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Un fidel deixeble 
i company d'armes 
del gran Stalin 

diuen els componys de Zdanov en llur nota necrológica 

f f 

Signada per Stalin i els altres eom-
panys de lluita de Zdanov, dirigents 
del Partit i membres del Qovern, 
Radio Moscú ha donat a conéixer la 
segücnt nota necrológica: 

« El :il d'agost, després d u n a 
llarga i dolorosa malatia, lia morí 
un deis mes destacáis organltíadors, 
dirigents del PartH Comunista i de 
PEstat soviétic, membre del Buró 
Polttic i secre tan del Comité Cen-
tral del Partll Comunista (b) de la 
U I* S. S., dipulat al Soviet Suprem 
de la Unió Soviética i coronel-gene
ral, company Andrei zdanov. 

Andrei Zdanov va néixer el 26 de 
febrer del 1896 a la ciulat de Mano-
pul en la familia d'un inspector d 'es-
coles nacionals. L'any 1912, essent 
un Jove de H anys. després del t ras-
lia! del sen liare, s'incorpora al mo
viment revolucionan i forma part 
deis cercles soclal-democrátes de la 
¡oventut estudiantil, primer a la ciu
lat de <:alinin. Zdanov tngreasa a las 
rengleres del Part i t Comunista l'any 
1915 porta a cap un treball acliu 
del Partll en el district.e obrer de 
la eiulat de Tven i no tarda a t r ans -
formar-se en un treballador del Par 
tit. 

En el pertode de la primera gue
rra mundial, fou mobilitzat per 
l 'e \érci t . on realitzá propaganda bol-

xevic entre els soldats ; prengué part 
en la preparado i realització de la 
tiran llevolució Socialista d 'Octubre 
en els I :rals. En els anys de la gue
rra civil es ' 'üdlea a la lasca de 
l'educació política de les unilats de 
l'Exércit Roig; enscms que realitzá 
treballs del Partit. i deis Soviets en 
els l ' rals i a Tver. 

En i'.v>->. el company zdanov ocu
pa el carree de secre tan del C. E. 
del Soviet de Tver. En el periode 
compres entre cis anys 1924 i 1934, 
I rehalla en la JJireccló del Parti t en 
el terri tori de Gorqui. 

En el XIV Congrés va ésser elegit 
candidal a membre del C. C.; en el 
XVI Congrés, membre del Comité 
Central i. després del XVII Congrés, 
fou elegil secretar! del Comité Cen
tral i candidat a membre del Buró 
Polític del C. C. del Part i t Comunis
ta (b) de la U. B. S. S. 

El company Zdanov porta a cap 
una gran el Part i t i estatal , i 
dedica molta ate.ncid ais problemes 
de la ideología i >le la teoria marxis-
ta-leninista. En la seva intervenció 
en el primer Corgrés deis escriptors 
soviétics, assenyalá les tasques mes 
importants per il desenvolupament 
de la literatura soviética. 

En el mes de iesembre del 1934, 
després de l'assassinat de Kirov, ei 

El que Andrei ZDANOV j-feia 
Ens honorem a publicar alguns 

defs parágrafs mes remarcables de 
l'obra fecunda del company Zdanov, 
mort recentment a la Unid Soviética, 
en mig del dolor i estima deis pobles 
de la U. R. S. S. 

Zdanov havia penetrat amb la mi 
rada d'home d'estudi, pero amb el 
dinamisme de l'home d'aeció, en els 
camps de la filosofía i de l'art, de 
la ciencia i de la técnica en el t r e 
ball i havia esdevingut mestre en 
tot el sentit del mot. 

Company i deixeble del gran Sta
lin, Zdanov, un deis millors cons
t r u c t o r de l'Estat soviétic, havia in -
terpretat amb meravellosa exactitud 
els principis del marxisme-leninisme 
i era un gelós vigilant de llur correc
ta interpretació i aplicado. 

En la defensa gegantina de Lenin-

Sobre la filosofía 
Extrets deis discurs pronunciat el 

24 de Juny del 1947 en una reunió 
de filósofs soviétics i a propósit de 
la publicado d'una « Historia de la 
filosofía occidental » de G. F. Ale-
xandrov. 

« L'apandó til marxismo com 
filosofía científica del proletariat , • 
puní jinal a l'anlic peñodt de la his
toria de la filosofía, quan la filosofía 
era una ocupa rió ae solitaria, patrtmo-
ni d'escoles eonstituidet per un petü 
nombre de füdsofs i de deixebles 
te comwticaciS amb l'exterior, deslh-

de la vida i del poblé, eslrangers 
al poblé ». 

" # * * 
« El marxisme-leninisme és una doc

trina creadora, vira. que esdesenvo-
lupa teme interrupció, que. s'enriqueix 

auani'vt amb l't x¡» ciencia d 
construcció socialista i '!< lea conq 

idea natural» contt mpo-
raniet. 1- mació iTaqúetl as-
pecte r< volueiot ! di la nostra 
doctrina na poi portar a pitra i 

a la minva di la filosofía i di I 
n hi marica di 

combativilat i d'cspt eit mililant allá 
t,,i cal cercar la causa de la por que 

, n algún» deis nostres füosof 
•i,ir llurs furas sobre nove» ii'én ••-

tiont, Us questions contemporinies, 
¡,i • a reacidrt els problemes grieta 
practica presenta duhiament au fué. 
toft i ais (¡vals la filosofía < tá cridada 
a ilonar-los resposta ». 

* * » 
« Marx deía que els filósofs que ens 

editen rio liaren Jet alira cosa 
qn, explicar al món. mentre que ara 
11 ame corresponia fer era cnntiar-lo. 
NosaUreí hem el vett món i 
nhim constitwt un d, non. Pero 

idomeni el» nostres filósofs no 
i xptioven I ai/ni st 
món i tni 
transformado ». 

Contra l'academicisme 
i la passivitat 

«... L'autu i d'Alexandroy) 
oca en general d'una concepció 
mágica di l<¡ /••• tória de la filoso

fía. D'aixó en ¡a un ensenyament de 
cultura general i dona d'aqucsta ma
nera n tul l'estvdi 'le la historia de la 
filosofía un carácter passiu i contcm-

,.-<i r tiran, 
Aixó no respon pos, i vid* nlmeni, 
definido marxista.teninista ele la 

ória tle la filosofía ' / " ' , com tota 
ha de /!• .-i iii-olupar-sc. tense 

pció, perfeccionar-te, enriquir-
mb m i rebutjar aquelles 
han enveUit >. 

* # * 
SI sodalixini esta a Vórtice del 'Un 

en la vida deis pobles. Qui, sino nos-
altres — país th I i Iriomfard 
— els nostres filosa! 

grad, la ciutat de Lenin; en la ca
rac te r i zado de la situado interna
cional ais dos anys d'acabada la gue
rra contra l'Alemanya nazi, quan la 
Conferencia de Varsóvia el setembre 
del 1 9 4 7 ; en criticar la interpreta
ció de la filosofía i assenyalar el pa-
per del filósof soviétic; en establir 
el paper de la critica i de l'autocri-
tica com la forca motriu que mou 
cap endavant la societat socialista, 
l'aportació de Zdanov ha estat d'un 
valor incalculable, per la causa del 
socialisme, la pau i la Itibertat deis 
pobles. 

En retre homenatge merescut al 
company Zdanov ens associem al dol 
que senten els treballadors de tot el 
món i, en primer lloc, els pobles de 
la Unió Soviética, dirigits peí Partit 
Comunista ( b ) i peí seu cap i guia 
segur, company Stalin. 

el tlturc d'ajuslar i amics i 
germana d<_- Vestranger, i illum 
tota ¡a si va llitila per nna ItOVO 

lí a la IIa m di l socialisme cienli-
• ó a nosaltres, correspon 

d.liiiiniiiir-liis i armnr-bis amb l'arma 
ideológica di l marxismet ». 

La critica i l'autocritica. 
forrea motriu 

de la societat soviética 
« La qüestió tle la critica bollicie 

i di rautocrítica na 
filósofs solimán! tina questid pinch
en, sutó una (¡deslió profundament teó
rica. 

c Si el contingut intern deis proces-
sos tit desenvolupament, com ensenya 
la dialéctica, és la Umita da ¡orees con-
tradiclóries, la lluita enixe ti uett I el 
non, i ni < n'dó que mor i el que neix. 

ha acabat de viure i 
alió (¡m olnpa, la nostra fi
losofía soviética ha de demostrar com 

a l¡' i >lia<~, ,-tica actúa en les con-
dicions de la sodetat socialista, i en 
que. i Yariginalitat <ó la -

•ció. 
« Nosaltres sabem que en una so-

¡ dividida en classes, aquesta ll< i 
•i difi n ntment que en la sodetai 
ética. Heu's ací un ampie cam¡i 

per a la recerca científica i el qual no 
ha estat encara trebaílai per cn¡> deis 
nostres filósofs. No obslant. ja temps 
que el nostre Partit ha trobat i ha ¡io-
sal al tervei del socialisme aquesta 
forma particular de descobrir i supe
rar les contradiccions de la societat 

•.•lisia — aqüestes contradiccions 
(Xishixcn i, per covanlia, el» fÜÓSO¡ 
voL n pnrlar-ne — aquesta forma par-

llniía entre el veü i el nou, 
entre el que mor i el que nax t n la 
nostra socala' soviética, i que s'ano-
rru na la critica i l'autocritica. 

€ En la riostra societat 10 
' anlagonismes de classe han 

1 lii/uidals. la lluita entre ti vell i 
el nou i. per consegüeni, l'cvolució de 
¡'inferior eren al tuperior, es produeix, 
vi, tota la forma de lluita de cía 
anliv i de calaclismes com es 
ti cas iii i! capital ó sola la 
forma de la etílica i de l'autocritica 
¡¡ni sorejeixen com la veritable forca 
motriu de la nostra sodetat, com un 
poderos instrument entre les mam thl 
Partit. lncontestahlcment és una nova 
mina de movimí ni, un nou tipus de 
desenvolupament, una nova llei dia
léctica. » 

L'art i la música 
Páranles del camarada Zdanov a la 

Conferencia de musics novietics, cele
brada sola els ansrricis del Comité 
Central del Partit Comunista (b) de 
la U. R. 8. 8. 

« L'intornarionali^mr en l'art no neix 
d'empetitir i empohrir l'art nacional, 
sino olio brolla on floreix l'art nacio
nal. Ohlidar 'aquesta veritat si<rnifica 
perdre la línia direetriu, perdre la pro. 

pia fisonomía i convertir.se en cosmo-
polites senté patria... No es pot ésser 
intemacionalista en música ni en res, 
sense ésser un veritable amant de la 
Patria. I'uix que la base de l'interna-
cionalisme es fonamenta en el respec
te ais altres pobles, no es pot ésser in
temacionalista sense respectar i esti
mar al seu propi poblé ». 

* • * 

« Qué és alió que és genial en mú
sica? No és pas solament, alió que pe
dí D distingir un i-olat O un petit grup 
de « gourmets » de l'estetica. Una obra 
musical és mes genial com mes pro
funda i conseqüent és, mes alt el seu 
domini. reconeguda per un mes gran 
nombre d'honies i capeo dlnspirar el 
mee gran nomine de persones ». 

• * # * 

« Tot el que és accesible no és pas 
genial. Pero tot, alió que és genial és 
accessible i com mes genial es una 
obra mes accessible és a les ampüee 

es populare »• 

Sobre la situació 
internacional 

'¡es caractcristic. de 
ornu presentalla la Conferencia-

({'Informado deis Parlits Comunistas 
que tingué" lloc a Polonia el • 
st ti vibre tltl 1947. 

« Com mé- jitan és el periode de 
ti mps (pie ens sopara de l'acabament 
de lu guerra, en tant mes aousat re-

- destaquen les dues, dirección» 
fonamentals en la política internacio
nal de la postguerra corresponents a 
la divisió de les forces polítiques que 
actúen en la palestra mundial, en dos 
camps fonamentals: el camp imperia-
lista i an'idemocrátic. per un costat, 

mp antiimperialista i democrátic 
per l'altre. La forca rectora fonamen-
Ul del camp imperialista son els E. E. 
U. U... Recolsen també el camp impeT 
rialieta Estáis colonial* com Bélgica i 
Holanda, paisos amb régims reaccio-
naris antidemocratics com Turquía i 
Grecia, paisos que di penen eeonómica-
nient i política, deis E. E. U. U. com 
son els paisos del Proper Orient. 
d'América del Sud i Xina. 

L'objectiu fonamerrtal del camp im-
perialista és l'enfortiment de l'impe-
liali-nio. la preparació d'una no\ 
ra imperialista, la lluita contre el so
cialisme i la democracia i l'ajut, ais 
régims i moviments profeixistes, arreu 

- i antidemocratics. 

« Les forces antimperialistes i anu
ís formen l'altre camp. La base 
t camp el constitueixen la U. 

1!. 8. S. i els paisos de la nova demo-
eamp en formen iguaL 

ment. part paisos com Romanía. Hon-
l-inlendi.'. que lian trencat amb 

rimperialismp i lian entrat, d'una ma
nera forma per la vía del desenvolu
pament democrálic. En el camp anti
imperialista s'adhereixen Indonesia i 
Viet-ÍIam, amb ell simpatitzen l'India, 
Kgiptf i Siria. El camp antiimperialis
ta recolza en el moviment obrer i de
mocrátic en tots els paisos, <n els 
l'artits Gomunistes germans en tota 
els paisos. en els combatents del mo
viment d alliberament nacional en els 
paisos colonials i dependents, en l'ajut 

; mocratiqi: 
Ciessives queexistrixen en cao 
L'objectiu d'aquest camp és la lluita 
contra l'amenaca de ñores oui 

ipansió imperialisU, renfoTti-
meni de la democracia i la liquidació 
de NcarreJ de les restes del feíxisme» 

< L'acabament d r la segona guerra 
mundial ha plantejat davant I 

.pobles amants de la llibertat la bwea 
transcendental d'assegurar una pau 
democrática sólida. ()uc afermi la vic-

tória sobre el f( ' «me . E n la resolució 
d'aquesta tasca s inamental del periode 
clp postguerra, ¡\\ia Unió Soviética i a 
la seva política/.exterior correspon el 
paper rector. A^JO es desprén de l'es-
séncia de I'Esuí socialista soviétic, 
que és profundament alié a tota mena 
de móbils agressius i d'explitaeió i 
que está interessat en la creació de les 
condicions mes favorables per a realit-
zar la construcció de la societat comu
nista. Una d'aquestes_condiciqns és la 
pau exterior. La Unió Soviética és el 
fidel campió de la llibertat i de la in. 
dependencia perji tots (Is pobles. l'cne-
mic de l'opressio nacional i racial, de 
l'explotació colonial en lotes les seves 
formes. I^a correlació general de for
ces entre el món del capitalisme i el 
món del socialisme. correlació que ha 
canviat com a resultat de la, segona 
guerra mundial, ha augmentat encara 
mes la importancia de la política exte
rior de l'Estat soviétic i ha ampliat 
¡'escala de la seva activitat en el camp 
de la política exterior ». 

* # * 

« El pía estratégic militar deis E. 
E. U. U. preven la creació, en temps 
de pan, de nombrases bases i places 

(Passa a la pág 2) 

Comunicad 
del P. C (b) 
i del Consell 
de Ministres 
de la URSS. 
« El Comité Central del Partit Co

munista i el Consell de ministres de 
la U. R. S. S. teñen el profund dolor 

d'informar al Partit i i a tots els 
treballadors de la Unió Soviética de 
la mort d'Andrei Alexandrovit ZDA
NOV, ocorreguda el 31 d'agost, a 
les 3,55 de la tarda, després d'una 
llarga i penosa malatia. El camarada 
Zdanov era un gran militant del Par
t i t i home d'Estat soviétic, membre 
del Buró Politic, secretari del Comité 
Central del Partit , diputat al Soviet 
Suprem i coronel-genera! de l'Exér
cit soviétic. 

« La mort de Zdanov, fidel f i l l del 
Partit de Lenin-Stalin, la vida del 
qual ha estat consagrada a l'obra del 
comunismo, oo¡ '.tueix una de les 
mes grans pértues per al Partit i 
tot el poblé soviétic. 

« En la persona del camarada Zda
nov, el Partit perd un gran teóric 
marxista, propagandista remarcable 
de les idees de Lenin i de Stalin, un 
deis mes grans censtructors del Par
tit i de l'Estat soviétic. Company d'ar
mes i fidel deixeble de Stalin, el ca
marada Zdanov ha conquistat Tafée
te del Partit i de tots els treballadors 
de la nostra patria per la seva in 
cansable activitat desplegada en bé 
de la patria soviética i per la seva 
inconmovible fidelitat al Partit de 
Lenin-Stalin. 

« La vida del camarada Andrei 
Alexandrovit Zdanov, el qual ha con-
sagrat tota la seva ardent energía a 
l'obra de l'edificació del comunismo, 
servirá d'exemple ais treballadors 
de la nostra gran patria soviética. 

Signat: El Comité Central del 
Partit Comunista, el Consell de 

Ministres 1e la U. R. S. S. » 

Partit enviá Zdanov a treballar a 
l'organització del Part i t a Leningrad, 
al fronl del qual va estar durant el 
periode de 1934 al 1944 inclusiu. 
Zdanov, amb la passió patriótica que 
H era peculiar, després de l'esclal'a-
Hienl deis bipócritcs i traidora t ro ts -
quistes i zinovielistes, uni encara 
niés es t re lament els bolxevics de 
Leningrad al voltant del Comité Cen
tral i del company Stalin. 

En vigilies del XVIII Congrés es 
va confiar a Zdanov la tasca de la 
direcció deis treballs d'agitació i pro
paganda. Zdanov participa tambe en 
el XVIII Congrés fent 1 informe so
bre els problemes de l'organització 
del Part i t . Zdanov posava tota la 

n i m a en el eomplitnent de qual -
sevul tasca del Parti t . 

