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Denunciem els monstruosos crims 
que Franco i Falange cometen a la de Barcelona 

^v 

Et régim f ranco- fa langis ta 
no ha canviat ni pot canviar. 
I el seu punt de recolzament fonamental és 
l'apareli terrorista i la seva practica consegüent 
és el terror, la monstruositat del qual augmenta 
en la mesura que la vida del régim perilla. 

Proletaris de tots els paisos, uniu-
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A
QUEST mes s'iniciará a París la Tercera Assemblea 
General de l'O. N. U. Els imperialistes anglo-saxons 
i, molt particularment, els nordamericans, han acon-
seguit en el Consell de Seguretat que el nostre pro

blema fos eliminat de l'Ordre del Dia. L'Assemblea, pero, 
discutirá el nostre problema malgrat l'oposició anglo-
nordamericana perqué aquesta és la voluntat ben aferma-
da de les delegacions democrátiques i antiimperialistes. 
La Delegació polonesa ha fet ja la proposició concreta i 
és segur que aquesta iniciativa será recolzada sense re
serves per la Unió Soviética, per les noves democrácies i, 
en general, per les delegacions i delegáis d'aquells paisos 
que encara lluiten contra les coaccions i xantatges de 
Timperialisme nordamericá. 

El nostre problema será, dones, discutit a l'Assemblea 
General de l'O. N. U. i la situació esdevé perillosa per a 
Franco, per ais seus sostenidors i cómplices. Davant la 
lluita deis nostres pobles, la pervivéncia de la solidaritat 
democrática mundial envers Espanya i la democracia es-
panyola, que les mentides, les coaccions, les persecucions. 
no han pogut afeblir, Franco, els seus sostenidors i cóm
plices, temen que l'Assemblea, si no es decideix a marxar 
per una vía mes executiva, almenys, ratifiqui els anteriors 
acords. 

Per a fer front a aquest perill, Franco, els seus sosteni
dors i cómplices maniobren amb ritme accelerat amb la 
déria de desorientar i paralitzar la lluita interior i l'opinió 
democrática mundial, de forjar un canvi d'orientació a 
l'O. N. U., de « liquidar » internacionalment, en definitiva, 
el « cas espanyol ». 

Els imperialistes nordamericans han provocat l'entre-
vista del pretendent amb Franco i, ajudats pels anglesos 
i el Vaticá, han precipitat el sotmetiment del senyor Prie
to ais monárquics i a Franco. Els imperialistes nordame
ricans han « suggerit » que Franco, per demostrar davant 
del món esbalait que és ja un « demócrata » mes o menys 
« orgánic * anuncü unes « eieccione municipal» » per a. 
una data que coincidirá amb la discussió del nostre pro
blema a l'Assemblea de l'O. N. U. Els ministres de Franco, 
valent-se de corresponsals subvencionats, afirmen que a 
Espanya, a les presons ja no hi ha presos politics i la prem-
sa falangista que el régim carcelari espanyol és tan « hu
ma > i « cristiá » que « els empresonats protesten quan 
se'ls deixa en llibertat ». I no seria d'estranyar que preten-
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guessin sorprendre l'opinió'publica interior i exterior i 
impressionar certes delegacions de l'O. N. U. amb alguna 
maniobra de major volum. 

Tot l'immens aparell de propaganda en mans deis im
perialistes s'ha mobilitzat per servir el régim franco-fa
langista. El presenten com un régim « cristiá » que, per 
bé que hereu de Hitler i Mussolini, está « en plena evolució 
democrática ». El presenten com « l'ünic régim que s'adiu 
al temperament i a la tradició deis espanyols », contra la 
voluntat deis quals ells, els imperialistes que servint-se 
de Franco fan d'Espanya una colonia, no teñen el dret 
d'intervenir. Afirmen que Espanya és avui el baluard de 
la « civilització occidental », campiona de l'antisovietisme, 
de l'anticomunisme, la plaga d'armes millor deis « demó-
crates » en lluita contra « els totalitaris > i que Espanya 
no podría complir « aquesta missió sagrada » si la demo
cracia espanyola es reconstruís victoriosa damunt les ru
ñes del franco-falangisme. 

La realitat és, pero, que els pobles hispánics odien a 
mort el régim franco-falangista, lluiten a mort contra el 
régim franco-falangista. Els pobles hispánics lluiten i llui-
taran per la llibertat i per la democracia, per recuperar 
i reconstruir una Espanya independent i sobirana, per res-
tablir la República i les llibertats nacionals de Catalunya, 
Euzkadi i Galicia, per obrir l'ample cami historie de la 
Federació Democrática i contra aquesta realitat que e\s 
fets i els heroismes de cada dia presenten al món, de res 
no valdrán les mentides, les calumnies, el xantatge deis 
imperialistes anglo-saxons i del Vaticá, i les traicions deis 
individus que, com Prieto, Aguirre i Terradelles, están al 
servei de la reacció. 

El régim franco-falangista no ha canviat ni pot canviar. 
I el seu suport fonamental éa l'apareli terrorista i la 
práctica consegüent és el terror, la monstruositat del quil 
augmenta en la mesura que la vida del régim perilla. Aque»-
ta veritat cal dir-la davant del món sencer per cobrir d'igno-
minia tots aquells que menteixen per servir els interessos 
de la reacció interior i internacional. 

Estem en condicions de demostrar-ho; passem a fer-ho. 
Qué passa a la presó « Model » de Barcelona? 

