for?a detalls, 
del resultat de les operacions. 
Aquest és el sentit de l'ordre cir
culada per la Direcció general de 
la guardia civil recordant la del 
26 de marc. del 1947 en la qual 
s'estableix que els destacaments, 
tercis i comandáneies hauran de 
comunicar, tot seguit d'occrregut, 
qualsevol combat entre les seves 
forces i els guerrillers i el resultat. 

El fet que la Direcció general 
de la Guardia civil es vegi obligada 
a demanar reiteradament a les 
unitats subordinades que st li do
ni compte de les operacions, quan 
aixó és una cosa tan elemental 
en tot eos armat, demostra que 
els comandaments deis llocs d'ar-
reu d'Espanya teñen tanta feina a 
anar d'un cantó a l'altre perse-
guint guerrillers que no els resta 
ni temps de redactar el comunicat 
diari a la superioritat. I, si per cas 
els en resta, proa feina teñen a 
dissimular la desmoralització de les 
forces que manen, cada dia mes 

malaltes de la por insuperable que 
els domina cada cop que han de 
sortir en campanya. 

ESs mercenaris 
del régim 

no fan presoners 
Amb referencia a l'acció regis

trada a Pazos de Sarreaus, de la 
qual donem compte en un altre 
lloc, tenim noticies que la guardia 
civil va detenir un guerriller, acu-
sat de formar part de lu unitat que 
es va defensar tan heroicament en 
aquell poblet de la provincia d'O-
rense. 

De cami cap a la presó provin
cial, en arribar al peu d'un bosc, 
les parelles que el duien van arros-
segarlo fins al primer arbre i el 
van clivellar a trets per l'esquena. 

No cal dir que Pexplicació oficial 
és que el detingut havia intentat 
«fugir». 

La guardia civil 
no para d'assassinar 

Complint ordres de la superio
ritat, la guardia civil guarda els 
presoners el temps just de portar
los fins fora deis nuclis urbans. 
Un cop lliures de testimonis enut-
josos. els máusers s'encarreguen de 
liquidar la qüestió. 

Aíxí ha ocorregut, novament, el 
20 de juliol a Almería en assassi-
nar peí procediment d'intimidar els 
que diuen que fugen, el patriota 
José Ortega Fernández, acusat 
d'haver format part de la unitat 
guerrillera d'Antonio Manchón Ji
ménez, mort el 7 d'octubre del 
1947, i evadit el 1945 de la colonia 
penitenciaria de Dos Hermanas, a 
la provincia de Sevilla. 

El dia 24, els guárdies civils de 
Gijon van assassinar, quan el 
duien detingut, el minaire José Lla
neza Rozada, natural de Collada 
de Escobar, acusat de fer d'enllac 
deis guerrllers, 

L'obsessió d'agafar 
enllacos deis guerrillers 

Les forces repressives que el 
franquisme envía a perseguir guer

rillers tornen sempre o bé dismi-
nuídes per les baixes deixades da-
munt del terreny o sense cap 
guerriller al qual poder jutjar. 

Per aixó es compensen amb la 
detencio d'enllacos pagesos aga-
fats a discreció en tots els pobles 
enclavats en les zones guerrilleres. 
En aquest aspecte no teñen fi ni 
compte les detención s operades de 
les quals donem tan sovint noticia. 

En citarem algunes de noves. 

A Ordenes, provincia de la Coru
nya, el 22 de juliol foren detin
guts sis pagesos, acusats de fer 
d'enllac deis soldats de la indepen
dencia nacional. 

A la provincia de Lugo, el ma-
teix dia en foren detinguts nou. 

A la capital de García, foren 
també duts a la presó, acusats del 
mateix «delicie», un matrimoni al 
qual la guardia civil ha ^orturat de 
valent, i una altra dona que diu 
que li ha estat trobada una pistola 
metralladora. 

Segueix la llista de 
pagesos detinguts 

i torturats 
Amb el pretext de sempre, acu

sats de servir d'enllacos deis guer
rillers i de donar-los p i i U't, la 
guardia civil de Villanueva i 
Montoro, a la provincia de Cur
do-va, va detenir fa uns quin/.e dies 
els veins deis esmentats pobles Al
fonso del Castillo i José Martínez. 