Després del XY11I Congrés. Zdanov 
fou elegit membre del Buró Politic 
del Comité Central del Parti t Comu
nista (b) de la ü . R. S. S. 

En els anys de la gran guerra pa
tria, el Part i t i el Govern varen con
fiar al company Zdanov l 'organitza
ció de la defensa de Leningrad. He-
alitzant les indicacions del Comité 
Central i del company Stalin. els 
bolxevics de Leningrad", acabdillats 
peí company Zdanov, foren l'anima 
de l'heroica defensa de la ciutat de 
Lenin. Per la seva tasca en el front 
de Leningrad, primerament va rebre 
el grau de tinent-general i, mes tard 
el de coronel-general . Pe r la seva 
destacada tasca de Parti t i milita; 
el company Zdanov ha estat condi 
corat amb dues Ordres de Lenin 
l 'Ordre de la Bandera Roja, l 'Ordre 
de Suvarov i de Kulusov, totes elles 
de prime.] grau i umb ¡a de ia Ban
dera Roja del Treball. 

Després de la victoria de la gran 
guerra patria, quan el Part i t i el po
blé tornaren a la reconstrucció pa
cifica, els seus informes i treballs 
ideológics ocuparen un lloc destacat 
en la vida del Part i t i del país. 

Eminent teóric marxista, destaca! 
propagandista de les ¡dees de Lenin 
i Stalin, va realilzar treballs sobre 
les qüestions de la literatura, l 'art i 
la si!nació internacional. 

Andrei Zdanov va estar en el pri
mer rengle de les figures dirigents 
del moviment obrer internacional, 
les seves intervencions son mundial-
ment conegudes pels t reballadors 
de luis els pai'SOS. 

Fidel deixeble i company d'armes 
del gran Stalin, el company Zdanov 
lluitava amb ardent energía per la 
causa del comunisme; mai no va re 
gale jar ni esfore,os ni salut. La seva 
fogosa vida i la seva activitat és un 
exemple d'abnegació al serval del 
Parti t i del poblé. Va fer-se merei-
xedor a l 'ardent estima del Part i t i 
de tots els treballadors, per la seva 
fidelitat il.limitada a la gran causa 
de Lenin i Stalin, peí seu profund 
esperil de principis que no admetia 
i-ap ilesviaci.'i de la linia general del 
Part i t . Adéu, volgut amic i company 
de lluita I 

Stalin, Molotov, Svernik, Adre-
iev, Beria, Bulganin, Voznes-
senski, Vorotxilov, Kaganovitx, 
Kuznietzov, Malenkov, Nli-
koian, Ponomorenko, Popov, 

Suslov, Khrutxev 

En el 53 aniversari 
de Joan COMORERA 

Una salutació del Comité 
Central del P.S.U. de G 

que interpreta el sentiment 

de tot el Partit 

« Company Joan COMORERA 
secretari general del Partit Socialista Unificat de 

Catalunya. 

Estimat company, 

Segurs d'interpretar el sentiment unánime del Partit, amb mo-
tiu del teu 53 aniversari t'expressem, en nom de tots els militants, 
la profunda estimado que sentim per tu, convenguts que, com fins 
ara, menarás el Partit en el cami d'unir la classe obrera i les for
ces catalanes antifranquistes en la lluita intransigent contra el 
franco-falangisme i les maniobres imperialistes reaccionáries de 
capitulado, peí restabliment de la República democrática, les lli-
bertats nacionals de Catalunya i la independencia i sobirania d'Es-
panya. 

Sota la teva direcció el Partit reforca poderosament la seva 
formació teórica i orgánica, marxista-leninista-stalinista, aplicant 
la qual ha esdevingut el gran Partit que, per ésser el veritable 
Partit de la classe obrera, és el gran Partit nacional de Catalunya, 
envoltat de l'estima i admirado de tot el nostre poblé. 

El nostre P. S. U. és el mes fidel defensor deis interesos nacio
nals de Catalunya i, per consegüent, la ferma garantía de la unitat 
combaten! del nostre poblé amb els altres pobles d'Espanya, per a 
consolidar la qual la unitat del nostre P. S. U. amb el Partit Co
munista d'Espanya és cada dia mes forta i indestructible i culmi
nará en l'anhelada realització del sol partit de tots els comunistes 
hispánics. 

Desitgem, estimat company COMORERA, que visquis molts 
anys peí bé del Partit i de Catalunya. 

El Comité Central del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 

P a r í s , 5 d e s e t e m b r e de l 1948 ». 

El G G del P.G d7Espanya 

¡ el del P.S.U. de Catalunya 

envíen llur condol al C C 

delP.C(b)de!aU.R:S.S. 
Al Comité Central del 

Partit Comunista Bolxevic de la 
U. R. S. S. 

Amb profunda tristesa hem cone-
gut la dolorosa noticia de la mort 
del company Zdanov. El Comité Cen
tral del Part i t Comunista d'Espanya 
en aquesta tan trista ocasió us expre
sa la seva fraternal solidaritat. 

La mort del company Zdanov re 
presenta una gran pérdua, no sola
ment per ais comunistes i els homes 
soviétics, sino també per ais co
munistes i els homes progressius de 
tot el món, que amb ell perden un 
deis mes esforcats combatents de 
la causa immortal del comunisme, 
un deis dirigents bolxevics d» talla 
excepcional, un deis mes fidels dei
xebles i companys d'armes del gran 
Stalin. 

La vida excepcional de combatent 
revolucionar'! del company Zdanov, 
será un exemple que estimulará els 
comunistes espanyols a continuar la 
lluita sense defalliments contra els 
botxins franquistes i per la victoria 
de la causa de la pau, de la demo
cracia, de la independencia deis po
bles, del socialisme; aquesta causa 
a la qual el company Zdanov dedica 
la seva gloriosa vida. 

Peí Comité Central del 
Partit Comunista d'Espanya: 

Dolores IBARRURI 

Al Comité Central del 
Parti t Comunista (bolxevic) de 

la U. R. S. S. 

El Comité Central del Partit So
cialista Unificat de Catalunya ha es
tat profundament commogut per la 
dolorosa noticia de la mort de Zda
nov, gran dirigent comunista tan 
profundament estimat pels pobles de 
la U. R. S. S. i pels treballadors i 
homes i dones pregressistes del món 
sencer. 

L'exemple de la vida d'aquest bol
xevic exemplar, fidel company d'ar-
mes i deixeble de Stalin, gran teóric 
i defensor intransigent del marxisme-
leninisme-stalinisme, heroic defensor 
de Leningrad, que será per a nosal
tres un guia Ilumines en la lluita in 
transigent que menem contra el 
franco-falangisme, peí restabliment 
de la República i de la independencia 
espanyola i de les nostres llibertats 
nacionals, ens esperona encara mes 
a treballar peí reforcament del camp 
antiimperialista i democrátic mit jan-
cant l'increment pregressiu de la nos
tra lluita. 

Peí Comité Central del 

Parti t Socialista Unificat de 

Catalunya 

Joan COMORERA. 

secretari general 

El C C del P.C 
francés al 

company Stalin 
El Comité Central del Partit Co

munista Francés, profundament com
mogut per la mort del company Zda
nov, us envía a vos personalment, al 
Part i t bolxevic, ais pobles soviétics, 
l'expressió de la solidaritat fraternal 
deis comunistes i de tots els t reba
lladors de Franca. 

Els comunistes francesos saluden 
la memoria del gran bolxevic Andrei 
Zdanov, l'heroic defensor de Lenin
grad, tota la vida del qual ha estat 
un seguit de notables servéis oferts 
a la causa de la Unió Soviética, a la 
causa del moviment obrer i demo
crátic internacional,a la causa de la 
pau, a la causa del comunisme. 

El Part i t Comunista Francés no 
oblida el paper preponderant que el 
company Zdanov va teñir en la his
tórica Conferencia deis Partits Co
munistes, el mes de setembre del 
1947, i posteriorment en l'activitat 
de i'Oficina d'lnformació. Per l'ajut 
que els seus consells representaren 
peí nostre Partit , nosaltres mesurem 
millor encara la immensa pérdua que 
significa la seva mort. 

L'exemple de la vida del company 
Zdanov encoratjará els comunistes 
francesos en la seva lluita per a re 
for jar el camp antiimperialista i de
mocrátic, per alxecar mes alta e n 
cara la bandera de l'internacionalis-
me proletari, que és també la ban
dera de la independencia nacional. 

Peí Comité Central 

El secretari general 

Maurice THOREZ. 
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uita 
DESPRES DE L/ENTREVISTA FRANCO - DON JOAN 

Prieto i els caplluladors consumen llur traiciO 
a la República i a Espanya 

E XISTEIX, evidentment, una sin-
cronilzació entre l'entrcvista. 
Pranco-don Joad i la reunió 
extraordinaria de la C. E. del 

] ' . s . o . E. (gn ip Prieto] ceíebJ 
el passat dia 29 d'agost u San Juan 
de Luz. 

Mentre el botxl d'Espanya s 'ent re-
vlstava amb el pretenden! en una 
reunió preparada i organitzada peí 
departamenl d'Eetal nordamerica — 
segons revela 11 periodic britanlc 
«The Sunday Times» —, els prielistes 
es reunlen per i s&oetonar < las ge s 
tiones realizadas por la Comisión e s 
pecial encargada de cumplir los 
acuerdos adoptados... i 

AI final de la retiñió celebrada a 
la finca del senyor Prieto a san Juan 
de Luz, en la qual lii liavia, segons 
noticies no desmenudee, un taome 
de ennfianea de don Juan, l 'anome-
nada C. E. del P. S. 0. E. priclista 
ha publica! una ñuta vergonyosa en 
la qual, amb tot rinisme, s'afirma 
q u e : 

« Lo C. E. del P. S. O. E., el dele
gado del interior i el representante 
de lo JJ. SS. apreciaron unánime
mente que tales resultados - cis re-
sultots obtinguts en llurs relacions amb 
els medís monárquics espanyols i im-
períplístes internocionals, evidentment 
— son efectivamente positivos y acep
tables, felicitándose de ello... », 

Aquesta resultáis csl.in a la vista. 
El* reta confirmen doloroaament les 
nostres denuncies contra la polltiea 
antinacional i antlrepublicana de 
Prieto i d'aquella qove el segueixen. 
Llancate peí pendent de l 'anticomu-
nisrne, eis prietlstes i altres capitu
ladors han arribat a coincidir amb 
Franco. 

• Els amics deis meus amics son 
els meus amics » — din el proverbi. 
Críelo ¡ els seus aeguidon s'han con-
verlil . de fel. en servidora i amics 
de [Tranco i del sen régim. Per ser
vir llurs anios imperialistes i gota la 
consigna central de rantlcomunteme 
que els uneix, Prieto i els capllula
dors han arriba! .1 coincidir amb Pi 
eo. a reoolzar el seu régim, a Inter
venir descaradament en els complots 
«pie l'hnperiallsme o r g a n t t n per sai-
var-Io. 

La maniobra imperialista contra els 
popíes hispánica es perfila. Com que 
malgral els estoicos de la reacció 
internacional <•! problema espanyol 
no lia p r enlerr. i l , gl 
a l'ajut magnlfic que ens presten la 
Unió Soviética i les noves <! 

RELIQUIA 

E
L Jove tarragoni Jauma 
Mallol creu en els m i -
racles de sant Wlagi, patró 
de Tarragona. Aixó no és 

estrany. També h¡ ha altres x i -
cots creguts que ojuan un as 
d'espases surt acompanyat d'un 
dos de bastos és senyal que una 
morena ¡ una rossa es disputen 
el seu amor. De la mateixa ma
nera que també hi ha gant — 
sobretot en el país de Trumao 
— que es pensa que creuant 
una pota de liebre amb una bar
ba de boc faran una malefici ais 
comunistes. 

El cas és que un germá del 
jove Jaume Mallol corría el riso 
d'ofegan-se en aigües deis afores 
del port de Tarragona.^ Jaume 
Mallol digué a sant Wlagi. 

Salveu-lo, patró; salveu-lo 
i faro un pelegrinatge a geno-
llons des del port a la wostra 
ermita. 

I dit i fet . Sant IMagí s'empa-
rá del náufrag, ti allargá la má 
i aquesta en vull i aquesta no 
vull el tragué a la voreta del 
mar, no sabem si a la platja o 
al « Serrallo »• La nova no ens 
dona aquests detalls i valdría 
la pena que ho hagués fet . Car, 
com sigui que ais náufrags, a 
mes de reanimar-los amb la res
pirado artificial, se'ls acostuma 
també a donar un gotet de vi 
per a posar-se a to , sabriem si 
sant IHagi va entonar-se amb el 
bon vinet del camp de Tar ra -

Després, Jaume Mallol ha 
hagut de complir amb la seva 
promesa, puix que con aconse-
Ha una dita catalana, « ais sants 
¡ ais minyons no els prometis 
si no els dons ». I aci temm el 
nostre Jove Mallol que ha fet a 
genollons - avui a l'Espanya 
franquista es viu mes agenollat 
que mai — , el pelegrinatge das 
del port fins a la part alta de 
Tarragona on esta situada I er 
mita de sant Magi. 

Calculeu ara com hi ha arri 
batí Sense genolleres ais pan-
taions i amb els genolls destro-
cats fins ais ossos. Jauma Ma
llol es prengué senosament 
l'afer. No ho féu com aquella 
beata de Tortosa que va pro-
metre anar a l'ermita de Wlig-
Caml calcada i posant-se sigrons 
a les sabates, pero eren sigrons 

b U Jaume Mallol és mes formal . 
Segurament és un jove educat 
per capellans falangistes 1 sap 
bue el régim de la Falange es 
caminar, encara que siguí a ge
nollons, cada vegada mes cap 
enrera. Retornar al passat, a les 
edats pretérites i ais seus cos-
tums de silicis 1 tortures fana-
tiques medievals. Despres de tot , 
el régim de Franco es val direc-
tament deis sants per a operar 
els miracles, perqué ' « • » « ' ' « « 
valia de la monja de les Magues 
¡ P r i m o de Rivera i Orbaneja es 
valia del « trigémino del doc
tor Asuero. . 

Donarem, pero, un consell al 
love Jaume Mallol . Que yagí 
amb comple que les Com.ssions 
de Requisa franquistes no 11 ro 
bín els pantalons! Aquests pan-
U o n s son ara una reliquia que 
obriran les portes del cel 
d'aquell que els port. quan es 

m T c o m sigui que J * " » « * > ¿ » 
pellans de Falange tambe abun
den els estraperlistes, no sena 
estrany que es venguessinie l . 
esmenuts pantalons 1, per tant, 
el cel a algún d'aquests r.cs 
que, si son ja els pr.mers a la 
térra, no es volen resignar a es-
ser els darrers al Paradis. Si un 
camell és capa? de passar peí 
forat d'una águila, una bona bos-
sa és capag de comprar aquesta 
clau del cel que serán els panta
lons sense genolleres de Jaume 
Mallol. 

eies; rom que malgrat la reprossió 
i el terror mes salvatge la lluita 1 
i es desenvolupa a l'interi.or, els as -
piranls a la dominado mundial, ele 
impcrialisles ianquis. prelenen ein-
blanquinar la tacada del régim fran
quista amb tu capa reial. El depar-
lament d'Estat, el Poreign Office, 
t r anco , don Joan i Prieto i els capi
tuladors, malgrat les contradiccions 
que els istr ipen, coincidlnt en llur 
oiti a la democracia.e-, posen d'acord 
per impedir que els pobles d'Espanya 
puguin recoliir ela fruita de ti 
saorificlfi i Iludes. 

Davant de l'allau que creix i avan-
ca amenacant el régim franquista i 
les bases que els sostenten, ela im
perialistes nordamericans teñen pres
ea a « solucionar » el cas d'Eapanya. 
Mentre la Polonia popular i demo
crática, gran amiga de la cansa de 
la República espanyola, demana a 
l'Asaemblea General de l'Ó. x. r . 
(¡uií siguió presos acords contra el 
régim de Franco i que s'apllquin, els 
impcrialisles maniobren amb celeri-
lal per a posar els [mides hispánica, 
PO. N. U. i el nion democr-alic davant 
del leí consiimat. Prieto i els 
amics col.laboren activament en 
aquesta lasca infame. 

La coincidencia entre Prieto ¡ ela 
capituladors, don Joan i Franco no 
pol cstranyar .1 oingú que bagi í e -
gUlt de prop la trajectória deis (pie 
lian trait la causa de la República i 
d'Kspanya. Tota relien les ordres del 
inateix amo: els Imperialistes anglo-
nordamericans. Els j a r re ra leis expli
quen amb una gran claredal — ve-
nint a confirmar les nostrea denün-
Cies certea maniobres deis capi
tuladors contra les Instttucions re -
publicanes. La campanya de despres -
ligi contra el Govern de la República 
i el trencamenl de la anitat republi
cana que a'havla assolit en el seu si. 
la dissolució del Oovern de la Geae-
r a l i l a t i el i l e s m i o i i b r a m e n t de l Go 
vern d'Euzkadi de les aevea t o r c o 
oombalents, ~»n riles d'aqoest cami 
que ba portat Prieto i els capitula
dors a Penteaa amb don .loan i Fran
co. 

Quina terrible responaabilltaí lian 
contra! Prieto i els seus bornes da

vant el poblé eapanyol! I quina res-
ponsabilital la de Terradellas i els 

i dirigenta d'Esquerra Kepubli-
eana de Catalunya! Perqué ba eetal 
llur sabotage .1 la unltal combatenl 
deis poliles hispanics, llurs manio
bres de cleda, la inoperancla dids Go-

de la República, Catalunya i 
EuzkadJ que ells han provoeal i esti
mulen, alió que facilita la maniobra 
qué els imperialistes preparen. 