Condicions generáis 

L A presó « Model » de Barcelona está plena a vessar. 
Els presos están distribuios en galeries incomuni-

A cades les unes de les altres. Les cel.les son gairebé 
cada dia regirades i, per qualsevol sospita, els pre

sos son escorcollats. Si els troben quelcom, encara que 
sigui una cosa tan inofensiva com una novel.la son casti
gáis a un mes de « xapat » (el « xapat » és la cel.la d'iso-
lament absolut i els que hi son tancats no reben paquets, 
no poden sortir al pati ni rebre visites, son pelats al zero 
i diáriament apallissats). 

Aquest és el régim general de les galeries, pero n'hi ha 
dues, la 4 i la 6, en particular la quatre, on el régim és 
molt mes rigorós. En cada cel.la hi ha vintidos presos, els 
quals gaudeixen només d'una hora i mitja de passeig, no 
poden conviure per a res amb els altres detinguts i son 
objecte de provocacions constants i d'un tráete inhuma 
per part deis funcionaris. A aqüestes galeries no pot ha-
ver-hi ni un sol paper, ni cap diari. Els paquets de menjar 
son escorcollats minuciosament i oberts a ganivetades i cop3. 
Els reparteixen quan volen i destrocen sobretot quan els 
troben les pastilles de sabó. Les reclamacions per paquets 
destrocats, perduts i robats totalment i parcialment son 
innombrables. La censura de correspondencia és severis-

sima. A les caites que s'envien fora s'hi ha de posar obli-
gatóriament un segell d'una pesseta de recárrec. Noméa 
es pot escriure i rebre cartes de familiars directes. La llum 
no s'apaga cap nit a les cel.les de la galería 4 i els fun
cionaris entren i surten a qualsevol hora. No gaudeixen 
de cap assisténcia médica, com mes tard veurem, i si els 
familiars o els amics els trameten medicaments, aquests 
son robats. 

Una trepa de « xivatos » circula per les galeries provo-
cant, maltractant i inventant-se histories que motiven fe-
rotges represálies. Peí conjunt de les galeries actúa un 
« grup anticomunista » format per onze bandits de l'an-
tiga « Divisió Blava », falangistes detinguts per atraca-
dors, estraperlistes i altres delictes comuns. El « grup » 
és una mena d'institució oficial, protegida per la Direcció, 
la qual li dona carta blanca per a cometre tota mena de 
malifetes. Els onze bandits disposen d'armes. 

Els detinguts de les galeries 4 i 6 no poden tallar-se el 
cabell mes que cada vuit setmanes ni afaitar-se mes qu« 
cada 15 dies. No teñen mes que la meitat de temps de pa
ti que els de les altres galeries i per major sadisme en el 
pati no poden passar d'una ratlla que els priva de prendre 
el sol l'hivern i de passar a l'ombra l'estiu. 

Alimentación higiene i assisténcia médica 

EL detingut rep una ració alimentaria totalment insu-
ficient. La ració d'albuminoides és ínfima: uns 25 
grams diaris en lloc deis 80 que marca la ració dia
ria mínima. Les matéries greixoses no existeixen. 

Per altra part les dosis de vitamines que conté la ració 
habitual son prácticament nul.les. Les conseqüéncies 
d'aquest régim de fam son greus: aprimament i pérdua 
de pes progressius, malalties de tipus abitaminósic, es-
pecialment síndromes pelagrosos i preescorbútics, estat 
pretuberculós, anémies essencials i secundáries, etc. La 
fam és tan extremada que els empresonats per a menjar 
regiren totes les immundicies. 

Els empresonats son amuntegats en cel.les d'una capa-
citat mitjana de 35 metres cúbics. En cada cel.la han de 
viure durant 16 i 20 hores diáries de 4 a 6 reclusos. Les 
defecacions es fan en latrines dins de la mateixa cel.la i, 
com que aqüestes no teñen forats de ventilació, excepció 
feta de la finestra petita que s'obre a uns dos metres de 
térra, l'aire pudent i viciat els emmalalteix. Aquesta bes-
tialitat la podrem copsar millor si tenim present que la 
propia legislado sanitaria prescriu un minim de 32 me
tres cübics per persona. Els reclusos dormen per térra, 
com les bésties, damunt de márfegues infectes. En les 
cel.les no hi ha cap clau ni cap penjador i tot va per térra. 
Les xinxes son la tortura infernal deis detinguts. I encara 
que els presos vulguin no poden netejar les cel.les, car 
manquen d'aigua. 

No existeixen els mitjans corrents de desinfecció: lisol, 
zotal, salfumant ni els insecticides mes coneguts com el 
> Flix » i el « DDT ». Aixi és com les xinxes i les rates 
infecten cel.les i galeries sense remei. La majoria deis 
detinguts per a calgar-se no té res mes que trossos d'es-
pardenyes i sabates foradades, estripades de tot arreu i 
els vestits son un trist mosaic de mil pedacos diferents i 
de sargits. 

El personal sanitari de les galeries és incompetent, car no 
el formen de professionals sino escollint els pitjors entre 
els confidents. El cap deis servéis medies, doctor Prado, 
falangista empedre'it, es un canalla irresponsable, orfe 
de tota consciéncia professional. Es manca d'utillatge sa

nitari indispensable: gases, benes, alcohol, iode, xerin-
gues, instrumental quirürgic. Les dispépsies causades per 
la mala qualitat i bruticia del menjar no poden ésser trac-
tades per manca de bicarbonat sódic i altres alcalins. Els 
malalts redosos a Tinfermeria se'ls tracta salvatgement: 
se'ls sotmet a un régim de pallisses sistemátiques i d'in-
jeccions d'aiguarrás. Amb la mateixa salvatgeria es tracta 
els dements redosos en les galeries. La manca de medica
ments és tan extremada que els malalts, si volen un trac-
tament, han de comprar les medecines i agulles d'injecció. 
Es sovint el cas de robatori de les medecines que els fami
liars envien ais presos. Es corrent que el practicant, quan 
crida per a visita de metge, digui: « Només pot visitar-se 
aquell que tingui els medicaments i el material ». 