No cal dir, per tal com és la re
gla, que els guárdies van descarre-
gar l'efecte de llur pánic i de llur 
rabia en els cossos deis dos detin
guts, fets malbé en ei cure, de's 
interrogatoris a qué ha<¡ estat sot-
mesos per descobrir al'ó que no 
descobreixen mai: els eampaments 
deis guerrillers que els donen tanta 
feina i que cada vegada n'hi ha 
mes per tot arreu. 

L'emigració republicana 
al costat deis guerrillers 

La Unid d'lntel.lectuals 
Espanyols a Franga. 

La Junta Directiva de la Unió 
d'lntel.lectuals Espanyols a Franca 
lia eeletbrat una reunió plenaria 
amb l'assisténcia deis senyors Qui-

• . general Herrera, Giner 
Híi.ntoja, Peinado, Bacarisse, TurtQfl 
de Lera, Castro, Huerta, doctor Fer
nandez Colmeiro, Sanz Aguado, Ter-
rer, Montiel i G. «Nadal. Per unani-
mitat s'acordá signar el document 
fet püblic per les organitzaeions 
d'intel.lectuals espaayols residetnts 
<t Méxic i en el qual aqüestes s'ad-
hereixen a la Crida guerrillera. 

S'acordá també celebrar una se
rie d'actes í>er tal de mobilitzar els 
medís intel.lectuals i la democracia 
mundial a favor deis guerrillers de 
Llevant i Aragó. 

El President d'lionor de la Lnio, 
Pablo Picasso, i els senyors Marti
nes Risco, Moreno Cañamero, Vi-
nyes i Palmeiro que es trobaven to
ra de París enviaren llur adhesió 
els acords. 

La unitat 
la és 

combatent 
victoria 

L'EXPERIENCIA histórica, tant na
cional com internacional, ens ha 
alliconat repetidament sobre el de-
cisiu valor de la unitat de la 

classe obrera i de les forces populars en 
la Iluita per la Ilibertat, la democracia 
i el progrés. Assimilar aquesta expe
riencia tan rica en ensenyances i treu-
re'n les necessáries i profitoses conclu-
sions ha estat i és una cosa vital per 
ais nostres actes i conducta d'avui. 

Oi mes, quan hom no pot desconéixer 
que aquesta mateixa experiencia l'han 
recollit també els enemics interiors i ex-
teriors deis nostres pobles per a servir-
se'n en profit propi. 

La Mico de la historia ens diu que 
cada vegada que les forces de la classe 
obrera i populars han marxat unides en 
el combat per un concret i comú objectiu, 
la victoria ha estat assolida; que, al 
contrari, quan elles han anat al combat 
dividides i disperses, llurs possibilitats 
de victoria han restat fprtament merma-
des i, en la majoria deis casos, s'ha tra-
duit en greus i doloroses derrotes. 

Correctament assimilada aquesta ex
periencia de la unitat, ha perinés a la 
classe obrera i a les forces populars 
d'assolir les espléndides victóries i re-
alitzacions democrátiques en la major 
part deis paisos de l'orient d'Europa. Ha 
permés. també, malgrat els obstacles, fer 
avangar en altres paisos la consciéncia 
unitaria de les masses. 

En el nostre camp nacional, aquesta 
experiencia histórica no ha estat ni molt 
menys desaprofitada. Malgrat els estor
bos deis enemics de la unitat. ella ¡Ilu
mina el camí peí qual avanca la necessá-
ria unitat combatent de la classe obrera, 
de tots els republicans i antifranquistes. 

I aixó no son paraules. Es una fe
cunda realitat que es manifesta en les 
múltiples accions unitáries que es re-
alitzen dintre i fora el pais, prometedores 
de realitzacions d'unitat de carácter su
perior. Accions que. per llur volum i na-
turalesa, donen plena signifícació a les 
paraules del nostre secretan general, 
company Comorera, quan, responent a les 
preguntes d'lder l'rcsse ens diu: 

«En definitiva, la unitat comba
tent deis espanyols s'imposará mal
grat les maniobres de la reacció in
terior i internacional que fomenta 
la divisiñ en el nostre camp obrer, 
república i antifranquista i especula 
amb ella.» 

Naturalment, pero, que per arribar a 
aquesta unitat combatent deis espanyols 
caldrá vencer encara serioses i fortes di-
ficultats. Pensar poder arribar-hi plane-
rament seria tant com subestimar les 
forces deis enemics, llur capacitat de 
maniobra. 