Entre el desig de-ls imperialistes i 
llurs agenta, falangistea i prietlstes, 
i la possibilital de realitzar amb axil 
la maniobra, s 'inlerposa. pero, la vo-
luntat deis pobles liispánics. 

S'equivoquen els imperialistes: 
s 'equivoquen Franco i don .loan: 
s'equivoquen Prieto i els capitula
dors si es pensen que emblanquinant 

ola del régim franquista po
dran troncar la volunta!, de lluita 
deis pobles d'Espanya. S'equivoquen 

pensen que amb llur maniobra 
grollcra podran acallar amb la resis
tencia, liquidar el mnvimen! guerr i-
ller. suprimir les vagues i la protes
ta popular, s ' equivoquen si es pen
sen que els pobles híspanles accep-
laran maneotament una monarquía 
franco-falangista xopa de sáng. 

Prieto i els capituladors que el 
segueixen en la seva política antl
republicana i antinacional lian desem-
mascaral llur traíció. La combinado 
Franco-don Joan-Pr ie to felá sota el 
patronatge i per manda! ib i s Impe
rialistes, no solament no enganvará 
ningii. sino que estimularé la vigilan
cia i la combalivilat deis patriotas 
espanyola. Kara esfumar- les dar re -
res esperances que alguna -gent ho
nesta — deseonelxenl el sen veri-
lable carácter — liavia j iosar en la 
política de prieto. 

La lluita popular, antifranquista i 
republicana segueix crelxenl i crelxe-
r8 encara molt mes. Res ni ningü 
no és eapac d 'aturar- la . Les armes 
d-\s guerriiiers Únicament deixaran 
de disparar el dia que Franco i ti 
seu régim hagin desaparegui escom-
brats per t'accio combatent del po
blé, (pian els pobles hispánica pu
guin, lliuremenl. expressar llur VO-
Juntat democrática i republicana. 

PER UNA MAJOR DIFUSIO DE «Ltuita» 

Contra el derrotisme 
deis capituladors 

Per una moral de combat 
^ i de v i c t o r i a 

L 
A primera condició per jorjnr la 

umlat combatent Je i*.» forcea 
(>l>r<T,s i repubiieanes, és teñir 

' una more! ¡le zombal i de victó-

Precisam: l éx aix:, el* en. 
pituladors han eentfat els máxims es-
jorcos per sembrar el derrotisme 

coraljament. la vLlusió de soluc 
'y. recolzades i ¡mpi s de 

l'exterior. , 

Aixó h" fet que d* dirigente de la 
capitulado aparegitift and ben clara-
mi : ablí s 

. sponsables del 
prolon-aament di'A nos-
tn poblé. 

En el nostre combat contra la capitu
lado, « ¡JAITA » és una de les ar-
//)( t mes eficcaces amb qita comptem. 

fíe l'efectivitat r/fl mw're >sforc per 
jer arribar « LLUITA » a tots els ca-
talans, contribviretn a á ifec-
tes del derrotisme. (¡v° sigui anorreal 
definitivamenl el « no hi ha nx a jer», 
qu¡ tots els catalana antifranqii 
reprenguin el Une que els períoca^ en 
11 1 ¡<\ i la Repúbli
ca. 

Rr.< no justifica l" deserdó i el rc-
nundament! Aixó que está tan ciar 

1, nosaltms, ho fera també per a 
tt,t« els catalán.? si assegurem que 
« LLUITA » arribi a llurs mans. ^_ 

C.III pod»m tolefSr qvc persisteixin 
els ejectes del derrotisme i el* no hi 
lia res a jer » en una situado com la 
que viiim , << qué ttobem a cada pos 
molius per a cxprrnncnr un rapid 1 

,,) dt /" causa <''< la de
mocracia i el p:< la sobirania 

nacional deis pobles! 

No podem permetrk que el derrotis
me 1 les mentí/des a% Venemie conti-
nu'in fenl estraüx. Amh « LLUITA » 
l, nim un muja formidable per a com-
batre'ls. 

No vería just m< nystcnir eh esforcos 
oís els cnmpanys, tots els helar* 

de « LLUITA » carnereen teme rega-
tejar per augmentar la .sera di futió. 
La gran importancia, piró, d'aquesta 
OCtivitat exif/eix jer encara ¡¡ 

En « LLUITA » trabaran cada set-
mana jets i exemples qut demostrein 
que 11 régim franquista s'enjonsa, in-
capac de donar soluciS ala pete 
económica i cTofegar la voluntai >n-
domtable di l nostre poblé d'ésxer lliu-
n. Que la fam i la miseria engendra-
des per la sera dominado brutal i rc-
volhnií explotado leñen un abust es-
farrifós. Que l'odi del poblé ais can. 
sants dt lentes calamilals i soj 
es fa incontenible i determina un crei-
xi ment constan! de j organit-
zada. Que ni el terror mes saanant no 
pot frenar la seva combatí vital. Que 
res un /unirá i rilar que la cria 
guerriiiers de Llevan! i Aragó 
per ini l'aixccamcnt i de tot 
el poblé. 

t LLUITA >, en ajudar-los a pren-
ilre consdénda de les inesgotables 
energies popuUas. els ajudará també 
a compren/lrr que per a canalitZar i 
jer fructificar aquesta pot ndatitat 
per a precipitar la caiguda del han-

cal supeditar-ho tot a l'ajut 
ais combatents de ¡'interior, liquidar 
lotalmeni el derrotismt i el « no hi 
ha res a fer 5> i forjar la unitat co»i-

de tots els catalans antifran. 
qn.isti s. 

Marxarcm ' molt mes ¡ermament. 
j>int amb luis els catalans. ¡x r 
canii com mes actiu i dinámic sitfiu 1' 

1 tforc per assoUr que «LLUI
TA » arribi a tnts els catalans! 

A propósit d'un altre editorial 
de "La Humanitat" 

Les condueles 
son les que compten 

LL E G I N T els darrers nümsros 
de « La Humanitat » hom t e 
nia la ser.sació que la « nova 
etape » acordata per Esquer

ra Republicana en el seu pie ÜB 
Montpeller s'estava rovellant. A l 'em-
branzida i exhaltació deis primors mo-
ments que vorejava el frenesí, ha-
viem anat observant una baixada da 
to, aixi, com una certa tímidesa en 
el seu plantejament. 

Aquesta ¡mpressió haurá estat, pe
ro, fugissera. La mateixa « I iuma-
nilal » del dia 2 0 d'agost és la que 
té cura de demostrar que la « nova 
etapa » viu i, a mes, agreujada. 

I la veiem agreujada, perqué ja no 
es tracta de l'existéncia simbólica 
d'un Govern de la República. Seguint 
peí pendent relliscós es va molt mes 
enllá. En lloc de reclamar un Govern 
mes representatiu capag, per la seva 
composició, d'ésser útil a la lluita 
del poblé, es diu purament i simple-
ment que cal anar a la seva total l i 
quidado i sense ni deixar rastre del 
simbolisme. 

Mort el gos morta la rabia, heu's 
aci perqué « La Humanital » té to t -
seguit cura d'explicar el que cal fer. 
Se'ls « acut », — quins acudits! — 
proposar que sigui la Junta d'Estat 
l'organisme que vagi en nom deis 
espanyols a pledejar el nostre pro
blema dayant I'O. N. U. 

L'« acudit » és verament « ge
nial », car no és un secret per a nin
gü el fet que la major part de !2s 
persones previstes per integrar Tes-

Un document de la F. A. I. de "Su Alteza" 

Insulfant la memoria de fots els assassinafs peí franquisme 

aquests renegáis de la classe obrera posen en el 
, mateix pía les victimes 

llur maniobra 
els victimaris 

no podra 
capitulatfora 

prosperar 
Lo F. A. I . de Su Alteza ha torna* a 

donar una altra prova de la baixesa i de 
la traíció amb qué aquests elements in
tenten sepultar lo Confederació Nacional 
del Traball. 

La prova d'ara és el document infame 
que fa Sub-dclegac.ó e la Gran Bretanya 
de lo F. A. I. de Su Alteza ha adrecat ais 
treballadors confederáis i que • El Socia
lista » s'ha fet un gran plaer a publicar 
o tota plana, perqué d'enea que els so-
cialistcs de dreta hanaprovat la linio ca-
pituladoro de Prieto, 

« ...ninguna coincidencia colecti

va con eso actitud se habia mani

festado de modo ton absoluto... ». 

A mes, « El Socialista » la propaga 

m por fa evolución que el docu

mento refleio ». 

Els socialistes dretans qualifiquen d'evo-
fució olio que constitueix una traidor.a es
candaloso, signado, entre altres, per l'ex-
ministre foista Joan López el qual no fé 
res o envejar a fautor de ('indigne missat-
ge faista al pretendent don Joan que tan-
tes protestes i fastig va provocar, fa uns 
mesos, entre els treballadors revolucionaris 
de la C. N. T. 

L'espai no ens permet de seguir ratlla • 
per ratlla aquest monument d'fnfámia, un 
deis mes vils documents de la trajectória 
de la capituloció. Els traidor* que o Lon
dres l'han redactat sucant llur ploma en 
els tinters del Foreign Office, inspiráis per 
Bevin i al dictat de les sirenes de rimpe
rialisme, debuten posant en el mateix sac 
el milió i mig de cadáver* deis espagnol* 
assassinafs peí franco-falanglsme al costat 
de llurs assassins. 

Comencont per la mentida histórica que 
la nostra guerra fou una guerra civil, quan 
ho ho estat i és per la independencia i la 
sobirania nacionals, la banda faista radi
cada a Londres associa en una mateixa 
responsabilitat les victimes i els victimaris 
i ho fa en aquests termes: 

<• ...porque todos, aunque con pre

textos diferentes y sinceras ansias 

de eternidad y futuro, hemos contri

buido al estallido de la violencia y 

al empleo de ésta pora destruir la 

base de convivencia civil... ». 

Aquesta escopinada ais herois de les 
Drassones de Barcelona, de la Caserna de 
la Muntanya, de la de Simancas a Gijon, 
d'Arago i de lo defensa de la capital de 
la República, de l'Ebre i els de totes les 
trinxcre* d'Espanya, deis centenars de mi-
lers de victimes del terror implantat per 
Franco, ve acomponyado d'aquesta altra 
quan qualifico lo gesta del 19 de juliol de 

• ...la mas desastrosa aventura 

que jamás hayan emprendido los es-

panoles de un fado y de otro ». 

I per que aquesta insistencia a borrejar 
rimbarrejable, d'associar la traíció amb 
I'honor, el crim amb l'heroisme, la men
tida amb la veritot, la tiranía amb la jus
ticia? 

Simplement, perqué la capituloció no pot 
passar sense tnfómio, sence el previ esbor-
rament de les virtuts que sostenen un po
blé que no s'ha ajupit malgrat les adver-
sitats d'una guerra en la qual els factors 
materials estoven del costat deis seus in-
cendioris feixistes, que no s'ojup a despit 
del terror que pesa damunt deis pobles 
hispanics. 

Per fer prosperar la maniobro criminal 
de la capituloció, la qual intenten reforcar 
els faistes de Su Alteza que es passagen 
per Londres, cal estripar les primores pa
gines de la historia de la nostra epopeia, 
exculpar els sublevats contra la República, 
exculpar els botxins de lo patria, donar pa-

tents de potriotisme ais nous botxins en 
cartera que rimperialisme destina per a 
continuar el franquisme. 

Per aixó « SI Socialista » accepta amb 
tanta joia la miserable aportado de la co
lla que segueix Joan López. Per aixó aques
ta cofia constata 

« con pena que la acción del Par

tido Socialista en el exilio no haya 

sido secundada con mayor eficacia 

por los demás sectores genuínamon-

te democráticos... ». 

Per aixó aquests enemics de la classe 
obrero, tot condemnant els treballadors re
volucionaris i els patrióte* que es monte-
nen integres, que fluiten, els acusa de 
« prolongar una nefasta mística » i, bo
rnes de m seny » com s'han tornat a co
pia de passar per Downing Street, es feli
citen deis esforcos que 

« actualmente realizan los socio-

listes, algunos sectores catalanes y 

vascos... ». 

Es a dir, els esforcos de la darrera re
serva que el capital monopolista interna
cional posa en joc a Espanya per seguir 
mantenint-la en régim de colonia i a la 
qual reserva la F. A. I. s'associa d'una for

ma tan descarada abj 
de Londres. 

I 
seu document 

Aquesta traicio és Lf* coronament d'una 
Marga campanya anheomunista. Per odi 
anticomunista e antisovietic, la F. A. I . ar
riba amb el seu extremisme cixorc, al 
summum de les posicions mes anrirevolu-
cionárics i antiproletáries o cau en un pos-
sibilisme podrit que accepta de fer totes 
les baixeses. 

Heu's aci, dones, obrers confederáis, on 
l'antieomunisme duu: duu a l'intent de 
preparar el pas de Tactual régim d'Espa
nya al de la monarquía de don Joan, amb 
els mat»ixos terratinents, els mateixos ban
quera, amb un exercit pretoria i unes for-
ces de repressió heredades de Franco i 
igualment salvatges, amb el poder politic 
de Roma tan prepotent com ara, amb la 
classe obrera i la pagesia tan perseguidos 
i explitades com avui. 

Aquesta és l'evolució en la qual « El 
Socialista » es felicita: que la f. A. I. fací 
manifestació de público conformitat amb 
els plans de rimperialisme i de la reacció 
espanyola per fer del nostre poblé un po
blé d'esclaus, de la Península un camp de 
maniobra en una futura guerra antisovie
tic lo i deis espanyols carn de cano deis 
exércits imperialistes. 

Pero el nostre poblé, amb la classe obre
ra el davant, ne ho felerará. 

El mercal del Ninot 
teatre de resistencia 

La crónica editorial de fa página de 
« La Vanguardia » que recull la « Vida 
de la Región i del dil 11 d'agost 
donava compte d'un fet molt significatiu 
ocorregut el dio abans al mercat del « N i 
not » de Barcelona. 

Segons el cronista, es va donar el cas 
que un « mozalbete ••* o un « raterillo » 
— com indistintament anomena al prota
gonista de l'enrenou que es va armar .—, 
va pretendre sotstreure la recaptació del 
dia d'un calaix d'una parada de verdures. 
Segons l'informant en ésser perseguit el 
suposat * raterillo » va commoure tot el 
mercat fins a i'extrem que, ais pocs me— 
ments, totes les criades i mestresses de 
casa estoven amuntegades a les portes per 
obrir-s2 cami per a sortir del mercat. 

Por acabar dona compte que el fe t va 
teñir com a conseqüéncia nombrosos ferits, 
clguns deis quals, de gravetat. 

Fins aci la informació de « La Vanguar
dia . . 

No diu, pero, si els ferits foren deguts 
a les esgorVopades del . chicuelo Que con 
felina agilidad no se dejaba acorralar . 
o be ais trets que van disparar els « agen
tes de la autoridad ». 

L'análisi del fet, a nosoltres ens fa arri
bar a una conclusió diferent, per ducs raons 
fonamentals: 

Primera, la que el poblé de Barcelona 
mai no s'ha solidaritzot amb els Iladres. 
Rao per la qual, si efectivament s'hagués 
tractat d'un intent de sostracció de cabals, 
ais « agentes . els hauria estat relativa-
ment fácil detenir l'autor. I segona, per
qué l'cndemá mateix, la mateixa « Van
guardia », desment la informació que va 
donar el dia obans. 

En el desmentiment neguen que es pro-
duis cap incident públie, que es disparessin 
trets, i que es produis pánic col.lectiu. Alió 
que no neguen, pero, és el fet que el dia 
abans va convertir el mercat del Ninot en 
un auténtíc « campo de Agromante ». 

I un altre detall molt significatiu que 
cal observar és que la primera informació, 
la que sens dubte va passar per la porta 
gran de la censura falangista, fou publi
cada, com hem dit, al lloc editorial de la 
página de « La Vanguardia », mentre que 
la . rectificación », apareix barrejada dins 
d'una serie de petites noticies, amb la in-
tenció, sens dubte, de que passés desaper-
ceduba per al major nombre possible de 
persones. 

Costa molt desmentir des del mateix 
lloc d'on es va donar una noticia d'un fet 
que ha cornmogut tot el veínat d'un barri 

com el que es troba situat el tant popular 
mercat del Ninot, que poques hores des
pres havia recorregut tot Barcelona, i l'en-
demá tot Catalunya. 

Alió que el bon sentit explica és que 
es vo produir un fet de protesta col.lectiva 
contra Tencariment de la vida o qualsevol 
altre atropellament deis que es donen tant 
sovint o l'Espanya de Franco. 

I per la mateixa regla que els patriotes 
guerriiiers que lluiten a má armada contra 
el régim i per la independencia patria son 
qualificats de « bandoleros », és molt pro
bable que qualifiquessin de m raterillo » 
el capdavanter de la protesta col.lectiva 
que es va produir al mercat del Ninot i 
que la policio armada va reprimir a trets 
contra la gent indefensa. 

Altrament, no és pas aquest el primer 
cas de protesta que es produeix sota el 
franquisme al mercat del Ninot. Recordem 
que en poc temps, a comencaments de 
l'any 1946, degut a qué un bon dia per 
una tcrbo'a combinarlo entro «Is estroper-
listes i els agents de Taxes s'havia retar-
dat ja mes d'una hora Cobertura de les 
portes del mercat, es va produir un tal es
tat d'irritació en el públie que feia cua, 
que deis crits de protesta van passar ais 
fets i amb una empenta col.lectiva van 
enfonsar les portes i en un instant el mer
cat fou envaít pels compradors. 

Poques setmanes després, amb motiu 
d'haver apujat els preus deis queviures, es 
va formar una manifestació de mes de 
cinc centes dones que amb els cistells al 
cap van anar a protestar davant de Go-
vernació. 