No cal, dones, sorprendre'ns que els malalts siguin prác
ticament tot el contingent. Heu's aci uns casos concrets que 
son l'acusació sagnant del régim franco-falangista: 

Josep González González. — Sübdit uruguaiá. Sofreix 
deliri paranoide. Cada dia li peguen amb porres de goma. 

Josep Pallares. — Afectat d'esquisofrénia simple. Ha 
sofert la fractura de Thümer esquerre pels maltractes 
polidacs. 

Wilson Batlle. — Després de 75 dies de reclusió en cel.la 
de cástig i d'una injecció de 10 cm3 d'aiguarrás ha con-
tret una esquisofrénia hebefrénica. 

J. López Requena. — Després de romandre cinc mesos 
en els soterranis totalment nu i sense una márfega per a 
dormir, ha contret una osteomelitis crónica i reumatisme 
articular crónic. Durant els cinc mesos fou bestialment 
apallissat. 

Santiago Ubeda. — Brutalment maltractat. Després de 
quatre mesos de reclusió en els soterranis ha perdut 25 
quilos (un tere, del seu pes), i ha caigut malalt de para
noia (deliri sistematitzat de persecució). 

Albert Casadesüs. — Castigat un mes ais soterranis. En 
sortir-ne se li produi una hemoptisi i l'ha emmalaltit de 
tuberculosi pulmonar. 

R. Mellado. — Ha sofert cinc mesos de soterranis. N'ha 
sortit també després d'una hemoptisi, malalt de tuberculosi 
pulmonar. 

Com son torturáis els patrióles 

AMB la trágica descripció que acabem de fer, tothom 
comprendrá fácilment que la tortura deis patriotes 
és el métode deis botxins falangistes. La tortura 
comenta a « Jefatura » on els detinguts son apallis

sats, turmentats per obligar-los a declarar-se culpables 
d'alló que plau a la policía. Son molts els patriotes que hi 
passen mesos i mesos en mans deis monstres dirigits pels 
bandits Chinchilla, Polo i Quíntela. Quan son traslladats a 
la presó, son els seus funcionaris els encarregats de se
guir torturant els patriotes. El sadisme d'aquests bandits 
falangistes és inimaginable com es pot veure en els casos 
següents: 

Mercé Clota. — Bárbarament apallissada davant deis 
seus companys de treball en el moment de la detenció. 

Caries Sancho. — De 45 anys, fou apallissat i castigat 
durant 15 dies a fregar la galería tres vegades al dia peí 
delicte de matar les xinxes de la cel.la. Fou castigat llar-
gues setmanes a « xapat » per haver fet manifestacions 
unitáries. 

Antoni Giral. — Bufetejat per haver escrit a l'etiqueta 
del paquet una relació de les peces de roba que enviava a 
casa seva. A mes el castigaren a 50 dies de « xapat ». 

Lluis Ruiz. — Per haver dit al funciqnari José Pérez, 
borratxo incorregible, que no era just que s'obligués els 
empresonats a netejar les galeries durant les hores de pa
ti, aquest el desféu a cops de puny i de porra i el castiga 
a 45 dies de « xapat ». 

Anastasi García. — Pelat al zero i castigat a 15 dies de 
« xapat » per no haver-se persignat a missa. Castigat tam
bé a altres 9 dies de «xapa t » per no haver bramat prou 
fort « Franco, Franco, Franco ! ». 

Salvador Casi. — Li obriren el cap. A pallisses li han 
produit una hernia i ha perdut la vista de l'ull dret. 

Esteve Arias. — El penjaren cap per avall lligat de peus 
amb una bandera catalana i li taparen la boca amb una 
careta antigás. El trepitjaren i el martiritzaren de mil ma-
neres mentre li deien: « f ill de Passionária », i cantaven la 
Internacional. 

A dos patriotes cenetistes, els noms deis quals avui igno-
rem, detinguts el mes d'abril proppassat, els arrencaren 
els testiculs i moriren. 

El jove Pere Colas el mataren a cops. 
Els joves Daniel Planas, Francesc Ros, Eduard Palan-

ques i Frederic Canon foren torturats i el darrer durant 
unes setmanes tingué tot el eos negre deis cops rebuts. 

Enric Pía. — Patriota de 59 anys, el sotmeteren a les 
mes brutals tortures. 

Jasep Pallares. — S'ha tornat boig a conseqüéncia de 
les 65 pallisses a cops de puny i de porra. Durant molt dies 
el varen teñir lligat. Darrerament li trencaren un brac. Li 
han injectat algunes vegades 3 i 5 cm3 d'aiguarrás i li han 
produit terribles carnatges. 

Wilson Batlle. — Continúen pegant-li a les hores de 
diñar i sopar per tal d'obligar-lo a menjar. Aixi el retenen 
á Tinfermeria on, a mes, el segueixen torturant de mala 
manera. 