Els enemics reaccionaris saben prou 
bé alió que significa la nostra unitat 
per a la Iluita. Saben, i per aixó la te
men, que la nostra unitat combatent re
presenta la victoria deis pobles hispánics, 
la victoria de la República. 

La reacció interior i internacional, 
igual que el franquisme, son uns ene
mics deis nostres pobles; treballen per 
a impedir el triomf de la Ilibertat i de 
la democracia a Espanya; son uns ene
mics de la República. 

D'aci la rao per la qual no han deixat 
ni deixaran mai de maniobrar per a fo
mentar la divisió en el nostre camp 
obrer, república i antifranquista, a la 
qual cosa han pogut reeixir en part gra
des a la complicitat de certs dirigents 
que es diuen obrers i republicans. 

Els enemics reaccionaris fomenten i 
volen la nostra divisió perqué els ser-
veix. Car amb la nostra divisió, no so-
lament debiliten el nostre front de com
bat, sino que ensems hi especulen per 
tractar d'imposar llur política, que per 
ésser reaccionaria, és totalment contra
ria ais veritables interessos deis pobles 
d'Espanya. 

Els esforcos de la reacció interior i 
internacional no podran, pero, impedir 
que la unitat combatent deis espanyols 
es vagi obrint pas victóriosament. 

La classe obrera, les masses republi-
canes i antifranquistes han compres ja 
i comprendran, cada vegada mes, allá on 
ens portaría la nostra divisió i a qui ser-
veix; han compres que la nostra divisió 
fa la forca deis enemics, facilita llurs 
plans. 

Han compres i el nostre Partit s'es-
forcará perqué cada vegada ho compren-
guin mes, que és amb la Iluita i ünica
ment amb la Iluita unida que podrem 
assolir el triomf república i democrátic. 
Que com mes capacos serem d'avancar 
en el cami de la Iluita mes avancarem 
en el cami de la unitat. Que és amb la 
Iluita que forjarem i estem forjant ja 
la indestructible unitat combatent deis 
espanyols, que serem forts, que derrota-
rem el franquilsme i la reacció interior 
i internacional. 

Per aixó el n^tre Partit és tan im
placable contra tots els enemics de la 
unitat combatent i d'aquells que la di
ficulten. Per aixó hem denunciat davant 
els ulls de la classe obrera i del poblé 
tots aquells elements que en el nostre 
camp república actúen al servei de la 
reacció interior i internacional i l'ajuden 
en els seus propósits. 

Maldem i lluitem per arribar com mes 
aviat millor a la plena unitat combatent, 
perqué entenem que és el mitjá, el mes 
fonamental, per alliberar els nostres po
bles. 

Ho palesa tota la trajectória i con
ducta política del nostre Partit, animada 
sempre d'aquesta idea i voluntat unita
ria, per ésser ella la mes patriótica, la 
que millor serveix Catalunya i la Repú
blica. 

Reiteradament hem proclamat que 
l'ohra de l'alliberament de la patria no 
podia ésser obra d'un sol partit, sino la 
de tots els partits i organitzaeions, la 
de tots els patriotes antifranquistes 
units. No una unitat formal ni teórica, 
sino combatent. Excloent-ne tots aquells 
que voluntáriament se'n vulguin excloure 
perqué han renegat deis ideáis pels 
quals lluiten els nostres pobles, ideáis de 
Ilibertat, de democracia, d'independéncia 
i sobirania nacionals. 

Aquesta política d'unitat del nostre 
Partit, conseqüentment aplicada, está ple-
nament reflectida en les cartes que la 
delegado del Comité Central del P. S. U. 
a l'interior ha adrecat al Comité Re
gional de la C. N. T. i a l'Esquerra Re
publicana a Catalunya, cridant-los a la 
responsabilitat i a l'entesa per la unitat 
combatent. 

Darrerament. encara, és el nostre se
cretan general, company Comorera, que 
s'adreca ais partits i organitzaeions sin
dicáis i populars catalanes, exhortant
es a complir el deure patriótic i anti
franquista d'adherír-se a la crida deis 
heroics guerrillers de Llevant i Aragó. 

A marxar units en l'esforc d'elaborar 
el programa i de crear al Consell Cen
tral de la Resistencia, órgan dirigent i 
coordinador de la Iluita de tots els po
bles hispánics, a marxar units en l'esforc 
de dotar Catalunya del sen Consell Na
cional de la Resistencia, instruments se-
gurs i decisius per al rápid assoliment 
de la victoria. Que és i será sempre la 
victoria de la nostra unitat combatent. 