Tot plegat, pero, ens dena la mesura 
de Us proporcions que ha tingut el fet del 
dia 10 d'agost, amb ferits greus, a jutjar 
per la importancia que li concedeix la pri
mera informació, tan gelosa com está la 
Falange de demostrar que al paradis fran
quista « no passa mai res ». Per despu
l la r lo d'importáncia atribueixzn el fet a 
l'acció d'un « raterillo », pero objectiva-
ment considerat, és evident que es tracta 
d'una de tantos accions populars que el nos
tre poblé porta a cap i que formen part 
del conjunt d'accions que acabaran amb 
Cominos franco-falangisme i ens retorna
ran la República i les nostres llibertats 
nacionals. 

menuda Junta d'Estat, s'hi han r e -
fusat.l aixó « La Humanitat » no ho 
tíiu pas. Es, dones, entorn d'una co
sa fantasmagórica que els homes 
de la « nova etapa » demanen que 
es fací la « unanimitat » deis espa
nyols. 

I aixó « La Humanitat » ho diu en 
el precis moment de reunip-se els 
capituladors de l'Executiva del P. S. 
O. E., les gestions i acords deis quals 
amb els monárquics i, de retop, amb 
el mateix Franco, dificilment hauran 
estat ignoráis pe!s dirjgents d'Es
querra Republicana, si hom té en 
compte llurs intimes relacions amb 
els senyors Prieto i Aguirre. 

Com tampoc no han d'ignorar la 
fisonomía d'aquests acords que, u l 
tra constituir la pitjor traíció ais 
nostres pobles, representen una gres
ca amenaca per a ¡a vida de Cata
lunya i per a la República. 

I és en aqüestes condicions,. quan 
les coses son tan clares, que « La 
Humanitat » explica que se'ls ha a c u 
dit de proposar la liquidació del Go
vern de la República i de demanar 
la « unanimitat » deis espanyols a n -
tifranquistes i també deis capitula
dors; aixi ben barrejats, per a ben 
enterrar- lo. 

La gravetat del propósit és evident, 
puix que amb ell es posa una vega
da mes de relleu la coincidencia, mai 
no desmentida, que hi ha entre els 
actuáis dirigents d'Esquerra amb la 
política capitu¡adora del senyor Pr ie 
to. Car amb acudits d!aquesta mena, 
els unios que se'n beneficien son els 
capituladors. 

I de res no val el que hom tracti 
de disfressar amb bellos paraules da 
fidelitat republicana i catalana una 
conducta que en la práctica és la ne
gado d'alló que es diu. Avui aixó j a 
no enganya ni els mateixos mílitants 
d'Esquerra Republicana. 

El nostre problema es troba situat 
de tal manera, que de cadascú recla
ma una nota definido de conductos. 
O s'está en el camp de les forces i 
homes que lluiten mantenint-se f i -
de!s al poblé i a la causa ant i f ran
quista, republicana i nacional de Ca 
talunya, o s'está al costat d'aquelts 
que han renunciat a tot, que traicio
nen i es troben enfangáis en el toll 
de la capitu lacio. 

I si aixó és aixi, i ningü no podrá 
negar-ho, parlar d'una « unanimitat » 
amb els que es sap que traicionen, 
es vulgui o no, és fer causa comuna 
amb ells. • 

Quan honestament i de debo s'está 
al costat de Catalunya i de la Repú
blica, el que pertoca fer és sumarse 
sense vacil.lacions ais que combaten, 
unir-se amb ells, reforcar el front 
de lluita contra Franco i els capitu
ladors. 

I aquesta unitat de combat d¿ls 
catalans patriotes i antifranquistes 
s'ha de fer, no de cara a I'O. N. U., 
sino de cara a Catalunya, al pie ser-
vei de la patria. 

Aixi i no de cap mes altra manera 
és com es defensa a Catalunya i la 
República. 

Aixi és com responen tots els ca
talans patriotes i antifranquistes, 
forjant amb llur esforc l'eina inven
cible del tr iomf; la unitat en la llui
ta. 

Aixi és com dins de Catalunya en 
el fragor de la lluita alliberadora 
s'avanca en el terreny de la unitat 
combatent, creant les condicions que 
han de culminar en la constitució 
del Consell Nacional de la Resisten
cia, que, com molt bé va assenyalar 
el nostre secertari general, campany 
Comorera, 

« Es la tasca d'honor de tots els 
patriotes de tots els partits i organit-
zacions i forces populars catalanes ». 

La que, junt amb nosaltres, realit-
zen ja els militants patriotes repu-
blicans i antifranquistes d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

MES ADHESIONS A LA CRIDA 

de r u n d í Guerrillera de Llevad i drago 
BAIXOS PIRINEUS 

i a RTup de 40 bascos rjue viuen 
a Matuaoo l¡. P.) i que pertanyen 
a diverses organltzacions ¡ partits 
política, han /ídrecat al President del 
Govern d'Buzkaul una carta en la 
qual li Btanlfesten llur total adhesio 
a la Crida guerrillera i demanen la 
rápida formado d'un Pront Nacional 
república i deorocr 

ALTS ALPS 
Darrerament s'han enviat 6 noves 

cartea algnades per 51 espanyola an-
Ufranquistea i en les quals s 'adherei-
Mii a i.i Crida. Entre els signante iii 
ha ->i militants del P. c . d'Espanya, 
3 del P. S. ü . de C , 4 de la U. t;. 
T.. 2 del P. S. 0 . K., 3 de la C. N. 
T.. i d'E. R. C , 1 de i». S. O. E. 
(grup Prieto) i 13 sense partit . 

PIRINEUS ORIENTALS 
Els antifranquistes que viuen a 

Port-Vi iu lie.-- (P. O.) celebraren dar
rerament una reunió en la qual fou 
discutida la Crida guerril lera. Acor
daren, unánlmement, adlierir-s 'hi i 
Domeñaren una Comísalo permanent 
composta- d'un comunista, tres mili
tants de la C. N. T. i un sense pa r 
ia . 

* * * 
Els 'i espanyols que treballen al 

Mas Adal a Bine i que pertanyen a 
diversos part i ts i organitzadons, 

tn adlierit a la Crida guerril lera. 

AL SENA 
Deu espanyols antifranquistas de 

diferents tendéncies politiijues i que 
Viuen al rustrióte 12 de París han 
signat una carta d'adhesió a la Crida. 

* * » 
Un nombrós grup d'antifranquis-

tes que viuen a Ivry (Sena) i entre 
els quals hi ha comunisies, oenetie-
tes i sense partit, han adoptat una 
resolució d'adhesió a la Crida. 

* * » 
Kls antifranquistes espanyols que 

viuen al earrer de La Defense a Issy-
les-Moulineaux celebraren recent , 
ment una reunió per a discutir la 

Crida guerril lera. Jii assistirea co
munistes, eenellstes i sense partit i 
aprovaren una resolució d'adhesió. 

* * * 
Un grup de 40 antifranquistes en

tre els quals hi ha militants de di
verses organltzacions i partits i sen
se partit que viuen a Cllchy (Sena) 

tprobat una resolució il'adii 
entusiasta a la Crida, guerrillera. Han 
adrecal també una carta al cap del 
Govern de la República espanyola 
demandant-li la formació d'un Go
vern ampliament representatiu que 
ajudi efectivament a la formació del 
Consell Central de Resistencia. 

A L'ARGENTINA 
Diversos intel.lectuals espanyols 

antifranquistes que viuen en aquest, 
pais s'han adhreti a la Crida guer r i 
llera. El missatge va signat per 21 
compatriotas entre els quels hi ha 
Jacinto Grau, Alejandro Casona, Ra
fael Alherti. Marte Teresa León. Mi
guel de Amilibia i l'enginyer Olive 

La Unió de Done^ Antifeixlstes Es-
panyoles de l'Argenlina. després 
d 'aver-se adheri t a la Crida guerr i 
llera ha adrecat una carta al Cap 
del Govern de la República dema-
nant-li que es vagi a la formació d'un 
Front Nacional república i democrá-
tic i que el Govenj sigui ampliat amb 
les torees que porten el pes de la 
lluita contra el franquisme i per la 
República. 

El Grup Local de la U. G. T. d 'Es
panya a Buenos Aires ha celebrat 
recentment una reunió i ha acordal 
recolzar la Crida guerril lera, t reba-
llar per la constitució del Consell 
Central de la líesisléneia i demanar 
1'ampliaciO del Govern de la Repú
blica. 

El Centro Hispano Argenti ha en
viat una salutació a l'Agrupacid Gue
rrillera de Llevant i Aragó i una car
ta al Cap del Govern de la Repúbli
ca manifestant-li llur adhesió a la 
Crida deis guerrii iers. 

La Coinissíó Directiva del Centre 
República Espanyol de Córdova ha 
adrecal una carta al President del 
Govern di' la República demanant-li 
que aquest sigui ampliat. Signen la 
eaila Tomas .Montes i Juan Samper, 
presiden! i secretar! respectivament. 

* * * 

Selxanta espanyols antifranquistes 
de diverses tendéncies que viuen a 
la barriada de f lores , a Buenos Ai
res, han signat una resolució d 'adhe
sió a la Crida guerrillera 

* * * 
i 'n comereiant espanyol antifran

quista de liuen.is Aires ha lliurat mil 
pesos argentina per ajudar l 'Agru-

guerrlllera de Llevant i Aragó. 

FRANCO parla d'eleccions municipals 
El Govern franquista ha anunciat 

qUi el proper mes de novembre es 
celebraran i leecions municipals a Es
panya. La noticia ve després de ien-
trevista Franco-don Joan i pocs ilies 
aban» de la tercera Asscmblea i/, ru
ral de TO. N. V. 

Amt> tot cinisme, el franquisme pre-
tén donar, de cara a l'exterior, la im-
pressió que el seu rét/im i *fo < evo-
lucionant » i « dcmocralilzant-se ». 
Per intentar salvarse, rt Corre a Iota 
mena de combmacions, a totes li s 
maniobres que li ilict, n i Is seas amos, 
els imperialistes anglo-saxons. 

No és la primera vegada que, da
vant la imminenda d'esdevenimcuts 
internocionals i preteru nt amagar da
vant del móri el seu veritable carác
ter fcixisla i terrorista — perqué da
vant del poblé prou sap que rw li és 
possible —, Franco ammcta unes • 
cions escandalosos di I dret de r ^ í , 
anys, i malgrat que havia pires totes 

pohciaques, dt falseja-
ment de llistes eleclorals, de restric-
cions escándalo sis del vot, 
etc., un cop arriba el moment no 
¡•'atreví a ejectuar-les, convencut que 
el poblé li jaría el buit mes complet 

i no enganyana ningü. y 
Franco considera que ara. recolzant 

en Ventesa amb el pretendent i en la 
tráició di Is dirigents socialistes dre
tans i altres capituladors que els se
gueixen, podrá organitzar una tupi-
nada que conlribueixi a pintar de nou 
la jacada sagnant del seu régim. 

El botxí del Pardo vo! jer unes 
elecdones municipals a Textil del € re
ferendum » organitzat l'any passat 
amb motiu de la llei de Succesió. Amb 
tot, aquella farsa li demostré que, mal
grat. la campanya frenética de tots els 
seus órgans, malgral les pressions in-
qualificables, malgrat el recolzament 
de VEsglésia, lis amenaces i les san-
áons contra els que no votessin, el 
poblé féu el buit al ¡ilebisdl. 

Ara el poblé també li ¡ara el buit i 
incrementará la seva lluita. Franco 
no pudra cunani/ur viés que aqu-lls 
que volen ésser enganyats. El poblé 
espanyol sap prou bé que Franco i el 

régim no poden canvtar ni evolu
cionar cap <i la democráda. Franco 
és i seguirá éssent el botxi d'Espanya 
mentre es mantingui al Poder i no 
podra eshorrar el carácter feixista di I 

• lim ni els seus origen» nazis. 

El que Andrei Z D A N O V deia 
(Ve de la pág- 1 ) 

d'armee, oonsidí rablement allunvades 
del coatineat amerieñ. i amb l'objec-
tiu d'ésser utilitzades per raons agro--
si ves contra la U. R. S. S. i els pai'sos 
de la nova democracia... I/expansió 
económica deis E. E. U. U. és u n c o m -
plement. important, de la realització del 
pía strateglc. L'ímperialisme ann 
tracta, com un usurer, d'utilitzar les 
dificultáis de postguerra deis paitos 
europeos, en particular l'e.scassedat de 
matéries primeres, de combustible i 
de menjar en els paños alíate que mes 
sofriren quan la guerra, per a dictar
los oneroses condicions d'ajut. En pre-
visi'i de la Imminent crisi económica, 
els B. B. I*. U. B'apressen a trobar no
nes esferes monopolistes d'inversió de 
capitals i de venda de mercaderie-. 
L '« ajut < económic deis E. E. U. U. 

ÍW'W l'ampli Objectiu de sotme. 
tre Europa amb el capital ameriea. 
Com mé? difícil és la situació econó
mica de tal o de tal altre pais. mea 
dures son les condicions que els mono-
polis americans tracten de dictar-li. 

Pero el control económic porta en-
sems la subordinado a rimperialisme 
amortes.. Aixi es com l'ampliació de 
les esferes monopolistes de venda 
de les mercaderies americanes va 
aparellada, en el cas deis E. E. I". 
U., a l'adquisició de noves places 
d 'armes per a la lluita contra les 
noves forces democrátiques d'Europa». 

* * # 

,« El principal perill per a la classe 
obrera consisteix ara en la subestima
d o de les seves forces i en la sobrees-
timació de les forces de l'adversari. 
Igual quP la política muniquesa va 
deixar en el passa! les mans lliures a 
l'agressió hitleriana, les concessions al 
nou rumb deis E. É. U. ÍJ. i del camp 
imperialista poden fer mes insolente 
iagres.-ius encara llurs inspiradora. Per 
aixó els Partits Comunistes han d'en-
eapcalar la resistencia ais plans de 
I'expanBÚS i de l'agressió imperialista 
en totes les linies:en la linea e-taíal. 
en l'económica i en la ideológica han 
d'unir.Sp estretament, unificar llurs es-

forgos sobre la base d'una plataforma 
antiimperialista i democrática comuna 
i reunir al yqltant d'ells toles les for
ces democrátiques i patriótiquea del 
poblé ». * # ^ 

« Damunt deis partits Comunistes 
jrermans de Franga. Italia. Gran Bre-
tanya i d'altrea paisoe recaju una tasca 

sai. Han de prendre en llurs mans 
la bandera de la defensa de la indepen
dencia nacional i de la sobirania de 
llurs paños, Si els Partits Comunistes 
es mantenen en llurs posicions amb 
fermesa. si no es deixen atemorir i 
coaccionar per la pressló, si es mante
nen virilmenfc en defensa d'una pau 
sólida i de la democracia popular, en 
defensa de la sobirania nacional, de la 
llibertát i de la independencia de llurs 
paisos, si son capacos en la seva lluita 
contra els intenta de submissió econó
mica i política de llurs pai'sos de po
sar-se al davant de totes les forces dis-
posades a defensar la causa de I'honor 
i de la independencia nacional, no es
podrá reiilitzar cap pía de submissió 
d'Europa ». , „ 
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El carácter antinacional i reaccionan 
de la "federado europea" 

uita 

Una serie de « bons pastors » 
de la política europea nanearen fa 
temos la idea de constituir un bloc 
occidental. Ara, concretan! tnés, par
len de formar una federacid europea. 

Rs tracta, siegónS afirmen els pro-
pagandístes d'aquesta Iniciativa, la 
paternitat de la qual recau sobre 
chtirchill , de constituir una mena 
d'imperi d'Occident forniat per ta ts 
<'!s paisus d'aquesl costat d Europa. 
L'Espanya de Franco, amb rei o sen-
s í rri. formarla parí de la combina
d o o»m un deis seus puntáis es t ra té
gica. 

Quina mena de federado europea 
FI ría aquesta, pe'ró, si s'exclou d'ella, 
a priori, els paTsos de l'Europfl orien
tal i s'lii inelou un pai's asiálic com 
(•s Turquía i un d'África com Egypte? 

Kl carácter reaccionan de qua ls r -
vol federacid europea, en les condi
ciona del capilab'sme. fon ja de des-

oascarat per Lenta en 1915. 
« Des del punt de vista de les con-

dicions eeonómiquos de l'imperialis-
me — digué Lenjn — és a dír, de 
rexportació del capital i del reparti-
ment del món entre les potencies co-
lonials « avancodes » i « civilitza-
des », els Estats Units d'Europa, sota 
el capitalisme, son impossibles o son 
reaccionaris ». 

Oem es veu, Cburebül i els que 
el segueteen no lian invenlat res. \ o 
han fet altra cosa que reprendre una 
v< lia idea reaccionarla i I'han t rans-
planiat en l i s noves condiciona his-
lóriques per a servir, avui igual que 
íibir. els Interesaos de- l'lmperlallsme 
en la seva lluita contra els pobles, -
contra la democracia i el socialismo. 

Inexperiencia histórica ve a confir
mar la jusiesa de la lesi leninista, 
Perqué en régim capitalista, i mea 
encara en l'etapa actual de l'impe-
pialisme, quan existelxen contradic
ción» maolubles eptre els dlferents 
paiaos depapdents, entre els palaos 
irrans i poderosos i els paisos pelits 
i débils, no hl lia. no pot liaver-hi. 

welació llturement consentida i vo
luntaria entre Kslals. Ili pot haver, 
en tol cas, el subjugament deis pal-
sos petits i débils pels paisoa grans 
i poderosos. Ili pot baver, en tol cas 
.— tal com Hitler Intentl l'er — una 

dgama de países domináis i es-
d a u s sota la bola d'un amo imperia
lista. I el camp que Hitler no pogué 

.bar de recorrer perqué l'Exércil 
soviétic i els pobles de la U. R.. S, S„ 
a m b llur heroisme i sacrifioi. li t ren-
caren la columna vertebral , el voten 
recorrer ara els seus successors en 
el carree de dominadors mundials. 
<ds imperialisles lanquis. 