Manuel López Requena. — Acusat d'intent d'evasió. Cas
tigat a dos mesos de soterrani. Li pegaren amb un vit de 
bou i el tingueren tres mesos d'hivern amb una sola pega 
de roba al eos i pegant-li cada dia. Es van veure obligáis 
a treure'l del soterrani amb el diagnóstic: « inflamación en 
los huesos », la qual cosa li produi una parálisi al costat 
dret. El traslladaren a Tinfermeria i quan els sembla que 
estava guarit li van fer complir la resta del cástig sol en 
una cel.la, completament isolat. Ara no pot caminar sense 
recolzar-se i per burla sinistra li prohibeixen de servir-se
de crossa o bastó i li permeten només de teñir una canya. 

Santiago Ubeda i Ángel Márquez Cortés. — Acusats 
d'intent d'evasió el mes de marc proppassat. Els castiga
ren a romandre ñus sis mesos en una cova soterránia go-
tejant d'aigua per les parets. Ais quatre mesos els hague-
ren de treure, car el primer s'ha tornat boig i el segon 
tubérculos greu. Avui son dos espectres humans, amb els 
cabells blancs, malgrat que encara son joves. 

Ignasi Garcia, Celes López, Joan Sales, Manuel Llatzer, 
Ricard Breto i Caries Codina. — Castigáis a 45 dies de 
soterrani per haver-los trobat propaganda antifranquista 
i trossos de periódics del carrer. Foren insultáis grolle-
rament i apallissats amb porres de goma. 

J. A. Cuadrado. — Retornat del penal de Burgos on 
havia estat traslladat, per tal de fer-li un altre Consell de 
Guerra com a suposat desertor. El varen teñir a'illat de 
tothom a la cinquena galería durant 15 dies, i li feren so-
frir diáriament insults, escorcolls i provocacions per part 
de gairebé tots els funcionaris, oficiáis i caps de servéis 
de la presó. Després d'ésser maltractat per un canalla 
anomenat Canseco, falangista rabiós, fou tancat a la cel.la 
d'un boig que es passa tot el dia cridant, Josep González 
González, ciutadá uruguaiá, victima del funcionari falan
gista José Pérez, assassi i borratxo. 

Carrero, Valverde, González López, Gual. — Castigáis a 
un mes de soterrani. Castigáis a un mes de « xapat » per 
teñir « propaganda subversiva ». Cal recordar que els tres 
primers patriotes exemplars havien ja sofert en el curs de 
Tany passat les mes inhumanes tortures. 

Qui son els botxins? 

D
ES del director al darrer funcionari de la presó 

« Model » de Barcelona, han estat seleccionáis per 
la Falange. Algún temps enrera es podien trobar a 
la presó alguns funcionaris que, rebel.lant-se contra 

les monstruositats inquisitorials en üs, s'esforcaven per 
fer menys trágica la vida deis patriotes empresonats. 
Aquests funcionaris <t dolents » han estat elimináis. Avui 
tot está en « ordre ». I el personal de la presó és un con
junt de trinxeraires que valen menys que la corda de la 
qual un dia o altre serán penjats. Parlem d'alguns: 

El director de la « Model » és un tal Fernando Amas, 
de tercera categoría. Dirigí la presó d'Hellin. Per la seva 
condició de falangista i de lacai de Fernández Cuesta — 
al qual serví quan aquest fou empresonat per la Repú
blica —, Tenviaren a la « Model » de Barcelona, que és de 

« Van a matar-nos, pero vencerem ». 
(Dibuix de CASTELAO) 

primera categoría. Arriba a Barcelona el gener del 1946, 
pobre i tronat. En menys de dos anys ha fet una immensa 
fortuna fent üs de les « llicéncies » de Falange i del mi
nistre i cometent tota mena d'estraperlos. 

Vegem alguns negocis de tan « exemplar » director: es 
va apropiar i va vendré al mercat negre les prestatgeries, 
les taules, els bañes, els Hits de cel.les i galeries. Va co
brar de TEstat 6 milions de pessetes per fer aixecar dos 
metres mes de paret i construir tres « garites » mes deis 
sentinelles. S'apropia de les racions de tabac que TEstat 
assigna a la presó i les cigarretes i altre tabac son venuts 
al mercat negre deis carrers Escudellers, Sant Pau, Hospi
tal, Rondes, Plaga Universitat, Diagonal, etc. Escurra les 
racions de fam deis empresonats i es ven els queviures 
al mercat negre: ell guanya una fortuna imposant ais pa
triotes el plat ünic, un cassó de bledes podrides, plenes de 
térra, amb aigua quan no és de faves amb tavella i tot. 
Arreplega tota mena de papers deis paquets i altres coses 
i s'ho ven ais drapaires conjuntament amb Tedició comple
ta del periódic de la presó « Redención ». Engoleix inte-
grament el pressupost de Farmacia i Infermeria. Es ven 
el sabó de TEstat i deis presos, les escombres i baietes. 
Recentment imagina unes obres a la tercera galería i va 
fer comprar 300 .aixetes i tubs de desguás a preus de taxa 
i les va vendré a preus de mercat negre i va deixar les 
que ja hi havia. El nombre de sacs de ciment que aquest 
individu s'ha menjat és incomptable. 

Aixi no és d'estranyar que aquest director, Fernando Ar-
nas, que va arribar a Barcelona tronat s'hagi comprat ja 
un « Mercedes Benz » per 200.000 pessetes, hagi comprat 
cases que ha posat a nom de la seva dona i un munt de 
joies, i meni una vida de potentat que no s'adiu pas amb 
el sou d'un director. 

I aquest és Tindividu que dirigeix la presó de Barcelona 
atenent-se al lema que ell mateix ha fet que els periódics 
popularitzin: « disciplina y buena alimentación ». Es com
prensible que un funcionari de qualitat tan excepcional '. 
tan "falangista hagi estat condecorat el mes de juny prop
passat peí bandit número 1 de Barcelona, Baeza Alegría, 
amb una medalla pensionada. 