Els gallees residents a Méxic. 
VAllanta Nacional Gallega de Me-

xic i els republicans gallees que 
viuen en aquell país, lian adrecat 
un document d'ahesió a l'Agrupacio 
Guerrillera, de Llevant i Aragó en 
el qual es di i : 

«L'/t/. ' (,allega i els 
republicans gallees exiliáis i resi
dents n Méxic recullen amb entu
siasme la Crida que ha fet l'Agrupa
cio Guerrillera de Llevant i Aragó 
adrecada a les forces de la Resis
tencia i al poblé espangol per tdl 
de crear el Consell Central de la ¡ti
sis léñela i elaborar un Programa 
Nacional i Democrátic de iluita con
tra el franquisme i per la reconqv.es-
la de la República.» 

Perlunt del Programa de la Resis
tencia, es diu : 

üL'emigracio gallega de Méxic 
suggereix que en aquest Programa 
Nacional i Democrátic, comú a tola 
la Resistencia, han d'ésser tingáis 
en compte els interesas diferenciáis 
de Galicia reflexats en el sen Esta
tuí autonómic votat peí poblé gallee, 
aprovat peí Parlament de la Repú
blica i refrendat per la iluita contra 
el franquisme.» 

El document diu també : 
aAl mateix temps s'ha de crear 

també el Consell de la Resistencia 
gallega com l'organisme superior 
d'unitat i de iluita del nostre poblé. 

uCridem també el milió de gallees 
d'América, des d'Alaska fins a VE*-
tret de Magallanes, perqué mobilit-
zin tota llur acció i desenvolupin els 
esforcos mes poderosos per recoizur 
la causa de la Resistencia espanyo-
la que és encara la causa de tota 
la humanitat progressiva.» 

Signen aquest important docu
ment, entre altres personalitats, les 
seguents : 

Diputat Alfonso Pazos Cid; dipu-
ta-t Bibiano Fernández Ossorio i 
Tafail; Benjamín Balboa, englnyer; 
Adolfo Vázquez Huinasqué ; Ramón 
Troncoso Fernández; Eligió Ruiz; 
professor Luis Soto Fernández; Ra
fael Patinó ; Bario Milagros Gon
zález; arquitecto .losó Caridad Ma
teo; Jesús Dopico; doctor Antonio 
Fernández Carnicero; Juan López 
Dura; Serafín Garcia; Joaquín Bar-
retro iBareiela; doctor Manuel Fer
nandez Márquez; Serafín G. Páren
te ; Antonio Cordero Veloso ; coro
nel J. Arce; doctor Martin Gromaz; 
Valentín Troncoso; doctor Francisco 
Comesana; Alfredo Vi-lar; Víctor 
Fernández; Celso Vila; Celestino Ló
pez; Antonio Rodríguez; Juan Gar
cía Gómez; doctor José García Cer
vino; Nicolás Cid; Elias Artos 1'al
ga; doctor José M. Lema; Bernardo 
Alvarez; José Fernández Fontelo; 
Antonio Troncoso; Benito Recio Fol
la; Jaime Martínez; Severino Pellit; 
J. Almeida; Manuel García Alonso; 
Benito Dopico; profesora Alaría Bou-
za; doctor Barja Caaanova, I se-
gueixen centenars d'oltres signatu
ras, 

Cuba. 
El passat dia 4 de juliol tingué 

lloc a Santa Clara un Pie deis tre-
Ixilladors del sucre de las Villas en 
el qual s'acordá una reeolucíó d'ad-
liesio i salutació a. la Crida guerri
llera. 

Lá Joventut Obrera de Cuba lia 
aprovat una resolució d'adhesió a 
la Crida. 

Diverses delegacions de partits i 
organitzaeions irepublí canes esna-
nyoles han signat una carta d'ad
hesió <i l'Agrupacio Guerrillera de 
Llevant i Aragó. 

Uruguai. 
Feliciano Forneiro i Gumersindo 

Buceta, president i secretari respec-
tivament del Centre Democrátic ]•>-
ipanyol de Capurro han signat una 
carta, d'adhesió i recolzament a 
l'Agrupacio guerrillera de Llevant i 
Aragó. 