Defensant l'imperl d'Oceldent i. al 
costal de CnurchiU, W ha. en un deis 
llocs mes destacáis, aquell Sir Alfred 
imff Goope-r que durant la nostra 
iruerra nacional revolucionaria va dir 
( ¡ I Í C 

• la República Espanyola no val la 
sang d'un mari británic ». 

Malgral les afirmaclons embala
dores sobre els objectius pretesamen! 
pacífica, democrátics i d'indepenttén-

pei'seguiria aquesl imperi 
d'Occident, el mateix Dutr Cooper 
• i coneix que 

« rimperi d'Occident crcixerá sota 
l'ull aprovador deis Estats Units ais 

quals estara unit per llocos d'amistat 
molt estrets ». 

La personalitat deis bornes que 
s'han erlgit en eampions de la fede
racid europea o imperi d'Occident 
projecta una llum clarissinia MIIHT el 
carácter reaccionan, imperialista i 
agressiu d'aquesta combinado. Des 
ile Chufchill fins ais socialistes d r e -
tinS d'una serie de palsos, tota eia 
anticomunistes i antisoviética lian r e -
collil la idea am!) alegría veient-lii 
una possible solacio a llui-s proste
rnes i una forma mes eflcieni per a 
Multar contra Hura propia pobles que 
combaten per la veritable democra
cia i la pau. Ili venen també la ¡;oss:-
liiliial de reforcar el camp impí 
lista i antidemocrática per a lluilar 
contra la Unió Soviética i les noves 
democracies, per a desfermar la 
guerra. 

Ili lia. pero, encara m-rs. L'oferi-
meni que els propugnadors de la 
federado europea fan a l 'Espanya 
franquista, perqué en siguí un deis 
puntáis, revela encara ire-s el fona 
reaoolonari i antisoviétlc de la com
binada. S'invita l'antic servidor de 
Hitler a t u régim caracteritzadament 
feixista, preclsament perqué el paper 
que voten íer jugar a aquesta fede
racid és un paper anlisoviétic i anti-
¿emocraiie. Kls « bons pastors » de 
l'occidentalisnie volen assegurar-se 
el concurs del régim franquista, ex-
perlmentat en la lluita contra el po
blé i contra la democracia. Per a 
aquesta señyors, el carácter feixista 
del régim de Praneo, "1 sen antlsovle-
lismr agressiu. és una garantía per 
a ells. 

Es de doldre. dones, que en el 
camp caíala hi hagi també alguns de-

fensurs d'aquesta reaccionaria l 'an-
ttaacional federado europea. Els a c 
tuáis dirigenls d 'Esquerra Republi
cana i « La Humanitat » .-•lian fet 
seves les elides de rimperialisme a 
favor d'aquesta federacid. Es d a r 
que aixó iJ(, és el que Catalunya ni 
eiS allres pobles híspanles, tan 
amanta de llur independencia nacio
nal i sobirania, volen. 

Perqué quatsevol combinado de 
federacid europea o d'imperi d'Occi
dent, en les actuáis condidons de 
1 imperialismo, és incompatible amo 
la independencia i sobirania nacionals 
i. encara amb mes moliu. per ais 
paisos [leiiis i débils, presa fácil deis 

• imperialisles. [ sense indepen-
déncia i sobirania nacionals no hi lia. 
no po! haver-hi, ni verltable demo
cracia ni desenvolupanieut nacional. 

Precisament perqué Franca ba hi 
ii la sobirania i Independencia 

naci nal- d'Eapanya, perqué lia Uiurat 
la ;,ostra patria ala imperialisles, llui-
t >-rii per acabar amb el sen régim. 
Els pobles hispánica saben prou bé 
ipii' unlcament amb la República de -
mocrática podrem rescatar la Inde
pendencia i sobirania nacionals per a 
Espanya. Només Uavora Catalunya i 
els allres pobles bispánics podran. 
estretamenl agermanats, aaaegurar 
les seves Uiberlals nacionals i demo-
erá tiques. 

Toi., altra forma de veure el plan-
tejamenl del problema nacional i les 
seves soluciones, ultra ésser Utdplca 
i -parla. ' ,i de la realila!. éa reaeei i-

. no serveix ei s interesaos d e , 
Catalunya ni la pau entre els pobles. I 

M K S lináloes de .'Espanya de Franco 
Visfes peí senyor -J. M. Creac'h, corresponsal de «Le Monde» 

EL TERROR 

a Indonesia 
Un láconic cable env i a t ^e s de Ba-

tavia ens fa arribar la noticia del nou 
oí¡íi comes pels colonitzadors holan-
desos. A mig mes de juliol. aquesta 
conquistadors moderna que no teñen 
res d'humá han destruir*, amb un bom-
bardeig aeri, la cmtat de Tjicalong. 
Milers de civils: dones, infants i 
han estat morts o mutiláis. 

No és !a pnm< ra vi es do
na el cas d'un extermini en massa de 
la pobleciO civil. A Indonesia, la s 
ra colonial es porta a cap segons els 
métodes hitleriana'. Kl responsable 
d'aquests cari, . ! capita Wes-
terling, comandan! di I t eos d'exércit 

ecial » amb residencia a Java. 
Aquest criminal és el mateix que l'aiiy 
1946 ra organitzar l'extermini <le 30 
mil habitante del sud de Célebes. El 
eos especial de Westorlhig l'integren 
feixi-te- holandesoa i naiis al- manya. 
Els hitlerians son cnrolats en les tro-
pes que fan la giierra a Indonesia des 
de l'any 1946. Aquest fet parla per ell 
so!. 

El bárl)ar extermini de la població 
do Tjicalong és del mateix ordre que 
els crims de guerra comesos pels feixis-
tes alemanys a Europa. Aqüestes mali-
fete^ serien impossibles si els anima
dora de la güera colonial a Indenésia 
no e.s trobessin entre els bastidors de 
l'O. X. U. Mentre la Comisió deis 
< bons oficis » pica l'aigua en un mor-
ter, els Hopa feixistes al servei deis 
imperialistes exterminen la població 
d'Indonésia. 

S OVINT arriben n les nostrts innux 
testimonia d'importimcia exct n-
cioñal OH' i tus parlen de VÉs-
¡>ani/n de Franco. Un d'aqu* 

ben poc tospitós de simpatittar amb 
el» nostrés //uní* de vista politicé, Ss 
el ÍÍ nyor ./. M. de Creac'h, correxpon. 
sal de « Le Monde ». En explicar ln 
situado d'Espanya i el" métodes fei
xistes de Franco, confirma tot alió 
Que nosaltres hem ringut i r¡ 
dient di I poslrt país. 

FA corresponsal de « Le Monde » 
lia recottit festat d'opiniS hostil al ré
gim de Franco cfu es manifestó arreu, 
Tothom discutí ¡x (l franquinme. Frail
en i la seva dona. Ais cafés da Gra
vada i d'Oviedo — din —; ais ¡>assi ¡g¡ 

Madrid i de Valencia; a les Nam
bíes de Barcelona, arreu se senten cri
tiques dures i i» c les raons mes diver
ges contra el régim. I els guardians 
<A l'ordre publie — afegeix — <s ma-
nifesten < indiferentí- com els bous » 
a lot el r/"< passa a llar costal. « L'Or-
dre pübfic a Espanya - - afirma 11 se
nyor Criar'!/ — es troba en una si
tuarle) extravagant. 

Es evident que la irritado general 
contra un régim i la indiferencia deis 

Els darrers demagogs deis Estats Units 
agredeixen Henry Wallace 

perqué no digui la veritat 
F 

ELS COMPANYS 
FEDERICO MELCHOR I 

VICTORIA PUJOLAR 
HAN PERDUT UN F.LL 

Fa uns dies morí a París vn fill de 
cur ta edat deis companys Federico 
Melchor, membre de la (;. E. de les 
.1. s. r . d'Eapanya i de la companya 
Victoria Pujolar, membre de la De
legado a Franca del C. E. de les J . 
S. IJ. de Catalunya. 

Kls preguem que acceptin el rios
tra mes fraternal condol en aquests 
moments tan dolorosos per a ells. 

A vint anys, en una época en 
qué els Estats Units no havien 
donat al món el trist espec-
tacle d'aquesta Inquisició mo

derna dita Comité contra les activi-
tats antiamericanes o cosa per 
l'estil, el gran escriptor soviétic 
IVüxim Gorqui respongué a un qüea-
tionari d'una revista ¡anquí, entre a i -
tres, coses com aquestos: 

« Cree que lo vosfra civilirzació és 
la civilirzació mes informe del nostre 
planeta, per tal com ha exogerat 
monsrruosament les múltiples i humi-
liants detormacions de !a civilirzació 
europea ». 

Gorqui s'expressava aixi en una 
época en la quai, amb tot i que el 
Govern deis Estats Units havia par-
ticipat deu anys abans en la ínter-
venció armada contra la naixent 
República deis Soviets, la campanya 
antisoviética i anticomunista no havia 
abasta! e!s limits de demencia que 
avui pretén fer deis Estats Units i 
del món un imrnens manicomi. Por 
aixó aquest testimoniatge ningü no 
podrá dir que és guiat per la passió 
d'un patriota que veu el seu país 
injuriat com avui ho és la Unió So
viética per part de l'enorme máquina 
de la propaganda nordamericana. 

El gran autor do « La mare » i 
d'altres tantes obres de fama mun
dial deia, encara, en l'interviu de fa 
vint anys: 

• En tots els paisos, els capitalistes 
constitueixen uno raen repugnant i 
inhumana, pera els vostres son els 
pitjors ». 

Retreiem aquests textos a la vista 
de com ais Estats Units els capita
listes i tota la reacció nordamericana 
es produeíxen en la campanya elec
toral de Henry. Wallace. 

En efete, Henry Waliace fa la se
va campanya electoral en mig do di 
ficultáis i de sabotatges que deixen 
ben mal parada la democracia del 
pais que ha acaparat i que té el mo 
nopoli de la civilització « occiden
tal ». 

Els darrers exemples d'intoleráncia 
i de cucluxelanisme els han donat els 
reaccionaris de Carolina del Nord i 
d'lliinois. A Charlotte i a Hickery, 
ciutats de la Carolina del Nord, el 
candidat Wallace fou victima d'una 
provocacíó que va obligar-lo a sus-
pendre el miting. I a Illinois, la co-
missió electoral ha declarat i!.legal 
el Partit Progressista, amb la qual 
cosa no hi haurá candidats del ter 
cer partit. I d'aixó en diuen demo
cracia! 

La cosa és, pero, de tant de bulto 
que el puritá Truman s'ha vist obli-
gat a declarar que aqüestes actituu 
constitueixen una violació de la con-
cepció americana del « fair pla> 
Pero passará igual que amb e 
línxaments de negres i altres assas-
sinats del Ku Klux Kian, les bruta-
litats de la policia al servei deis trus-
tos, la persecució de militants obrers. 
Tot restará com abans fins que a 
Estats Units no s'haurá capgirat la 
coi-reiació de ¡es forces democráti-
ques i antidemocrátiquss. 

La qual cosa es fa cada cop mes 
tangible en el progrés d'aquesta mi-
noria que pensa, lluita i cerca la ve
ritat, que troba la campanya antiso
viética amoral i estúpida, que escol
ta el predícament d'un home honest 
com és Henry Wallace, el qual está 
menys sol del que molts es pensen,, 
que té al costat d'ell gairebé tots 
els vells co!.laborados de Roosevelt. 
f o t aixó, al costat del fet que els 
obrers nordamcricans comencen i 
pensar en llur missió histórica i que 
els Sindicats progressistes s'afermen. 

Aquesta constatació feia dir no fa 
molt de temps al també gran escrip
tor soviétic ¡lia Ehrenburg, de retorn 
deis Estats Units, que: 

«L'era deis demagogs esta a les 
acaballes. América es fa gran. No 
parlo d'.ls seus gratacel, sino de lo 
seva concepció humano. D'un any a 
l'altre, creix la quantitot de gent que 
hom onomena nebulosamcnt« pregres-

sistes ». Ells son els que demanen 

drets humans per ais negres, es fu 
men deis prejudlcU, ridiculitzen el 
tartufisme i la mesquinesa, condem-
nen el suport a Franco. Ells son els 
que volen desarrelar el feixisme a 
Alomanya i arreu. Ells son els que 
s'interesscn per la cultura del poblé 
soviétic... ». 

Son una nota d'esperanca i d'opti-
misme en mig de l'eixerrelment d'una 
civilització informe que explota 
l'home i que l'insulta per torna. 

Catalans i 
' ESCOLTEU 

Radio Espanya 
Independent 

agenta encorregats de la si ra defensa 
son manijeslacions incontestables de 
la descxmtposiciá del régim. 

El terror és im/i'u stiouable qui ét 
un deis factors que mes han contri-
huit a la descomposició. <ld ¡ranqais-
me. El propi senyor Creac'h < n reco-
m ix ti volutn t n dir t/ui un passa día 

•ai i.: Irobi un ajan! amb un « ex. 
tventa anys » o aml> un « ex-eondom-
nat a moit ». Declara que tots es tro-
bi n en « llibertat vigilada » i que la 
mes l'u'u prevenció policiaca els retor
na dañera les reixes on es traben amb 
hostia nii'is. So solament comunistes, 
siuó amb persones que siinpk-ment 
lian manifestat llur desacord amb el 
régim. 

El propi senyor Creac'h ha de reco-
néixer Vexistencia de dues mesure» d. 
repressió i n quaiificar-les, una de bu
fa i una filtra de trágica. La /inmi ra 

% e* l>er ais « resistente » mnua • 
per ais socialistes tic dreta i ¡n r al» 
i lena nts de la F. A. I. que < COnspi-
/( n » a favor de I). Joan, (jai trebu
llen per tai que la C. N. T. no sigwi 
vista com un enemic per Franco. La 
sei/ona és per ais lilis de la classe obre
ra i per a la veritable resistencia, l'ex-
ponent magntfic di la qual el trobeta 
en els 80 patrióles catalans que es tro. 
ben a ¡iiint de coDiparcixcr a un Can
sí II ib Querrá di procediment suma-
rissim, enin ils qual» es demanen 16 
pt ni s i/< moit. 

LA MISERIA 

Emet cada día a les 4'30, 5'30, 

6'30, 7'30 de la torda per ondes de 

19'5, 23, 34'2 metres. 

A les 8'30, 9'30, 10'30, 11'30 i 

12'30 del vespre per ondes de 23, 

29'2, 32 ' 34, 40'4 i 46 metres i a 

totes les hores esmentades per ondes 

de 25'5 metres. 

Radio Praga 
Cada día, en castellá a les 21'30, 

23'30 i 24'30 i en cátala els dijous 

a les 23'30 per ondes curtes de 31,41 

metres. 

La moció de la delegado espanyola 

al Congrés (l'lntel.lecfuals per la Pau 
En una de les sessionsldcl Congrés 

Internacional deis InteUeltuals l'er la 
Pau que es celebra a WAelaw (Poló-

una Moció que fou lleúdala la tribuna 
peí doctor (lila! i i I, entre al
tres coses, es diu: 

« Es per a no aran honur 
-- comencá dient el doctor Giral — 
norte: a aquest Congrés historie la ri-

i, ariéi ¡i. l'Espanya republicana. 
Molts a'els que , sta Stin. 
gueren també presentí al Congrés per 
la De¡< usa de la Cultura, edebrat a 
Valencia i Madrid l'any 1937 sota d 

ile la República Espanyola 
en guerra contra t_l sin* agressors fei
xistes, Congrés que fou l'anteceaent 
immi diat de ¡'actual ». 

« Els problt mu (l'Espanya no po
día estar absent d'aquest Congrés — 
digné raes endavant el doctor Giral 
— de llutladors per la pau ». 

« Cap home sensible, no pot desco-
indifsolublement Hígada a leí lluita 

per ianihiiami inco, 
impostat sobre Espanya peí feixi 

colzat actualment per aquella que 
néixer, avui, qui la llui'a per la pau 
tracten de continuar l'obra de terror 
i esclavització de Hitler ¡ Mussolini. 

mant de la pan no pot 
desconéixer que <l sosteniment del ré
gim di Franco, contra la volunlat de 

-.r un deis 
pelillosos i agressiu» focus de la 

rra contra els pobles. Espanya en 
man» de Franco é¡ un imán • 
bel.lic, preparat m r a la guerra contra 
la •/'< miieriicia i les llibertat* del món». 

< La mateixa existencia di l régim 
de Franca — segui dient — /' la sera 
diaria actuada constitueixen, al mateix 
Ir m/>s. la tu gacio mes flagran! de tots 
els valias dé la cultura i una OCciÓ sal-
rutue de persecució i extermini fi-'ic 
de la iuttl.h ct talitat espanyola, jra-
terualnieul unida a la inld.lectualilai 
dd món ». 

« Pera Espanya no solana ni snfrcix, 
sino que lluita també. Lluita d seu 
la rote poblé encapcalal per les laroi-
ques guerrilles. Lluiten, al seu costal, 
ds iutel.lecluals patrióles (iiie sabia 
que la causa de la cultura, u Espanya 
tguál que a la resta del man, és insí -
punible di- la causa de la llibertat ». 

La .Moció anava signada peí doctor 
José Giral, Pablo Picasso. Honorato 
de Castro, Wenceslao Roces i Félix 
Montiel. 

EL SUPORT QUE EL VATICA HA DONAT 
AL FEJXISME EUROPEU ABANS DE LA 

GUERRA (1) . . 
PO és pas solament en el terreny de la ideolo

gía política que la jerarquía católica ha sos-
tingut els feixistes, sino que els lia sostingut 
lamín direelamenl quan el feixisme es va 

apoderar del Poder en diversos pafsos. Com diu un 
autor nordamerlca, Leo Leenian, en el seu llibre 
« Oarrera oís dictadors ». dedicat al Vatlcá, 

i. Hitler i Mussolini no haurien pogut, orribat 
el moment, mobilitzar les forces considerables 
que van teñir per a llur croada sagnant contra 
les masses populars i els Governs liberáis, si 
no haguessin estat recolzats per una torca po
lítica excepcional que abasta les capes mes ele-
vades de la socictat tant com les mes profundes, 
que posseeix uno gran influencia internacional 
i que es manté curosament a l'ombra: el papis
mo politic que té el seu centre al Vaticá ». 