Es natural, dones, que el subjecte Amas posi en els 
llocs mes importants de la presó els funcionaris mes cor-
romputs i degeneráis, i d'instint mes criminal. 

Andrés Sánchez, cap de servéis, ex-funcionari de la pre
só de Sant Elias i expulsat del Cos, previ expedient per 
lladre. Mes tard s'encabi a Prove'iments de Barcelona i va 
estafar uns quants milers de pessetes, per la qual cosa fou 
expulsat i empresonat durant dos mesos i mig a la presó 
de Girona. De Girona ana a Madrid, féu alli una cura fa
langista, fou reincorporat al servei i toma a Barcelona a 
ocupar el carree que avui té. 

Conjuntament amb aquests dos individus, els que mes es 
distingeixen en els tractes inhumans ais patriotes empre
sonats son: López Pereira, Canseco i José Pérez, els quals 
es serveixen deis provocadors i delators Félix Martínez, 
Jesús Salvador, Antonio Campos i Rafael Toledo. 

(Passa a la pág. 2) 
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Un nou sarcasme de Falange 

LA SEVA " REFORMA 

D
ES que la Falange va cele-brar 

el seu Congrés de la Terra, 
on Sanz Orno, el seu jerarca 

, sindical, va declarar que faria 
la reforma agraria, la premsa fran
quista parla deis problemes del camp 
espanyol com si, després d'haver-los 
empitjorat, els anés a resoldre dlavui 
a dema. 

« Arriba » dedica forca espai a 
parlar del gran contlngent de joma-

DEBATS 
CULINARIS 

E
N res no es distmgeix 
el 29 d'abril darrer deis 
altres dies. Aquest dia, 
igual que els altres, es 

vessava la sang a Xina, a Pales
tina i a Catxemira. Els protago-
nistes del a bloc occidental » 
es reunien en gran secret a 
Londres. A Nova-Vork, un Comi
té de lO.N.U.examinava la qües-
tió de la lluita contra el racis
mo. El poblé corea protestava 
contra la voluntat deis imperia
listes de partir en dos trossos 
el seu pais! 

Durant aquest temps, qué és 
el que passava al Parlament br i -
tánic? El « Daily Graphis » ens 
no explica en donar compte de 
la part del debat que va teñir 
lloc la nit d'aquest dia entre els 
honorables membres del Parla
ment. 

El problema que es trobava 
en discussió era un projecte de 
llei sobre la pesca. 

El senyor Robert Boothe 
(conservador) evoca el « temps 
delicies » en qué es menjava 
vuit arengades de renglera. 

El senyor Basil Niven-Spen-
cer deia: « « L'arengada que fa 
poc em fou servida en un hotel 
de la costa s'assemblava a un 
tros de sola de sabata vella; era 
massa cuita, no tenia cap mena 
de gust i feia olor de fumat ». 

El senyor Boothe informa 
aleshores la Cambra de l'exis-
téncia d'una bona recepta per a 
preparar l'arengada fresca 
« L'obriu, li treieu l'espina i la 
feu fregir després d'haver-la 
submergit dins la civada esco-
cessa ». 

La senyora Jane Mann ( t re-
ballista) el contradi: « Es men
t ida! Vos no esteu gens ni mi 
ca documentat sobre aquesti 
qüestió, com tampoc no ho esteu 
sobre la manera de treure a 
l'arengada la seva olor especial. 
L'arengada no es fa coure mai 
a la paella. Es cou sobre una 
graella! ». 

El senyor Boothe (que havia 
intfrvingut di verses vega Jes en 
el debat): « No hi est'G gens 
d'acorá. L'arengada preparada 
a la graella m'agrada f <r.a. No 
obstant l'arengada és encara 
mes gustosa si abans iiom l'en-
farina ». 

Després d'una interpel.lacio 
del senyor A. C. Spirman (con
servador), i per a posar punt 
final a la qüestió que es debatía 
calgué la intervencio i l 'outori-
tat d'un ministre. El senyor Tom 
Williams, ministre de l 'Agricul-
tura ensems que pescador de 
prestigi, va declarar que almenys 
havia sentit explicar deu vega-
des al senyor Boothe la manera 
de preparar l'arengada, pero 
que la recepta mal no havia es-
tat la mateixa. 

Van arribar tan amunt, que 
el propi president es va veure 
obligat a critioar-los d'haver 
« situat el debat al nivell d'una 
Migó d'art culinari ». 

lers agricoles de la provincia de Ba
dajoz; que el treball del camp -en 
aqüestes condicions no eleva sino 
que esclavitza l'home; que el que 
ha de vendré el seu treball per a 
conviure amb les bésties- queda re-
duít a serf temporal que és pitjor 
que ésser-ho perpetu; puix que cer-
tes temporades ningü no li compra 
el treball, la fam envaeix la seva 
llar, etc., etc. 

I bé, tot aixó és cert. Dramatica-
ment cert. 

Pero qué diriem d'un malfactor, 
hereu degenerat de malfactors, que 
ens hagués destruít la hisenda, que 
ens hagués llagat el eos a cops de 
earrot, que ens hagués impedit de 
formar-nos una inslrucciO, i que de 
cop i volta, éssent-ne ell l'autor, ens 
fes retret de sofrir unes tais nafres 
económiques, flsiques 1 moráis? 