Londres. 
En grup de 37 espanyols que resi-

deixen a Londres lian signat una. 
carta d'udliesió a la Crida. Un al

tre grup d'espanyols, entre els 
quals hi lia militants de diverses or-
uanitzacions i partits, han adrecat 
una carta al Cap del Govern de 
la República demanant que aquest 
recolzi la Crida guerrillera i posi 
tots els seus mitjans al servei de 
la constitució del Consell Centra: il
la Resistencia. Signen la carta 40 
espanyols. 

La Llar espanyola de Londres. 
Amb motín de 19 de juliol, la Llar 

Espanyola de Londres celebra un 
acte al qual assistiren mes de 200 
persones. S'aprová una resolució de 
salutació a. la Crida guerrillera, 

Marroc. 
Un grup d'espanyols de di verses 

Tendéncies politiques i que viuen a 
Casabkmea lian adrecat una carta 
de salutaciO a l'Agrupacio guerrille
ra de Llevant i Aragó. 

Quaranta dos espanyols antics re
sidents i exiliáis politics que viuen 
a Casablanoa lian adrecat una carta 
al Cap del Govern de la República 
demanant-li la rápida formació 
d'un Front Nacional República i De
mocrátic i expressant-ÍL llur adhesió 
a la Crida guerrillera. 

Sena i Sena i Oise. 
Heu's ari la relació de les darre-

ree adtoesions a la Crida guerrillera 
a aquests departaments : 

Un grup d'espanyols de totes les 
tendéncies i que viuen a Joinville-
le-Pont i Saint-Maurice. 

Un grup de 112 espanyols que 
viuen la Pleiiie-Saint-.Den¡s. 

La secció de la F. E. R. E. F. 
'd'Aubervillers. Nou esjiaiiyols anti
franquistes que viuen en un hotel 
de París i entre els quals hi ha 
comimisti's, socialtstes grup Prie
to), de la c . Y T. i sense Partit. 

Un grup de 22 espanyols de diver
ses ideologies que viuen a [ssy-les-
Moulineaux. Cinquante i's|«i; 

que viuen a Vílleneuve-Saint-Geor-
Bfes, V i llenen ve - le - Roi, Crosnes, 
Montgeron, Yerres i Avigneau i en
tre els quals hi ha militants del 
P. C. d'Espanya, del P.S.U. de C, 
del P. S. O. E., de la C. N. T. i 
sense partit. 

Un grup d'espanyols antifranquis
tas de diferents tendéncies que tre
f i l e n ai departament 15 de la fá
brica •Hent-itlt» s'han adrecat. al 
cap del Govern de la República de
manant la creaciO del Consell Cen
tral de la. Resistencia. 

Isere. 
son molts els espanyols que viuer. 

a. Grenohle que han signat. adtie-
sions individuáis a la Crida guer
rillera. Hi ha, entre ells, socialistes, 
republicans i sense partit. 

Els espanyols que viuen a Víllard 
Rosnot, Lancey i Camp de Presney 
han signat una resolució d'adhesiñ 
a la Crida guerrillera. En el docu
ment figuren les signaturas de 121 
antifranquistes de diferents tendén
cies. 

Gard. 
Els espanyols que viuen a Le Vi

san han celebra* una reunió i han 
acordat adherir-se col.lectivament a 
la Crida guerrillera, flan signat. 
l'adhesió 98 espanyols de diferents 
tendéncies. 

A Ales s'ha celebrat recentment 
una reunió deis espanyols que 
viuen en aquesta iocalitat per a dis
cutir la Crida guerrillera. 

Hi han assistit membres del P. C. 
d'Espanya, del P. S. U. de C, de 
l'Esquerra Republicana de Catalu
nya, del P. S. O. E., de la C.- N. T. 
i sense partit. Unánimement els reu-
nits acordaren fer pública una reso
lució d'adhesió a la Crida guerri
llera. 

II 

"malgrat Franco i la sena policía terrorista 
"TREBALL 
la veritat al poblé" 
ha dit la delegado a Catalunya 

del G. C del P. S. U. 
Heu's aci la Crida que la Delegado del Comité Central del nostre. 

Partit a l'interior jen amb motín de la reaparicio de «.TREBALL» fet en 
impremía, despres d'un temps d'apareixcr en multicopista a conseqüéncia 
del cop donat per la policía franquista contra el nostre órgan central. 

«Tenim avui la gran satisfácelo de treure a la llum el número 54 de «TREBALL»; 
amb lletres de motile. 