Efectlvament, .Mussolini no batirla pogut prendre 
el Poder sense el eoiisenlimenl i l 'aprovario del 
Vatica. Lecmaii cita soiue aquesta qüestío les pá
ranles d'un testimoni que diu que despees de l 'ocu-
pació de Huma pels feixistes, Plus XI. llavors papa. 
< dormí tranquil. lament per primera vegada després 
d 'una pila de mesos ». A mis . quan Mussolini va 
teñir necessltal de dasfer-se deis parlis d'oposieid 
per a consolidar el seu régim Feixista, el Vatios es 
presté d'alio mes bé ais plans del dictador: seguini 
les seves indicacions, el partit eatólic deis « popo-
lari » es dissolgué ell mateix i, el seu líder, Sturzo, 
abandoné Italia. Encara mes : un cop signa! el t rac-
tat de Latrá i l'acord que va permetre al Vatica de 
cobrar prop de dos mil miUons de Ures, el papa 
lírica Mussolini « d'home enviat per la providencia ». 
Quan, en t'i. nália alaeá Abisslnia, l'episcopal ¡talla 
sostingué aquest acte d'agressió i el propi papa pro
nuncia, el 12. d 'octubre del 1936, un discurs soi,re 
el << triomf de la victoria ». 

Seus dublé, bi va haver divergéncles entre Mus
solini i Plus M en no aprovar el vell papa la t rans-
plantacio a Italia de les liéis racials alemanyes, perú 
a partir del febrer del 1989 s'eslabli la mes perfecta 
harmonía entre el pontlfex roma i el dictador feixis
ta, quan el cardenal Pacelll puja al papat sota el 
nom de Pius XII. I quan el 1940, ílália entra en guer
ra conira franca, el clergal catdllc reeolzé una al
t ra vegada activameiiI la política d'agressió italiana. 

I a Alemán ya? L'Església católica hi contribuí 
igualment a la presa del Poder pels hitlerians. I I 
nom del papa actual, llavors nunoj a Berlín, aparéis 
per allra banda en tots els esdeveniments que van 
precedir 1 arces de Hitler al Poder. Cóm l'historia-
dor trcballista británic MaeCabe ba demoslral en el 
SÍ'U llibre « El Vaticá i el nazismo ». el cardenal 
Pacclli va donar en el'ecle la má al bitlerisme. A mes 
— afegeix MaeCabe —, 

• és dubtós que, d'haver estat mantinguda la 
coalició liberal-socialisto-católica, dirigida per 
un canceller eatólic, Hitler hagués pogut arri
bar al Poder ». 

1 tanmaleix. l'Església, representada per Von Pa 
pen, eatólic i... eainbrer del papa, posa t'i a aquesta 
coalició peí fet d'haver retirat els católics i fer cati
re el canceller Brüning, després de la qual cosa el 
Vatica no para de cercar fallanca amb Hitler i la 
Heva banda i mai no pronuncia ni un sol mol per 

¡'i r bé (¡ue < n uega Vexactitud, d 
si nyor Creac'h udmet a Espanya 
l'i xisténcia </< días imaiges contrapé
senles: la de la disbauxa insultan! i la 
di la miseria alroQ. No ¡>o! éss. , al-
Irameni, puix que diu, i és cert, (¡ue 
d salan mig d'un obrer és ¡U 18 pes-
s: lis. Cal ilir que d eomph mi ut de 
12 peseetes qm t'ussigna ais obrers 
in cana pie d'assi gurances saciáis, li 
és ultra vegada sastre! en caucepti ti, 
qual es sindicáis per al manteniment 
tlels jtrarqites jalnngistts i altres im-
postOS que el paira ds tltscampla di Is 
salaris. Foques vcgudis Vobrer pot 
salvar i't quivalt ni al salan < u les U-
quidacion» tu lis quals va inclosa, <h 
mes a mes, iasxignació pt r asseguran-
Ct 8 saciáis. 

Ti muí en compte que el raciona-
ment aliña nlnri és insuflen a! i , l» 
¡mus de Vestraperto dd pa, deis tte-
(¡ums, de les patates, de tarros, tic 
l'aii, tle la caru. deis a'is. etc.. és ftu 
cil d'establir el nivell de vida d'una 
llar obrera després de pagar el lloguer 
tle la casa, Itni/ua. ,1 gas t lí I, etricttat, 
amb 18 pofsetei dtáries. Igualment 
fádl és de saber hs raons ¡>t r lt» quals 
un obrer de Barcelona treballa 14 
hores diéries ¡H r ¡ruanyar Vi, páseles, 
perqué d catediatic de Madrid es de
dica, a mes, a n ruin llibrts. I'empleat 
de Corrí us a escombrar el Mitro i el 
soldador caíala a fer de fogainer en 
algún forn. A -parí (¡"aqüestes dades 
sobre els mitjuns que han d'utilitzar 
per viuri les masse» que treballeu, cal 
ti mr present ds trebaUadors qu 
traben en atur forcós tlegut. a qué ¡a 
produccio industrial, la minera i elec-
Ira-mctallüryicu concrelumt ut, es iro-
bt u amb un rendimt ni dd 30 per cent 
tle llur capacitat, (¡ue les vies di trans-
ports están destruidas, sense vagón», 
sense cal'deres, sense aparclls di a -
nyals. etc. 

Malgral que el senyor Creac'h < i 
rtsisieixi a admdre, per « inc.xaetes » 
les ilmalges contrapasades di: ¡'abun
dancia insultaitt i la de la fam, la dcs-
crípció que fa de la situado del nos-
l:e pats ja és prou perqué aquclles 
imaiges sobressurlin ¡n r (ib 8 sab 8. 

LA IGNORANCIA 
I'i r tal d'ofegar el clum nacional 

que s'aixeca dia a din i evitar que s'es-
tengui a ituits sector» de la població 
hispánica, ds responsables de tanta 
catástrofe fan csjoreos per di-minuir-
rie ti volum, i vet aci una de lis fa. 
mina nluls fundón» de lu a usura fran
quista-clerical. Arriba a tal exln ai , n 
la inquisició didló (¡ue es publica, oue 
ti ¡>ro¡>i senyor Creac'h ha de reco-
liéixt r certes ¡>n ocu/iacioits i n ei rt» 
responsables del régim. sobn 
« terror » a la guerra que diui 

h r < rilar no sembla, precimment, els 
germen» de la guerra. Tanmaleix, l'es-

. rridor es presenta forc.a dramátic 
davanl de la Falange i deis falangis-
li s. 

Alió que si han aconseguit, pero, ís 
que el poblé es desinleressi de Üegirles 
pubhcacions que la censura falangista 
permel El camp dc la produccio in-
tellectual ofereix la maieixa desola
rlo que jo/s ds altres camps dc la 
produccio. Els propia elt menta que fan 
d'ialii.lertuals al casia! de Franco, 
gong d singar Creac'h, es iroben ado-
ioriis per la indiferencia de la gent 
respecte (falló que cscriuen. El diari 
católic-falangista « Ya » ét < l de mes 
gran tirada (fEspanya amb 150.000 
exemplars. La geni no llegeix ni el 
¡toe que s'ediia. 

Els veritable» inlellectutüs, els que 
produeixen per a la democracia i per 
la República, ds que d poblé volaría 
i espera llegir. na publiquen res sota 
d fraití/uisinr. Tot el aual ja que la 
infancia i la jovenlut creixin. órfens 
deis miljans culturáis que necessiten, 
crt ixin en la ignorancia del gran esclal 
cultural i cientific que es produeix al 
món sota el dcscrivolu¡mmcnt progn.s. 
shi dett moviments i deis régims de
mocrátics, creixin en' la fosca de la 
idl que és el franco-falangisme. 'Tota 
aquesta gr¡ u responsabilitat esta • 
rt gada dumunt tle Franio i Falauy . 
com autor» de la incultura, de la m-

a t tld terror creixeiits que han 
imposat en la vida deis pobles hi-/>0-
nics. 

UN ERROR 
DEL SENYOR CREAC'H 
Alió que no admrtem del senyor 

Creac'h és l'cquivalénda que eslableix 
entre la dictatura de Primo de Rivera 
i la nosira República democrática en 
l'inlent d'establir un régim de justida 
social. Xo solament no son equiva-
lents, sino ni tan sois com¡xirabb 
¡íer altra banda, dianu iralment opo-
sats. 

Esttm stgurs que Vopinió dd 
nyor Creac'h és equivocada, filia d'una 
errónia i potscr interessada informa
da. Valdría la pina que la compro-
vés. 

La (Heladura de Primo de Rivera 
fou un assaig faixista de les costes mi. 
litaristes i colouitilislrs, plutocrátiques 
i terratint nts, al servei de llurs inte
réseos de casta i de classe. Si hem de 
comparar la dictadura de Primo de Ri-
n ra amb un altrc régim deis que Es
lían ya ha viscut, ha a"ésser precisa
ment amb el de Franco. Aquest va 
aliarse amb Hitler i Mussolini en la 
gut rra contra les democrádes. Aquell, 
jiinl amb Alfonso XIII, va establir 

ráete militar secrel amb Musso
lini contra Frauda. La Rcpñblica. en 
canri, va éss, r amiga tic Pranc.a i va 
¡nisar en la seva Constitució que re-
•nunciava a la guerra en materia de 
política internacional. 

La Repiiblica fou filia d'un esclat 
ocrátic, resultat de grans i heroi-

liuiles ai- lt s masses populars i,~ 
en prinu r ÜOC, de la classe obr 
conira una opressió centenaria, régim 
que, en efecte, vr¡ posar els fonaments 
institucionah per al dcsenvolupament 
progressiu d'una veritable justida so
cial i nacional deis pobles hispánict. 

Es el régim que. amb la unitat 
tots ds patrióles, neta de capitulad, 
vohm reconquerir i reconquerircm. 

Un festival infantil 
a Tolosa 

El passat dia S d'agost tingué Uoc 
a la Sala Coupel'er. de Tolosa, i or-
ganitzat per la l'nió de Dones Anti-
feixisles Kspanyoles i la l'nió de Do
nes de Catalunya, amb la col.labo-
racló deis g rups Infantils « Alerta ». 
un magniílc festival arttotlc infantil. 

La nomborosa assjsténcia sorli 
agradablement impressionada de Pac
te en el eurs del qual es representa 
una obra de leatre infantil, ballets 
catalans. bascos, balls clásica, la j o 
ta aragonesa i. flnalment, 1'actuaciO 
del cor ci'-s Alerta ». 

EL VATICA 
La seva organiizació i la seva política 

(1) Vegeu el numero anterior de t LLUITA 

condemhar els autors deis crims (pie norroritzaven 
el món, excepte en els casos rarlssims en els quals 
eren alaeals els propis inleressos del Yaliea. De lal 
manera, que quan encara no havien estat apagades 
les llames del Relchstag, creniat pels nazis, el car
denal Bertrand, blsbe be Berlín, esorivia a Hitler 
per Informar-lo que l'episcopat eatólic d'Alemanya 
es ileel.irava « sincerament disposat a col.laborar 
amb el nou Govern ». i. en l'i. no fou el Valieá el 
primer a entrar en negoclacfons amb el Qovern 
hitleria, amb el qual signé un nou concordal trenca 
del -20 de julio! del 1933? 

Quan I a Espanya, lot el mon coneix el paper que 
la Jerarquía católica ha tingut en la victoria del 
feixisme. Kls convenís ealólies espanyols no l'oren so-
lanienl centres polltics, Biné lambe centres milüars 
de la rebol.lió feixista. L'agOSl del t;;:!S. el general 
Franco va rebre un mlssatge de felicitado signa i 
per 'J00 bisbes ealólies de diferenls pa'isos. entre 
els quals figurava Tactual papa, Plus XII. 

Mussolini. Hitler i Franco no son. pero, els únics 
feixistes que lian benel'ieiat del recolzament del Ya -
tica. Tothom sap com els medis de l'Església Van 
participar a la conspirado de Peiain i com. d'enca, 
del eomencament, la Corl de, Roma estábil les mes 
bones relacions amb el régim de Vichy. D'altra ban-
da, el movímcnl feixista del Res a Bélgica fou oreal 
Igualment amb la participado de membres influents 
del clergal belga i l 'ex-cap del Govern feixista deis 
quislings eslovaca, el blsbe 'riso, va reconélxer qué1 

el seu régim era « una combinació del nacional-so-
ciaüsme i del catolicisme roma ». 

Tampoc no es pas un secrel (pie l'anexló d'Austria 
pels hitleriana fou preparada peí régim eatólic de 
DollfUSS-Schuschnigg i (¡ue en el moment de la co 
media del « plebiscit » que bavia de sancionar l 'Ans-
cbluss. el cardenal Innitzer, cap de l'Església aus-
trlaca, Invita., amb altres bisbes, la població d'Aús-
Iria a no resistir la invasió alemanva i a vota: 
Hitler. 

Kls publicistes ealólies afirmen sovint que de to
tes passaib-s el Vatlcá no és partldarl de la guerra, 
per tal com és una « calamitat per a l'Església ¡ per 
a la seva adminis t rado internacional, e t c . . ». Pero 
tanl se val les inlencions personáis del papa, és \i;\ 
l'el que ell va contribuir al desfermarnent de la s e -
gona guerra, mundial, en ajudar, com hem visl. a 
l 'establiment deis régims feixistes agressius a Ale-
manya i en d'altres paísos. 

ABANS I DESPRÉS DE STAUNGRAD 

QUINA ba estal la política del Vaticá durant la 
segona guerra mundial? Oficlalment, el papa 
proclama la neUtralitat del Valieá. Aquesta 
actitud provenia, no solamenl de les obliga-

Cions contretes peí papal en el (racial de taitrá. sino 
també de la seva propia posició: el Vaticá no podia 
admeire una ruptura amb els pa'isos d'América en 

els quals habita una quar ta part de tots els católics. 

per O. ARTUROV 
Amb tot, si no s'alrevi a beneir oberlamenl l 'agres-

sio ile Hitler i els seus satél.lits conira la ( . H. :-. 
S. el Tí de iuny del 1 '.i í i. el papa no va deixar, pe
ro, d 'aprovar aquest acte indirectamenl en pronun
ciar, el ->'.l. set (lies desjires. un discurs sobre « la 
missió divina del poblé ¡taliá ». el qual discurs « coin
cidía » amb I'anunci de la sortida d'un eos expedi-
cionari Italia al front de l'Est. 

Per un allre costal, en el eurs de tol el primer 
periode de la guerra, és que Kactitud del Vatie 
fou mes o nienys oberlamenl germanófila? Ho fou 
pHmer peí missatge pontifical del Nadal del 1937 
que preconitzava la revisió deis tractats internacio-
nals. amb la (pial cosa es sostenía el puní de vista 
hitleria. Com lio fou el repori oficial de la Secreta
ria d'Estat del Vaticá. publica! ['octubre del 1942, i 
en el qual la Curia romana « subratllava amb sat is-
faccíó els canvis operats a Franga — és a dir la 
dictadura feixista de Laval —, « i 'estabilí tat deis 
Governs espanyol i portugués, l'orientacid católica 
d'Eslováquia i de Croacia, les excel.lents relacions 
amb la Italia feixista i Hongria ». 

Respecte el feixisme japonés, el repori af irmava: 
« El Vaticá es felicita d'haver vist entrar per 

les seves portes de bronze el senyor Haroda en 
qualitat d'enviat de l'emperador de Jopó >. 

Tanmateix é s , forca divertft de constatar sobre 
aquesla qüestió que les relaciona diplomáliques amb 
el Japó — pais en el qual els católics son una ín
fima minoria —. l'oren establertes peí Vaticá imme-
diatamenl després de l'agressiu japonesa de Pearl 
Harbour i que, poc temps després de ['arribada del 
senyor Haroda al Vaticá, la població de les Filiplnes 
fou invitada per l 'arquebisbe eatólic de I'arxipélag 
a cessar lela resistencia conira els Invasors nipons. 

Es que el « San Pare » ignorava, dones, les a t ro -
citats que els alemanys i els japoneses cometien en 
els territoris (pie e l l s 'ocupavení Ben segur que no! 
Kls seus propis discursos demoslren. ben al ceñ
i rán , que el papa eslava al corren! de la situació a 
Polonia ¡ ningü no podría ni suposar q u e tan ben 
informal com está sempre, el papa no hagi sahut 
res de Maidanek i d'Auschwitz, I no obstant, ni una 
sola vegada el Valieá no s'aixeca conira les crueltats 
bitlerianes i Japoneses. 

Pero bi ba r -lava disposal 
a explotar aquesla guerra a benefici propi. Un au-
tor eatólic francés, el senyor Jaray, conta que la 
Sania Sen bavia signal amb Hitler un acord sobre 
la tramesa de missions católiqaes en els territoris 
sovlétics ocupáis pels alemanys. I aqüestes missions. 
l 'objecliu de les quals era convertir la població or
todoxa al catolicisme, estaven subordinarles al nuncl 
acredita! a Berlín. Fins i lot les impremles romanes 
tenien ja llestos infinilat de breviaris católics en 

rus, els (friáis coiuencaven aiílb jiregáries peí papa i 
peí... « tsar de Rússía ». 