Car la Falange és precisament aixó. 
Tant peí mal que ha fet i fa a l'agri-
cultura 1 ais pobles hispánics, com 
peí mal que ja van fer els seus pre-
decessors de casta 1 de classe.'Car 
la Falange és la continuado al Poder 
del conglomerat terratinent, milita
rista, colonialista, clerical, pistoler 
mercenari, al qual Espanya deu el 
seu endarreriment i les époques 
d'opressió que ha viscut i viu, sota 
formes monarquiques 1 de dictadu-
res militars. 

La Falange ha vingut a esborrar 
la clariana de vida democrática que 
fou la República durant la qual 
s'havia comencat a donar la solucid 
veritable al problema agrari deis po
bles hispánics. La Falange ha resta-
blert els sistemes feudals d'explo-
tacio de la térra i del tractament deis 
treballadors del camp. Al camp de 
Catalunya, d'Espanya tota, s'ha 
anul.lat tota llei de defensa deis 
drets deis pagesos treballadors. 

Son demagogia de la pitjor mena, 
dones, les lamentacions falangistes 
per l'existénoia de iatifundis impro-
ductius i de minifundis esgotadors i 
esgotats; peí sistema de jornades 
d'estels a estéis en les feines de tem
porada i per l'atur forcós quan la 
temporada ha passat; per l'Os i abOs 
del dret de propietat a mantenir sen-
se conrear la térra conreable, el de
dicar-la a cultius que no correspo-
nen a la qualitat de la torra ni a les 
necessitats del consum nacional; peí 
descens continuat de la producció 
agrícola. 

Son demagogia, per qué, qui, slnó 
la Falange, és la culpable d'aquest 
desgavell? 

Car tothom recorda que amb la 
República, la superficie conreada i 
la producció agrícola van augmentar 
constantment, com constantment va 
augmentar el benestar de la pagesia 
treballadora i de tot el poblé. 

La reforma agraria significa l'ac-
cés a la propietat de la térra d'aquest 
80 per cent de ma d'obra jornalera 
de Badajoz, i de tots els tants per 
cent de má d'obra jornalera, arren
dataria, mitjera, rabassaire, masove-
ra, que hi ha a tots els pobles his
pánics. Significa dotar cada familia 
pagesa d'un lot de térra que li per-
meti de viure lliurement 1 amb digni-
tat 1 de credit per a paasar l'anyaóa 
i per equipar-se i de vivenda sana; 
dotar la pagesia de camps experi
mentáis i d'escoles de capacitació 
profossional. 

I per altra banda, fomentar el sis
tema cooperatiu en les seves bran
ques de producció, de compra i de 
venda de mercaderies. 

Aquest és el caml únlc que pot eli
minar els inconvenients del latifundi 
i del minifundi, deis quals la Falan
ge es lamenta. Distribuir la gran pro
pietat en explotacions familiars 1 fo
mentar després la unió voluntaria 
de les mateixes explotacions mitjan-
cant l'organització técnica i coopera
tiva del treball, la compra 1 l'üs en 
comü de tractors, de maquines sim
ples o combinades de segar i batre, 
de premses per al raim i per a l'oliva, 
de cellers per a l'elaboració i conser-
vació de l'oli 1 del vi; l'organització 
cooperativa del credit, de l'estalvi, 
de les assegurances contra totes les 
adversitats. • 

El sistema cooperatiu és el com-
plement indispensable de la reforma 

AGRARIA " 
per Evarist MASSIP 

agraria per tal que tingui tota l'efi-
cácia económica, social i nacional. 
Manté'la independencia de l'explotació 
familiar i crea les bases per avanzar 
amb pas segur peí caml del treball 
col.lectiu, de la industrialització de 
l'agricultura que emancipará el pa-
gés de l'esclavitut del treball 1 de 
la baixa producció. • 

Amb la República i amb la Cata
lunya autónoma liavlem comencat a 
inarxar per aquest caml i la Falange 
lia deturat i ha destruít l'obra ce-
mencada: ha deixat sense treball i 
ha despullat de la térra els pagesos 
demócrates; ha llancat els pagesos 
pobres o victimes de la mata anyada 
a mans de la usura del prestamistes, 
deis estraperlistes, o deis banquers; 
escanya els pagesos pobres i mitjans 
amb l'augment continuat de les con-
tribucions, mentre que la gran pro
pietat improductiva está exempta de 
la tributació que li correspon; ha 
deixat el camp sense ferramentes, 
ni bestiar de treball; sense adobs ni 
llavors; els Sindicáis cooperatius 
els ha transformat en ominoses 
« hermandades », nius de la Falange 
estraperlista; ha fet que la pagesia, 
que per naturalesa estima la pau per 
a treballar i produir, es vegi obliga
da a sumar-se i a recolzar el movi-
ment guerriller. En aixó consisteix 
la reforma agraria de Falange. 

Aquesta éá¡ l'obra de Falange i de 
la qual hipócritament es lamenta. I 
després d'haver fet tant de mal, ve 
a dir que vol fer la reforma agraria. 
Ni les seves lamentacions ni les se
ves promeses, pero, no impressiona-
ran ningú. 

I els pagesos, a mes, respondrem 
amb la nostra unitat pagesa, amb la 
nostra alianca amb els obrers de la 
ciutat i totes les forces democráti-
ques i republicanes, contra el régim 
de Franco i Falange, en la defensa 
de les institucions republicanes i ca
talanes, peí restabliment d'una legis
lado agraria progressivament justa. 

PER UNA MAIOR DIFUSIO DE «Lluiia» 

El nostre portantveu 
no pot mancar 

en cap llar catalana 
Per Catalunya! Per la República! 
A un sol ¡ront de combat, una sola 

conducta. 