El nostre valent portantveu hagué d'ésser reproduit en multicopista durant un 
temps a conseqüéncia del cop que la policía ens dona. 

Polo, Chinchilla i llurs bandes de crimináis cregueren aleshores que havien acabat 
per sempre mes amb «TREBALL», pero s'équivocaren. «TREBALL» continua sortint 
sense interrupció, i avui apareix de nou fet a la impremta. 

Cap policía, cap mesura repressiva no podrá acabar amb la publicació del nostre 
portantveu, perqué aquest no és un periódic corrent. Les petites pagines de «TRE
BALL» pregonen una causa que cap forca humana no pot evitar que avanci cap a la 
victoria. «TREBALL» és el portantveu de la causa que porta al combat els herois 
del 19 de juliol, del 7 de novemb'e, de les batalles d'Arago, del Segre i de l'Ebre; 
és el continuador de la Iluita per la qual donaren llur vida Lina Odena, Sesé, Míret, 
Giraban i tants d'altres; está escrit amb la sang deis millors filis de la nostra classe 
obrera; és la boca per la qual parlen els que sofreixen la ignominiosa tiranía fran
quista I lluiten per recobrar la pau, el pa i la Ilibertat. 

«TREBALL» está arrelat en els mes entranyables sentiments deis nostre poblé 
i aquest fa i fará els esforcos i sacrificis necessaris perqué segueixi denunciant el 
despotisme falangista, perqué es propaguin els anhels i lluites deis antifranquistes. 

Per aixó estem segurs que l'ajut deis antifranquistes que ens ha permés mantenir 
fins avui el nostre periódic, fará possible ara regularizar i millorar la seva edicio 
impresa. 

LA DELEGACIO DEL C.C. DEL P.S.U. DE C. CRIDA ELS MILITANTS DEL 
NOSTRE PARTIT, ELS LECTORS I AMICS DE «TREBALL» I TOTS ELS ANTI
FRANQUISTES, A RECAPTAR VINT MIL PESSETES EN DOS MESOS PER ASSE-
GURAR LA VIDA DEL NOSTRE PORTANTVEU. 

Ais seus lectors i amics confiem la tasca de garantir que «TREBALL» surtí cada 
vegada mes ben presentat, augmenti sense interrupció el seu tiratge i porti la seva 
veu fins ais mes allunyats recons de Catalunya. 

Mitjancaut rifes, donatius, subscripcions, etc. : \ 

RECOLLIM EN DOS MESOS VINT MIL PESSETES PER A «TREBALL»! TRIPLI
QUEN EN EL MATEIX TEMPS EL NOMBRE DE LECTORS DEL NOSTRE PERIÓ
DIC. ENDAVANT EN LA LLUITA CONTRA FRANCO I PER LA REPÚBLICA! 

La Delegació del C.C. del P.S.U. de C.» 

L'aparició del número 54 de *TRE-
BALL» assenyalii un din de festa 
per ais niners i els patriotes cata-
luiis. Perqué el nostre poblé ven en 
l'órgan central del nostre Partit el 
sen orientador i guia en les graos 
batalles contra el franquisme i. per 
la República. 

«TREBALL» és el rchicle que di-
fon i popularüza hi linio del nostre 
Partit, que orienta i organitza. 

«El diari—ha dit Lenin—és, no 
solament un propagandis ta i un agi
tador col lectiu, sino també un orga-
nitzador col.lectiu.» 

/ aquest és el paper que *TRE-
BALL», órgan central del P.S.U. de 
C, juga avui, malgrat les terribles 
dificultáis que cal vencer. 

Fer aparéixcr «TREBALL» no és 
nuil tasen fácil. Sota, el terror falan
gista, l'edicii) i dtstribuciO del nos
tre periódic representa vn problenm 
constant que cal solucionar sobre la 
base d'un gran esforc. i d'innombra-
bles sacrificis. 

fíedaetar, imprimir i distribuir 
«TREBALL». Aconseguir el paper. 
cercar una impremta, fer arribar 
els exemplars a les fabriques, ais 
mercáis, a les casernes, ais pobhs 
de Catalunya, aconseguir els diners 
necessans,' vol dir 'solear perüls 
consumís, realitzar sacrificis, posar 
en toe tola, la iniciativa i l'heroisno-
d'una pila de companys i amics. 

franquistes de diferents ideologies. 
A Toiosa segueixen recollint-se 

moltes adhesions individuáis a la 
Crida. Entre els signa.nts íii ha co-
munistes, socialistes, ugestistes, ce-
netistes, membres d'Estat Cátala, 
d'Izquierda Republicana, de la Con
june i ó Republicana Resistent de 
Catalunya i sense partit. A Reveí 
també s'han recollit una pila d'ad-
hesions. 