Amb la destela deis alemanys davant de Stalin-
grad, el Vaticá canviá aparen! menf de política. I-Ale-
manya hitleriana tenia necessltal de sorUr el millor 
posslble d'una guerra que no podia ja guanyar de 
cap de les maneres. la qual cosa el Vaticá Va com-
prendre probablemenl mes aviat que els mateíxos 
hitlerians, l 'er aixó el primer de setembre del 1943, 
Pius XII pronunciava el seus tamos discurs preco-
nitzanl la conclusió de la pau i exliortava els pobles 
democrática a « no respondre a la injusticia amb la 
injusticia » i a < no explotar els avantatges de llur 
superioritat militar », 

En el mateix esperlt, el papa adrecava mé's lard 
un missatge a la poblado de Londres invitant-la a 
no venjar-se deis bombardeas aeriS sobre els ale-
nianys.Aipndla fou 1'época en qué la propaganda per 
una « pau de compromis » anava a carree deis amos 
feixistes d'Espanya, els quals reconeixlen oflcialmenl 
haver rebUt aquesla missié» del papa, franco i el 
seu ministre d'Afers estrangers, Jordana, s'expres-
saven amb ales franquesa que el cap del catolicisme 
i cercaven la manera de reconciliar les potencies 
anglo-saxoncs amb Alemanva amb vistes a una lluita 
comuna conira la U. B. S. S. 

El Vatios bavia bagul ja d 'encarregar-se de sal
var Mussolini: el 13 de juny del 1943, poc abans de 
l'cnl'onsament del feixisme italiá. Pius XII, davant 
25.000 obrers. bavia donat el crít d'alarma conira 
l 'eventualilat d'una revolució a ílália i. d'acord a les 
Instruccions del Vaticá, la c lereda italiana no s 'ama-
gava gens de fer la propaganda a favor del manteni
ment del régim feixista. 

P e r ) íes ni ningü no podien ja salvar « l'home 
enviat per la providencia ». 

LA GIRAVOLTA DE L'ESGLÉSIA I DEL 
VATICA 

EX el eurs de la guerra, el Valieá no podía, no 
obstant, llmitar-se a sostenir id feixisme. Ca
lía (pie es preocupes de salvar la seva propia 
situado en el món de la postguerra. Durant 

(ds priméis anys del coiiflicte. la jerarquía católica 
i-l iva conveneuda de la victoria de les potencies 
de l'Eix. Pero bavent resultat fals aquesl cálcul. 
calia. abans no l'os massa tard, renegar de la pasada 
col. laborado amb el feixisme. Per aixó (ds publicis
tes ealólies anaven dienl que l'Ksglésia no pot lligar 
la seva sort a la de cap régim. 

Quin devessall d'babililat el del Vaticá per refer 
I a seva política! Com ba sahut explotar la Iluila i 
les sol'i'ences de la massa democrática deis trebaUa
dors ealólies! 

Des de fináis del segle darrer i per iniciativa de 
Ideo \ in . a Europa havien esta! creáis partits ca-
tóllcs de masses, pero els seus successors no van 

trigar a veure amb mals ulls 1'activitat d 'aquests 
partits, que adoptaren massa sovint algunes idees 
progressives. Preeisamenl |ier esmorleir la influen
cia exercida per aquests partits és alió peí qual fou 
organlteada l'Acció Católica. I (pian la dwsolucló 
d'aquests partits fou exigida peí feixisme arribat ai 
Poder en diversos pa'isos eiiropeus, la mesura ul t ra-
passá els propia desigs del Vaticá. 

On van anar els membres d 'aquests parti ts cató
lics? Kls dlrigents reaccionaris es van prestar a la 
col.laboració amb els dictadors feixistes i els e le-
menls d 'esquerra. aixi com certs capellans. van or-
g'anilzar grups anlifeixisles clamiestins i s'afegircn 
ais moviments de resistencia. Com tots els antifeixis-
les. aquests católics d 'esquerra foren perseguits per 
la Gestapo, l'Dvra i allres pollcles feixistes. El Vati
cá resta, pero, sord fins el 1943 ais dolors d'aquells 
((lee havien estat empresonats i torturats i. la tardor 
d'aquell any. quan hom comencá a par!ar-ne. fou per 
pretender que eren perseguits per llur eondició de 
católics, per suggerir que existia una oposició i r re
ductible entre l'Església i el feixisme. Tanmateix 
era una sublil In terpretado que fou adoptada im-
medialament per la major part dc la premsa nord
americana i británica, amb la qual cosa es va CO-
mencar una campanya a favor del catolicisme. 

Kl Vaticá tenia una bonica manera de posar-se a 
reconstituir (ds partits católics de masses. partits 
que dissimulen llur essénda reaccionaria sota una 
fraseología democrática per tal de « dominar el des -
contentament social », Aquests partits reconsti tuíls 
son avui els suports de noves combinacions politi
quee reaccionarles. 

Un cop l'Església va baver donat aquesta volta. 
fea encara un altre pas : l'amenaca de les tropea 
alemanyes de Kesselring sobre el Vatlcá, el setembre 
del 1943, fou explotada per exaliar el propri Pius XI!. 
per crear la [legenda del papa mártir. Cotilzant el 
fet que alguns antifeixisles havien beneficiat del 
secular dret d'asil del Valieá, els dirigents de l'Ks
glésia es transformaren sense gaire pena en anti
feixisles. Com si Pius XII i (ds seus consellers no 
haguessin estal perfectamenl segurs que els a le 
manys no s'alrevirien mala comelre una violencia con
ira vi Vatica, la qual cosa, no solament els hauria 
dut un gran perjudici politic en I'immediat — els 
Aliáis s'bavien abslingut. a causa del papa, de bom-
bardejar Boma —. sino que els hauria fet perdre. 
|ier I orna, llur principal proteclor un cop acabada 
la guerra, car (d papa apareixia ais ulls hitlerians com 
rúnica personalitat revestida de prou autoritat per 
influenciar en llur favor l'opinió deis pa'isos anglo-
saxons. 

Per allra banda, si el papa hagués reconegut lla
vors (d Govern neo-felxlsta de Mussolini, si B hagués 
posal sola la prolecció de la Gestapo i si hagués 
lliurat els refugiáis que havien cercat asil pro; 
Tallar, lot aixó hauria estat I'enfonsament politic de! 
catolicisme i. Infal.liblement, la separado de diverses 
Esglésies nacionals de la unitat católica. Hauria es-
la I ímpossible. en efecte, de conlenir les forces cen
trifugues desfermades a l 'lnterlor de l'Església ca
tólica per ¡a guerra . 

Cap papa — I el papa dlplomáUo Pius XII menys 
que cap allre — . no s'bauria avenlurat a actuar 
d'aquesl a manera. Ans al contrarl. la propaganda 
católica, soslinguda per la propaganda oficial anglo
americana, bavent pogut propagar a tots els venís 
la fantasiosa versió d'un papa Iransl'ormat altra ve
gada en « presoner del Vaticá » per Kesselring, féu 
mes fácil al Sant Pare la lasca de predicar la mise
ricordia per a tots els Kesselring. 

(Acabará) 
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Que l'O.N.U. ho sapigui i 
El tragic 

dona la 
balanc 

Rusta 
d'un any 

de 598 
i mig de terror franquista 

patriotes assassinats 
«Hundo Obrero» denuncia ol món 

els crims perpetrats peí fronquisme 
« Mundo Obrero »', el valent órgan del Partit Comunista d'Espanya, 

ha publicat un impressionant suplement al número 132 , en el qual re-
cull les dades que l'organizació del Partit a l'interior ha pogut r e -
collir sobre el terror franquista en el curs de l'any 1847 i els primers 
sis mesos d'aquest any. 

Les xifres son esfereidores:71 afusellats! 527 assassinats per la « Hei 
de fugues » i les tortures! 22 condemnats a mort pendents d'execució! 
24 noves penes de mort demanades peí f iscal! 

Amb noms, liocs i dates, « Mundo Obrero » denuncia davant del món 
els crims del franquisme. Es una crida angoixosa a la consciéncia mun
dial perqué aturi la má del botxi i ajudi els pobles hispánics a recobrar 
la llibertat, única manera de liquidar aquesta terrible situacid que pa-
teix Espanya sota la bota sagnant del franco-falangisme. 

A continuació donem un resum númeric deis actes terroristes del f r a n 
quisme, a Catalunya i a les diverses províncies d'Espanya. 

71 afusellats en un any i mig 
Barcelona 12 jaén 3 Madrid 23 
Burgos 2 León 6 Orense 4 
Corunya 2 Luqo 1 Oviedo 5 
Granada 2 Málaqa 1 San Sebastian 2 

Toledo 2 Valencia 6 

Els assassinats per la « Hei de fugues » i les tortures 
pugen almenys 527 del primer gener del 1947 

al 5 d'agost del 1948 
Balceiona 3 Ciudad Real 15 Málaqa 40 
Girona 3 Cordova 52 Murcia 1 
Aiacant 1 Corunya 31 Orense 7 
Albacete 7 Cuenca 6 Oviedo 50 
Almería 20 Granada 27 Pontevedra 4 
Avila 7 Huelva 1 San Sebastian 4 
Badajoz 12 Jaén 26 Santander 8 
Cáceres 6 •León 4 Saraqossa 1 
Cádiz 12 Luqo 9 Sevilla 2 
Castelló 10 Madrid 12 Terol 91 

Valencia 53 Zam jra 4 

Vint i dos condemnats a mort pendents d'execució 
Barcelona 6 Bilbao 3 
Albacete 5 - Toledo 8 

Actualment hi ha demanades 24 penes de mort 
Barcelona 16 Toledo 8 

La base « legal » del terrorisme de l'Estat franquista 
Heu' i ací algunas « liéis » i disposicions de les quals es val el Oovern 

franquista per a mantenir el terror : 
Llii contra la francmciconcna i el comunisme, del 2 mar? del 1940; 
Ordre secreta de la Direcció General de Seguretat autoritzant la guar

dia civil a aplicar la « llci de fugues * ais prego» politics, del febrer del 
1947; 

Llei de Repressió contra el bandidatge i el terrorisme, del 18 d'abril 
del 1947; 

Decret peí qual es modifica el Codi penal en el sentit que el delicie 
d'encobriment és considerat com un delicie autdnom. 

E M saludat com un esdeveni-
ment patriótic de la mes alta 
importancia la constitucid a 
Catalunya de l'Ajut Popular 

Antifranquista. 
El poblé de Catalunya ha tingut 

sempre com una de les seves mes 
remarcables virtuts, la de la seva 
solidaritat amb els presos i perse
g u í s , amb totes les victimes deis 
métodes repressius de les forces re 
accionarles i feixistes. 

Ha estat sota la iniciativa de la 
classe obrera, sempre la mes comba
tiva, sempre la mes atacada per les 
oligarquies feudais, que en les etapes 
de repressió no ha restat vila ni llo-
garret, lloc de trebaJJ ni barri de les 
ciutats de Catalunya, on no funcio
nes un organisme de solidaritat amb 
els caiguts. 

Ha estat sota la iniciativa de la 
classe obrera que s'han aixecat veri -
tables moviments que han estat un 
clam nacional per arrencar de les 
grapes deis botxins els que anaven 
a ésser executats, condemnats a mort 
pels tribunals de casta pretoriana.' 

Els moviments de solidaritat han 
tingut, a mes, la virtut de forjar una 
unitat nacional entorn d'ells, i po-
driem fer esment de molts exemples 
en els quals l'éxit ha estat el premi 
a llur acció. Sindicats obrers, perso-
nalitats i institucions intel.lectuals, 
homes i organismes de professions 
liberáis, órgans de premsa democrá
tica, menestrals i sectors importaras 
de la pagesia treballadora s'han su-
mat en bloc a l'acció solidaria. En 
molts casos, repetim, s'ha deturat 
l'acció punitiva de la reacció, amb 
la qual cosa s'ha contribuit podero-
sament a fer que la roda del progrés 
democrátic marxés endavant. 

Com no havTem de saludar amb 
joia, avui, la constitucid a Catalunya 
de l'Ajut Popular Antifranquista! 

Ara mes que mai! Puix que mai 
com ara sota el franquisme la re
pressid no havia estat tan salvatge 
en dimensions i en duresa! Mai com 
ara no havien estat ¡mmolades tantes 
vides, ni tantes no havien estat tan 
pendents de l'acció. de botxi o de 
l'escamot d'execució! 

Mai com ara sota el franquisme el 
nostre poblé no havia conegut una 
tan dura opressió social i nacional! 

La constitució de l'A. P. A. ha es
tat el fruit de tot un procés de retro-
bament, de cohesionament, de coor
dinado de voluntáis i d'esforcos deis 
elements solidaris de Catalunya er 
les condicions de la mes rigorosa 
clandestinitat. No tenim cap dubte 
que en la seva acció trobará, com 
sempre ha trobat tota acció solidaria, 
l'escalf de tot el poblé de Catalunya. 
I que, com sempre, a l'cntorn del 

moviment de solidaritat de l'A. P. A. 
es formará un moviment d'unitat 
nacional antifranquista. Tant pels ele
ments que el constitueixen, que per 
ells mateixos ja formen un fet d'uni
tat nacional, com pels que contribui
rán amb llur respectiva aportació po
lítica, económica, jurídica, etc., com 
també pels patriotes que rebran els 
beneficis de la seva acció. Tot con
tribuirá a la unitat nacional, en el 
comú anhel de salvar els nostres 
germans i d'alliberar el nostre poblé. 

El Patronat Cátala de Defensa de 
les Victimes del Franquisme consti
tuid a Franga ha fet bé d'adrcgar-se 
a l'A. P. A. a Catalunya. Ha fet bé 
d'oferir-se a col.laborar amb ell en 
Calta empresa de treballar a favor 
de les victimes del franquisme i de 
salvar-les de les mans del botxins. 

Estem segurs que l'oferiment del 
Patronat Cátala de Defensa de les 
Victimes del Franquisme trobará en 
l'A. P. A. I'acollida que mereix i que 
ambdós organismes, afins en llurs 
objectius humanitaris, nacionals i de-
mocrátics, a la vegada, un des de dins 
i l'altre des de fora de Catalunya 
aniran eixamplant la unitat nacional 
que cadascun d'ells j a és i represen
ta. 

Amb aquesta convicció és que vo-
lem insistir prop deis nostres com-
patriotes de Franca i del món enter 
en la necessitat de donar tot el su
p o n possible al Patronat Cátala de 
Defensa de les Victimes del Fran
quisme; de recomanar ais que enca
ra no s'hi han adherit, que s'adhe-
reixin al Patronat. 

L'adhesió al Patronat i ajudar-lo 
a complir amb la missió que s'ha 
imposat és complir amb el nostre 
deure de solidaritat amb els caiguts 
en la lluita per l'alliberament de la 
patria; deure que a Catalunya l'A. 
P. A. també está complint amb ho
nor. A la vegada és contribuir a for
mar la unitat nacional que necessi-
tem per a vencer el franco-falangis
me i retornar al nostre poblé la pos-
sibilitat d'una vida lliure, próspera i 
felic. 

Com eU'guerrillera donen 
satisj^cció al poblé 

Kls euc i 'Mcs gallees qU e operen 
per la p r e v e í a de la Corunya no fa 

dies jvftrí>ntrar al poblé d lnsua 
Ortigueira i(imb la ¡ntenció de castigar 
uns falangist.es. 
. Pero els estraperlistes i martiriza. 
dors del poblé havien fugit. Per no 
perdre el viatge, els guerrillers van 
anar a l'Ajuntament i van fer un foc 
amb els rebuta deis arbitris, 

La cruesa del 
no atura la lluita 

terror franquista 
deis pomas 

En un cpmbai prop de Barbastre 
la guardia civil deixa un mort 

i dos ferits greus 
El dia 26 del mes passat, els guer-

rillers que operen per la provincia 
d'Osca van lliurar combat contra un 
nombrós grup de guárdies civils de 
Barbastre. 

La topada va teñir lloc a la ma-
tinada prop de Salas Altas en venir 

-els guerrillers de missions de guer
ra dutes a cap a Peralti l la i Casti-
llazuelos, pobles ais quals havien 
anat per a ajustar comptes ais f a -
langistes que teñen terroritzada la 
comarca. 

Durant una llarga estona, patriotes 

Vuifanfa patriotes 
catalans 

están en perill 

Setze d'ells teñen 
llur vida amenacada : 

ÁNGEL CARRERO. PE-
RE VALVERDE, NUMEN 
MESTRES. WILSON BAT-
LLE. JOAQUIM PUIGPI-
DEMUNT. FERRAN RIUS. 
CARLES SANCHO, MA
NUEL RIVACOVA. CAR
LES MARTINEZ. PASQUAL 
TOBÍAS. ESTEVE ARIAS, 
SANTS GÓMEZ CAR
LES VALLS, SALVADOR 
CARSI, JOSEP MARTÍNEZ. 
ÁNGEL GUTIÉRREZ. 

Entre els processats 
hi ha quatre dones 

MERCE CLOTA, EMPAR 
MERCE CLOTA. AMPARO 
ARRAUZ i FLORA MAR-

TNEZ. 

Salvem-los ! 

i esbirros franquistes van engegar-se 
una gran quantitat de trets de fusell 
i metralleta que se sentien de tot Sa
las Altas i Castillazuelos. 

Els guerrillers van lluitar amb 
braó i en bon ordre de batalla, tal 
com correspon ais soldats d'un ve-
ritable exércit que a les virtuts mi -
litars afegeix la Justicia de la seva 
causa. 

I el resultat fou completament fa 
vorable ais guerrillers, els quals, no 
solament no van caure presoners de 
la guardia civil ni van teñir cap baixa, 
ans bé van causar la mort del guar
dia Manuel Novoa Borrajo i van fcr 
retirar les forces de la guardia civil 
amb dos ferits greus mes que van 
ingressar a l'hospital militar d'Osca. 

La guardia civil íracassa 
en la persecució d'una 

unitat guerrillera 
La guardia civil de la provincia 

d'Osca i els tricornia de Lleida sor-
lircii el bassal di,» ti d'agost en per
secució d'un grup de guerril lers que 
actuaven prop del pable de Fonz, 
Osea. 