Endavant en la tasca de fer mi-
lers i milers de nous suscriptors de 
« LLUITA >\ 

Grácies al magnijic esforc deis com-
panys de l'interior, « TREBALL •» 
compleix el seu paper de dirigent 
d'avantguarda, en fabriques i tallers, 
en barriades, en pobles i ciulats. Ar-
reu la seva veu orientadora encén 
Vesperit de lluita deis obrers, deis pa
gesos, de totes les amplíes mqsses po-
pulars patriotes i antifj-anquistes. Ca
da activista de « LLUITA » ha d'em-
mirallar-se en l'exemple deis herois 
difusors de < TREBALL ». 

« TREBALL > viu amb Vesforc i 
sacrifici deis catalans combatents. ES 
EL SEU GUIA ES EL SEU ORGA. 
NITZADOR en la lluita. 

« LLUITA > és i será cada dia mes 
el portantveu volgut de tots els ca
talans combatents de l'emigració. ha 
seva presencia no pot mancar en cap 
llar catalana. 

< LLUITA > publica en aquest nu
mero un material impressionant en 
el qual el nostre secretan general, com-
pany Joan COMORERA, denuncia 

davant l'opinió mundial la dramática 
situado deis nostres pobles, els crims 
i tortures mes revoltants de que son 
victimes els seus millors filis. 

AQUEST CRIT A LA CONSCIEN-
CIA UNIVERSAL HA D'ESSER 
CONEGUT PER TOTS ELS CA
TALANS, PER TOTS ELS ESPA-
NYOLS ANTIFRANQUISTES, PER 
TOTS ELS DEMÓCRATES EN CA
DA PAÍS. 

En aquesta ocasio, tots els incan
sables activistes de la dijusió de 
< LLUITA » reprendran amb mes 
fermeSa que mai la capdavantera en 
l'esforg general. 

Assegurant, rivalitzant amb abne
gado i iniciativa la seva divulgado i 
venda. 

» 
Cada company, cada activista, ha de 

sentir com a tasca d'honor ésser el 
primer a aconseguir un nou lector, un 
nou suscriptor de « LLUITA >. 

QUINS SERÁN ELS PRIMERS? 
QUINS PODRAN ESSER DESTA-
CATS COM ELS MILLORS? 

Endavant en aquesta fecunda i 
exemplar tasca d'emulado! 

Endavant per aconseguir milers de 
nous suscriptors per a < LLUITA »! 

Els intel.lectuals i la lluita del nostre poblé 

Qué hem de fer? 
peí Dr. P. CIRERA 

• OAN de Garganta ha plantejat 
•el problema amb cruesa pero 
amb exactitud en la seva cró
nica titulada « Passat i f u -

tur », publicada a la « Revista de 
Catalunya » i comentada no fa gaire 
des d'aquestes mateixes columnes. I 
« LLUITA » ha obert, per dir-ho 
aixi, el debat a l'entorn de la qüestió, 
és a dir, l'actitud deis intel.lectuals 
catalans davant la lluita del nostre 
poblé. Es hora, dones, que hi inter-
vinguem, que fixem la nostra posició 
i que examinem les tasques que ens 
marca el moment present i la realitat 
que ens envolta. 

Es cert, com diu Joan de Gargan
ta, que bon nombre deis nostres in
tel.lectuals — em refereixo, és ciar, 
ais antifranquistes; amb els f ran-
quistes, ni diáleg —, tot i ésser sin-
cerament demócrates, s'han mantin-
gut en una actitud mes aviat passiva 
i no han donat ni de bon tros l'es-
forc que havien de donar i que el 
nostre poblé tenia i té el dret d'exi-
gir-los, com té el dret d'exigir-lo a 
qualsevol deis seus f i l is. I és cert 
igualment el que diu l'articulista 
anónim de « LLUITA » que, en ge
neral, els nostres literats, els nos-
tres homes de ciencia, els nostres 
artistes, es tanquen dins el marc 
estret de llur professió respectiva i 
no preñen cap posició decidida da
vant els problemes que la situació 
nacional i internacional ens planteja 
i ens obliga a resoldre diáriament. 
Cal convenir que la inconsistencia de 
llur « apoliticisme » és evident, car 
semblen no adonar-se que el sol fet 
d'ésser a l'exili ja és una posició po
lítica; el que cal, pero, és dur-la fins 
a les ultimes conseqüéncies, com la 
hi han duta les capes mes combati-
ves i mes conscients del nostre po
blé, les quals tant a l'interior com a 
l'exili segueixen lluitant sense treva 
per l'allib^rament de la nostra térra. 

No, no som ni podem ésser apoli-
tícs, si és que ens diem sincerament 
i honradament demócrates i antifran
quistes. Ni suposo tampoc que cap 
de nosaltres no té la pretensió que 

Els prieiisfes 

obre ra i 
íaisfes fraídors a la 

al servei de la reacció 
lasse 

ELS socialistes dretans espanyols, 
que acabdilla el senyor Prie
to, senten la necessitat de 
Justificar « teóricament » llur 

traició al marxisme i ais mes elemen
táis principis obrers i republicans. 
« El Socialista » del dia 2 d'aquest 
mes ha publicat un article de Manuel 
Albar, el t i tol del qual és Ja forca 
expressiu. Diu aixi: « Tiempo pre
sente. LA HUELGA, ARMA DEL PA
SADO ». I el t i tol respon exactament 
al contingut de l'article. El pretext 
de l'article és condemnar la recent 
vaga deis obrers portuaris de Lon
dres. 