Bordeus. 
Aquesta setmana darrera s'han si

gnat 5 noves cartes col.lectíves d'ad-
liesió a la Crida guerrillera amb 46 
signaturas d'antifranquistes de tutes 
Jes ideologies. 

Pirineus Orientáis. 
Els espanyols que viuen a 

de Pene han discutit la Crida 
guerrillera i han acordat adherir-
s'hi. ¡signen l'adhesió 15 aspe 

A I-'iilols, 19 espanyols han acor
dat també adherir-se a la Crida. 

Alt Garona. 
Els espanyols que viuen a Asppt 

lian ceiébra1 una reunió peí a dis
cutir a Crida guerrillera i s'hi lian 
adlient. Firmen l'a4nesid 14 anti-

Adhesió del üecreiarlal 
de Catalunya de la U.G.T. 

«El Secretaríat de Catalunya de la 
ILG.T. ha acollit amb veritable emoció el 
manifest de l'Agrupacio Guerrillera de 
Llevant i Aragó. 

Conseqüent amb la seva trajectória 
d'unitat combatent antifranquista i inter
pretáis la voluntat deis treballadors uge-
tistes. reiterada peí Comité de Catalunya 
en el manifest del Primer de Maig d'en-
guany, el Secretaríat s'adhereix a la 
crida patriótica de l'Agrupacio Guerrillera 
de Llevant i Aragó per la creació del 
Consell Central de la Resistencia. 

El Secretaríat exhorta tots els afíliats. 
tant a l'interior com a l'exili, a qué 
prestín llur suport decidít a la iniciativa 
que acaba de Hangar l'Agrupacio Guerri
llera de Llevant i Aragó. Ensems. els 
treballadors ugetistes hem de desplegar 
una activitat incansable per tal d'acon-
seguir que a Catalunya siguí una reali
tat, el mes aviat possible, la formació del 
Consell Nacional de la Resistencia, el 
qual s'integrará al Consell Central. 

La creació del Consell Central de la 
Resistencia constituirá una decisiva apor
tado a la Iluita deis pobles d'Espanya per 
la derrota de la sagnant tiranía fran
quista, contra les maniobres deis capitu
lados, peí restabliment deis drets sin
dicáis democrátics, peí benestar de la 
classe obrera i de les masses treballa-
dores, per la reconquesta de la Repú
blica, per les 1 libertáis nacionals de Ca
talunya. 

El Secretaríat de Catalunya de la 
UJG.T. aprofita aquesta avinentesa per a 
trametre la seva salutació a totes les 
unitats guerrilleres. a l'Agrupacio Guer
rillera de Llevant I Aragó especialment, 
per les seves gestes heroíques assolides 
en la Iluita Implacable contra el crimi
nal regim de Franco.» 

disposar d'una poderosa organitza-
ció clandestina. Perqué la policía 
franquista, semine a l'aguait, perse-
gueix, lanosa, el nostre portantveu. 

Editar i distribuir «TllLBALL» col. 
dir exposar constantment la Iliber
tat i la ciiin. sacrificar-no w . Per
qué Franco no ¡lerilona. els seus ene
mics i. menys quan aquests son co
munistas, quan. si'ni. lliuUidors in-
transigents, incorruptibles, comba
tents d'avantguarda, fidels, fias a la 
mort, a la classe obrera, a la Repü-
liliea i a (atalunya. 

'Cap policía, cap mesura repres.-i-
\a. no podra acabar amb la publi
cado del nostre .portantveu...»—/</"-
Clama amb orgull la Crida de la 
Delegació del (omite (.cutral. I els 
nostres companys segeüen Hiniesta. 
afirmació amb üur esforc conlinpat 
i tiur heroisme inesgotable perqué 
l'órgan central del P. S, i . de Cata
lunya no itci.ci d'aparéixer, perqué 
t-i classe obrera i. el nostre poblé 
sentiii, sempre, la veu amiga, orien
tadora i i id el que assenqála el ca
mi a seguir. 