Pero ma lg ra t ' que hi posaren tota 
llur anima negra en la perseci* 
pogueren assollr cap deis objectius 
que llur oomandament els aesenya-
1.a. Perqué els guerril lers, després 
de complir la missió eneomanada, es 
reren fonedissos, tan misteriosamenl 
com bavlen aparegut. 

Aquesta mobllitat, la possibüital 
d'aparétxer i desaparélxer, d 'ataear 
per sorpresa, de fer Jugar en llur fa
vor l'js Ineidéncies i el eonelxemenl 
del terreny, l'ajut i la Infonnaeló 
que relien deis pagesus. és la gran 
arma deis nostres combatents contra 
els quals fraoaesen totas tes esco-
meses de les forces represarles de 
Franco. 

Una topada entre 
Almansa i Encinas 

Fa uns dies, el tt d'agost, tingué 
llae una topada entre un grup de 
guerril lers i les forces de la guardia 
e¡v¡! de la 135 Comandancia d'Alba-

El combal ocorregué prop del lloc 
anomenat Sumidores, sltual al costal 

Barretera d'Alacaat, entre Al-
mansa i Murcia. 

Malgrat els esforcos de la guardia 
civil, els guerril lers assoilren ret i rar
se a llurs bases tense soírir 

Propaganda guerrillera 
a la provincia de Badajoz 

El passat dia '¿l d 'agost un grup 
de guerrillers de 1'AgrupacIó d 'Extre-

dura es presenta a dos quarts de 
den de la nit a Malcocinado, poblé 
proper a Gabela de Buey, provincia 
de Badajoz. 

Kls guerrillera convocaren lots ell 
habltants a la placa, col.locaren una 
bandera de la República i després de 
repartir propaganda antifranquista 

inltzaren un mtting en el curs 
de) qual parlaren diversos deis coin-
ponents del grup. Explicaren ais pa-
gesos per que Huiten i qué voleo cis 
guerril lers i prometeren a la pobla-
cló seguir en el combal íins a undu
lar el franquisme, restablir la Repú
blica i la democracia i. arnb ella, do
nar la terrs ais pagesus. 

Els habltants de Malcocinado es -
coltaren amb atenclfl les paraules 
deis guerri l lers i alguna d'ells van 
fer preguntes que foren contestades 
en mig d'una aprovaclO general. Ce-
lebrat el mitlng, els guerrillers es 
retiraren a llurs liases acompa-
nyais de la simpatía popular. 

l /endemá, els guárdies civils. quan 
s'assalienlai en del fet, surlireii en 
persecució deis guerrillera, pero' lia -
vien fe) j a I a n i . 

Els Guerrillers gallees 
cremen un altre 

Ajuntament falangista 
Els alcaldes i regidors falangistas 

de Galicia no les teñen totes. Perqué 
constantment les forces guerrilleros 
d'aquesta nacionalitat hispánica fan 
justicia exemplar contra els cataus 
municipals, els incendien i apliquen 
la justicia guerril lera, implacable i 
sumarissima contra els botxins del 
poblé. 

Després de l'incendi de l 'Ajunta
ment de Moiche — del qual infor-
márem en el nostre darrer número 

els combatents de la República 
incendiaren el passat dia 22 d'agost 
l'Ajuntament de Trascastro, parro
quia d'lnsua Ortigueira. 

Els guerrillers, després de pren-
dre l'edifici de l'Ajuntament i pas-
sar un bon moment veient com co-
rien els falangistes hi calaren foc i 
van fer desaparéixer, aixi tots els 
expedients de requisa, arxius politics 
de la localitat, etc. 

I malgrat que la guardia civil de 
la 140 Comandancia de la Corunya 
sortí a perseguir-los al cap d'unes 
hores d'acorregut el fet , els guerr i 
llers ja eren lluny i els tricornis van 
haver de tornar a la caserna plens 
de rabia i fets unes fúries. 

Dos nous herois deis pobles hispánics 

JUSTMO ISABEL MliZ f FLOSEIO RUBIO 
s'han fet matar per salvar un campament guerriller 

Fa una mica mes d'un mes, regis-
trávem i'acte d'heroisme del patrio
ta Fermin Lorda Rodríguez que a 
Pola de Siero va fer el sacrifici de 
la seva vida per salvar un nucli guer
riller asturia. 

Dones, bé, a l'altra punta de la 
Península, a la provincia de Ciudad 
Real, a la provincia que la República 
havia donat justament el nom de 
Ciudad Leal, dos patriotes mes aca
ben d'emular el magnific sacrifici de 
Fermin Lorda i d'altres patriotes que 
s'han fet matar per no co!.lsborur a 
l'obra sinistra de la guardia 04*11, ins-
trument d'un régim de terror q j u , 
tot assassinant el bo i millcr deis 
li l is deis pobles hispánics, ha vonut 
Espanya a l'estranger Imperialista. 

El sacrifici deis dos patriotes els 
noms deis quals hem d'incorporar 
a la historia de les nostre? Iludes 
per la independencia i Na sobirania 
nacionals va teñir lloc la nit del 27 
al 28 d'agost a Humbria del Puntal , 
terme de Retuerta de l'esmentada 
provincia de Ciudad Real, i en les 
mateixes circumstáncies que les de 
Fermin Lorda. 

En efecte, els pagesos Justino Isa
bel Ruiz i Florencio Martin Rubio, 
fets presoners peí grup de guardias 
civils manats peí botxi Dámaso Co
bos Gamero i acusats de fer d'enlla-

cos deis guerrillers d'aquell sector, 
foren trets de la presó després de 
dos dies de martiris infernáis amb 
la pretensió que indicarien a les for 
ces repressives el campament deis 
soldats de la República. 

Convenieiítment custodíate per tots 
els guárdies de la linia Porzuna-Re-
tuerta que anaven disposats a fer 
una carnisseria amb els guerrillers 
del campament que cercaven, valent-
se, naturalment, de la sorpresa fac i 
litada per la delactó deis dos preso
ners, els botxins franquistes tenien 
ja gairebé fet el comunicat anunciant 
aquesta victoria. 

No comptaven, pero, que els pa
triotes espanyols no son fets de la 
pasta deis tpaídors. Un cop van ar r i 
bar presoners i guárdies en un punt 
determinat, Justino Isabel i Floren
cio Martin es van posar a cridar. Una 
pluja de bales de máuser sega la v i 
da deis dos patriotes. 

Pero féu impossible també la sor
presa del campament guerriller. La 
sang d'aquests dos nous mártirs de 
la República ha estalviat altres vides 
que es dedicaran tant de temps com 
podran a lluitar contra els botxins 
de la patria. 

Honor a Justino Isabel Ruiz i Flo
rencio Martin Rubio, filis d'un raca 
de gegants! 

La imminéncia 
del perill activa 
la mobilitzacio 
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CATALANS 
espanyols tots! 

Feu que els nacionals deis 
paTsos on residiu escriguin a 
les següents adreces dema-
nant que els 80 patriotes de -
tinguts a Barcelona siguin 
ju t ja ts per un tribunal oivil i 
amb garanties de defensa : 

Consolat General deis Estats 
Units, Jonqueres, n* 1 8 ; Con
solat de la Gran Bretanya, Jon
queres, n" 1 6 ; Consolat de Bél
gica, Córsega, n" 3 0 2 ; Consolat 
de Franca, Placa Catalunya, n* 
2 0 ; Consolat d'ltália, Mallorea, 
n° 370 . 

Bisbat, Bisbe Irurita n" 5 
Jutjats Militars, Rambla Santa 
Mónica, n" 2 9 , Jutjat d'lnstruc-
ció n" 2, Palau de J-.sticia; Go-
vern Civil, Avin.juda Marques 
de ¡'Argentera; Capitanía Gene
ral , Passeig de Colom n" 14 
Ajuntament de Barcelona, P la 
ca de Sant Jaume. 

f^*>*****#*#>*v#*#v#»#*s#*>#sr#^***^**#s#*#s#>#w 

per salvar els80 patriotes catalans 
Les manifestacions contra el t e r ro r f ranquis ta es succeei-

xen. La imminéncia del procés deis 80 pa t r io tes ca ta lans detin-
gu t s a Barcelona des de fa l la rgs mesos ha causa t una viva 

• emoció en t re els demócrates d 'a r reu i son molts els homes i do
nes i les organi tzacions que han enviat car tes de protes ta exi-
gint que el judici es celebri davant un Tr ibuna l civil i amb ga
ran t i es de defensa. " 

L'exemple d 'aquestes manifestacions contra el t e r ro r fran
quis ta i a favor deis 80 pa t r io tes de Barceldna ens ha d'espero-
na r a incrementar encara mes la mobilitzacio i a ga lvani tzar 
tota la consciéncia democrát ica per a t u r a r la má del botxi. 

El Consell de gue r r a amb procediment sumariss im s 'anun-
cia pe r a un d 'aquests dies. Impedim que els nos t res ge rmans 
puguin ésser a s sa s s ina t s ! 

Heu ' s aci a lgunes de les noticies que hem rebut d 'actes de 
mobilitzacio efectuats en el curs de la d a r r e r a se tmann. 

Harry POLLIT s'adreca a Joan COMORERA 
El company Harry Pollit s'ha adrecat al company Joan Comorera comu-

nicant-li que el Partit Comunista de la Gran Bretanya está portant a cap 
una intensa mobilitzacio per tal de salvar la vida i la llibertat del 80 pa
triotes catalans detinguts a Barcelona. 

El company Harry Pollit mar.ifesta que el « Daily Worker » ha publicat 
diverses informacions sobre el procés i seguirá publicant-ne d'altres, c r i -
dant la classe obrera británica i les masses populars i progressives a mo-
bilitzar-se per impedir aquest nou erim de Franco. 

Manifesta també que el problema será presentat al proper Congrés de 
les Trade Unions i que diversos advocats británíts realitzen gestions per 
a traslladar-se a Espanya i participar en la defensa deis nostres germans 
en perill. 

UNA PROTESTA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE 

STAINS 
El Consell .Municipal de STAINS 

(Sena i Oise) ha adrecat una carta a 
("alcalde de Barcelona protestant con
tra el tenor franquista i el crim que 
el franco-falangkme prepara contra 
els patriotes catalans. 

« L'HUMANITE » PARTICIPA 
A LA CAMPANYA 

Proeseguint la seva campanya con
tra el terror franquista, « L 'HUMA
N I T E » de París ha publicat darrera-

que ha tingut aquesta iniciativa en
tre !-- manes populars d'arreu de 
Franca. 

« LA VOIX DU PATRIÓTE » 
DE MONTPELLER 

« LA VOIX DU P A T R I Ó T E > de 
Montpeller ha publicat una crida vi-
branl perqué els demócrates de L'Hé-
rault es inoliilitzin a favor deis 80 
patriotes catalans de Barcelí 

« ST.-DEN:S REPUBLICAIN » 
El perlódlc « ST.-DENfS REPU

BLICAIN » de Saint-Denis Sena) ha 
publicat una amplia informació del 
crim qu e Franco prepara a Barcelona 

Aixi aprendran a no teñir idees ». Diluiix de C a s t e l a ' 

ment una crida perqué elj demóna-
tea francesos escriguin caites de pro
testa a le.- autoritata de fet de Barce
lona. 

« LA DEFENSA » 
OBRA UNA SUSCRIPCIO 
Kl periódic « LA DEFENSE », ór

gan del Socors Popular Francés ha 
reprodutl l'article del company Joan 
Comorera publica! darrerament a 
« LLUITA » i ha oberl una suscrip-
ció per a oobrif les despeses de la tra. 
mesa d'advocats a Barcelona 

1.1•• primerea Hi scripcifi que 
publica reflexen la magnifica acollida 

invitan! els antifetxlstes francesos a 
sumar-se a la campanya de prot< 

El periódic publica també en un lloc. 
destaca! I'anunci del mitins contra el 
terror franquista qu r el Comité local 
de l'Associació Franca-Espanya de 
Saint Denis organitzá ahir dimarts. 

FEDERACIO NACIONAL DE 
VIATJANTS, REPRESENTANTS 

I COMISSIONISTES 
La Fed( ració Nacional de Sindicats 

.iis de V'atjants, Represen
tante i Comissionistes d(. la Industria 

Un sabotatge deixa sense eiectlicitat 
els centres oficiáis de San Sebastian 
El 15 d'agost, la du la ! de San Se

bastian, aquests «lies tan plena de je-
rarques falangistes i d'aristócratee que 
hi paseen leuiporada en mig d'un luxe 
que constitueix un in-ult a la miseria 
que el franquisme ha provocat al país, 
fou teatre d'un sabotatge que mobi-
litzii un gran nombre de forces re-
pn ssives per mirar de trobar els t e a 
autors. 

El sabotatge consistí a tallar 11 co-
rrent eléctric en una gran part de la 
capital de Guipúzcoa, per la qual cosa 
la zona tlel casino i els centres oficiáis 

D i sense forea una pila d'hores. 
El sabotatge. ultra la seva impor

tancia material, n 'ha tingut encara 
mes -ota el punt de vista moral, tota 
vegada que l'estiu tot Guipúzcoa és un 
formiguef de policies i de guardia ci
vil ármate fins a lis dente per a pro-
tegir l'aristocrácia de) franquisme, en. 
tr,. la qual figuren tanta de crimináis 
odiats peí poblé. 

Pero l'audacia deis combatents de 
la Kepúlilica és mil vegades superior 
a la vigilancia déla ñcaris del fraaco-
falaníri-iri . 

i del Comeré de la Unió Francesa ha 
adrecal cartes de prolesla reclaman! 
un judici civil i garanties de defensa 
per ais 80 patrióles catalans de Bar
celona. Les caries han estat adreca-
des al Hispe, al Tribunal numero 2 i 
al (invernador civil de Barcelona i al 
Capitá general de Catalunya. 

L'ESCOLA DE 
METAL.LURGIA D'IVRY 

Efe profeesors, empleats i alurane** 
de ["Escola de Metal.lürgia instal.hwla 
a Ivry (Sena) han enviat una carta 
de protesta a les autoritata de fet de 
Barcelona. La carta ha estat signada 
per 202 demócrates francesos. 

LA FEDERACIO DE 
CANTINES 

La Direcció i el personal de la Fe
derado dp Cantines d'Empreses de 
París ha adrecat una carta al consol 
francés de Barcelona demanant-li que 
intervingui a favor deis 80 patriotes 
catalans. 

ELS JOVES DEL D STRICTE 3 
La Unió de la Joventut Republica

na de Franca i la Joventut Laica i Re
publicana del districte I I I de Pan'-' 
han adregat conjuntament una carta 
al capitá general de Catalunya pro
testant contra el crim que preparen. 

AL DISTRICTE IV 
_ Quinze veíns del districte IV de Pa

rís han enviat una carta de prc* 
a l'alcalde de Barcelona perqué inter-
vingui a favor deis 80 patriotes cata
lans en perill. 

AL DSTRICTE XI DE PARÍS 
Xombrosos veíns d'aquest districte 

han enviat 14 cartes de protesta amb 
dotlenes de signatures ais Consolats 
e-trangers de Barcelona, a l'O. N. U. 
i a les autoritats de fet de Barcelona. 

Un altre grup de veíns del mateix 
districte han enviat 4 cartes a les au
toritats franquistes. 

ELS ANTICS COMBATENTS 
DEL DISTRICTE XIV 

L'Associació de Presoners de Guer
ra i l'Associació Republicana d'Exs 
Combatents d'aquest, distriste han 
adregat cartes a l'O. N. U. i a les Ara-
baixades de la Gran Bretanya i ¿pU 
Estats Units a Barcelona demanant 
que intervinguin a favor deis 80 pa
triotes catalans. 

AL DISTICTE XI DE PARÍS 
Un grup de veíns del districte X X 

de París ná adrecat dues cartes d< 
ata, amb 30 signatures cadascuna, 

a les autoritats franquistes de Barce
lona. 

LES ORGANITZACIONS 
DEMOCRATIQUES 

DEL GERS 
La T nió de Dones Franceses, la Fe

derado del Partit Comunista f.-ances, 
la Fedi raeiS de Depórtate, Intérnate, 
Resistente i Patriotes. la Unió de la 
Joventut Republicana de Franca i 
l'Assodacio dTEx- F . F . I. — F. T. P. 
F. han enviat caites al ministre d'A-
fers estrangers de Franca demanant-li 
que intervingui a favor deis 80 patrio-
te-; catalans de Barcelona. 

ELS ESPANYOLS D'AUCH 
Cinquanta espanyols de d ive r sa 

tendéncies politiquea han adrecat, si 
gles cartea al Cap del Govem de la 
República i al President Irla dema
nant-li que intervinguin prop deis or
ganismes intf rnacionals per salvar la 
vida deis 80 patriotes processats a Bar
celona. 

LA MOBILITZACIO 
A L'AUDE 

El Comité departamental de l'Audr 
de lluita contra el terror franquista 
ha publicat una crida que ha estat re-
produída per la premsa local demo
crática per demanar quP els 80 patrio-
tea de Barcelona siguin jutjats per un 
Tribunal civil i amb garantios de de
fensa. La Crida fa també menció deis 
procesaos monstruosos que <>1 franquis
me prepara a Madrid i Ocana. 

Per protestar contra el error, el 
cita! Comité organiizá darrerarnent 
un gran acto a Limoux en el qual par-
fici|>aren nombrosos demdcratee fran-
cesos (¡ue aprovaren resolucions de 
protesta. 

ADMINISTRACIO 
Totes les liquidocions de « LLUITA » 

i « EDICIONS LLUITA » han d'ésser 

adrecades al nostre compte xec-postal: 

P Í R I S C . C . 5 5 6 0 - 5 5 
« L L U I T A » 

33, Grange-aux-Belles 
Paris ( X ) 

PREUS DE 
L'ABONAMENT 

3 mesos " 120 fr. 

6 mesos 240 fr. 

1 any 480 fr. 

Le Géront : Mafhilde KOENIG. 
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