Franco ha 'clave,t cops al nostre 
Partit, tía saquejat la impremta de 
«TREBALL», ha. detingut companys 
i a mies, peni «TREBALL» ha segiiit. 
apareixent. La seca cea ha ressonat 
de non. tot seguit, en multicopista 
primer, imprés ben aviat. 

Quina sorpresa i quina rabia im-
potent la deis botxins i sicaris del 
franquisme en veure que llurs es
forcos esdevenicu inútüs! Que mal
grat les detención» «TREBALL» se
guía sortint, mes comlinlin. ciuln 
día, mes esttmát per la classe obrera 
i peí poblé de Catalunya. 

«TRBBAÍLL» és perseguit a. sang i 
fot peí franquisme i aquest és el 
nostre ori/ull. Perqué som els seus 
enemics mes afcrnss(,ls. Perqué no 
claudiquem mai, perqué na claudi-
cntein. 1'e.rqué el poblé, cada tajii-
dn mes, fa seca la nostra Unía, t't'u-
niiiii. combatent republicana i anti-
franquista. Perqué la classe obrera, 
de Catalunya vea en el P. S. U. el 
sen Partit, el Partit. que no l'ha en-
ganyat mai, que sempre li ha dit la 
ecritat, que desemmascara i com
ital els enemics de la classe obrera 
i del poblé, que mena, iiifaliiiablc-
ineiii, el combat per la Repúbli 
la democracia. 

«TREBALL» és petil, modest i per-
seijuit. «ISCilA» . « L ' E S P U R N A » ) , el 
primer periódic fundat per Lenin, 
també era petit, modesl i perseguit. 
Pero iVaquella «ÍSCRA» que fuga un. 
paper tan fonamental en. lorganit-
Zacló i cdiieucio deis priméis soeial-
demócrates de la vella Rússia ha 
son/it ia uraii «t ' i i .wnv, amb mi-
lions d'exemplars diaris. 

«De l'espuma uaixea-a la flama»— 
d e i a el SUbtttOl </' «ISCRA». truque-
Ha espuma encesa per Lenin va néi-
Xer la flama del unía ¡ncciuli revo
lucionan que arrasa fins ais fona-
ments la. monarquía feudal tsarista 
i el poder de la liun/csia a la sisean. 
parí de la térra i obri per a tots 
els pobles el cumi. de llur emancipa-
eio total. 

•TREBALL», aquesta espuma glo
riosa alimentada amb la sang i els 
sacrificis deis millors filis de la 
classe obrera de Catalunya está en-
cenent la flama que. consumirá el 
franquisme. 

«TREBALL» esdcvrndra tumbé, rio-
vament, un gran diari am.b cente
nars de miters d'c.cemplars i circu
lara liiurement. Avui, «TREBALL», 
complelx el sen. paper d'ni iiiitguür-
da de la Iluita antifranquista i rc-
publicana a Catalunya, malgrat els 
cops de tot Vaporen repressiu del 
franquisme. 

Defensar «TREBALL», impulsar la 
seva difusiii, assegurar la seva vida, 
fer-li. arriliar els mitians malcriáis 
que IÍ son indispensables és •una de 
les tasques fonamental» del, Partit, 
de tots els militants, deis que están 
a l'interior i també deis de jora. 

La promesa que els campanqs til
la Delegado del Comité Central del 
l'nriii fcieii en llur Crida ha estat 
complerta.-«TREBALL» ha aparegut 
i apareix normalment, intensifica la 
seca difuso) i ,-i.cumpla el seu radi 
d'acció i penetrado. Grades a l'es
forc deis obréis i. deis patrióles calu-
lans la xifra de 20.000 pessetes ha 
estat assolida i superada (1). 

L'exemple deis companys de l'in
terior ha d'ésser seguit arreu im-
pulsant l'ajut ais que tan heroica
ment combaten o l'interior de Cata-
luiiiia. 

Que tots els militants del nostre 
Partit coneguín el valor que té l'a
parició clandestina de «TREBALL» 
/ els sacrificis que comporta! Que 
tothom sápiga que la ven del nostre 
Partit a finleiior del pais no podrá. 
ésser ofegada mai. El nostre esforc. 
ei de tots, es fa també necessari per 
assegurar aquesta continuitat. 

(1). — Veure la in formado publicada 
en el numero 157 de « LLUITA » del dia 
lfi de Juny d'enguany. 
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