Diem que aquest és el pretext per
qué el veritable objectiu de l'article 
és un altre. Es tracta, sobretot, d'es-
timular la passivitat de la lasse obre
ra espanyola, castrar-la del seu es-
perit combatiu, fer- l i acceptar, man-
soiamnt la dominació del gran ca
pital imperialista i del feixisme fa 
langista i la capitulado vergonyosa 
deis dirigents prietistes. 

En l'article del lider socialista dre-
tá hi ha antisovietisme i anticomu-
nisme en grans dosis, escarneix els 
obrers i patriotes que lluiten i moren 
amb el crit de « Visca la República » 
ais llavis, defensa desvergonyida-
ment el capitalisme. No hi ha, pero, 
ni una sola paraula de condemna con
tra Franco. Es cert que en la mateixa 
página es publica la declarado ¡n-
famant de la C. E. del P. S. O. E. 
(grup Prieto) en la qual es « fel ici
ten » deis acords amb els monárquics. 

El senyor Albar té el cinisme de 
fer-se aquesta pregunta: 

• No será conveniente que vaya
mos pensando en que la huelga es 
un arma de lucha caduca? » 

per a contestar-la tot seguit dient: 
• Se impone en cambio la discusión 

pacifica y el arbitraje oticial — of i 
cial?, naturalment a carree del govern 
de la burgesia! — quando las partes 
litigantes no encuentren el acuerdo ». 

I després de fer algunes considera-
cions sobre el paper que les vagues 
han jugat en el moviment obrer, af ir
ma, contundent: 

« Pero nada de eso impide que la 
huelga sea virtualmente hoy un arma 
que pertenece a los tiempos preté
ritos ». 

Aqüestes conclusions a les quals 
arriba el senyor Albar no son un pro
ducto esporádic de les seves cavil.la-
cions sino que formen part de la l i -
nia general de capitulado que apl i
quen els servidora <e la reacció im
perialista en el camp obrer, des deis 
prietistes al faistes de les dues bran
ques. 

« El Socialista > publica aquest 
article amb tots el* honors precisa
ment avui, després de l'entesa entre 
Don Joan-Franco i Prieto, quan 
aquest s'ha compromés a establir la 
«pau social » i » domesticar » la 
classe obrera deis pobles hispánics, 
premissa indispensable a l'aplicació 
deis plans de capitulado i traició ais 
interessos de la classe obrera i al 
poblé, de renunciament a la Repú
blica i a la sobirania nacional i inde
pendencia d'Espanpa. 

Els faistes de les dues branques 
orienten llur politiía peí mateix cami 
capitulador i pretenen, també, fer 
perdre a la classe obrera la confian
za en les seves fortes. Garcia Pradas 
afirma que 

« la cobardía, la ignorancia, la pe
reza y otras taitas de que no está 
exenta la classe trabajadora » 

teñen la culpa de Tactual situació, 
Ja que, segons aquest agent f ran
quista, la classe obrera 

« No está a la altura de su misión 
verdadera ». 

I els de l'altra branca, els faistes 
de « Su Alteza », fan la pregunta i 
la resposta camboniana de 

« Monarquía?, República? »• 
i contesten que 

« colocamos a España como espa
cio vital y unidad civil y civilizado
ra ». 

Uns i altres dediquen tots llurs 
esforcos, no a lluitar contra Franco 
i, per tant, a exaltar i organitzar la 
lluita de la classe obrera i impulsar 
la seva unitat combativa, sino tot el 
contrari. Llurs esforcos van encami-
nats a fer perdre a la classe obrera 
la confianca en les seves própies for-
ces i en les armes que l'experiéncia 
histórica ha demostrat que son les 
mes eficients. * 

Aqüestes definicions pretesament 
« teóriques » deis agents franquistes 
en el moviment obrer son el comple-
ment de la capitulado, l'aplicació deis 
acords i compromisos contrets per 
Prieto i passos preparatoris a una 
entesa mes estreta ntre els falan
gistes deis Sindicats Verticals de Gi
rón i els dirigents faistes i socialis
tes dretans. 

Aquest renegat del moviment 
obrer, que mai no ha tingut res a 
veure amb ell, preté demostrar ais 
obrers espanyols que la vaga és una 
arma caduca i que no serveix per a 
poder facilitar aixi el llurament de 
la classe obrera i del poblé espanyol 
a mans de la reacció monarco-falan-
gista-imperialista. Mentre els obrers 
espanyols organitzen llurs forces en 
els Sindicats clandestins a l'interior 
del pais i desfermen moviments va-
guístics contra el régim franquista, 
els agents de Franco en el moviment 
obrer s'esfocen per convencer la 

classe obrera que no cal lluitar, que 
és inútil fer-ho. 

De fet, aquesta « teoría » sobre 
la caducitat de la vaga és el comple-
ment deis métodes repressius de la 
policía franquista i deis Sindicats 
Verticals. Es la divisió del treball 
que han acordat Franco-don Joan i 
Prieto. 

* * * 
L'increment de la lluita a l'interior 

del pais demostra que els obrers es
panyols no fan cas a les exhortacions 
deis prietistes i faistes i s'incorporen, 
cada vegada mes decididament, a la 
lluita alliberadora. 

Les magnifiques i qrandioses va
gues de Barcelona, Madrid, Bilbao, 
d'arreu d'Espanya, que han mobilit-
zat dotzenes de milers de treballa
dors, malgrat la terrible repressió 
de l'aparell terrorista del franquis-
me, son la millor resposta deis obrers 
espanyols a les crides deis prietistes 
i faistes invitant-los a la passivitat i 
a la resignado. 

Els dirigents socialistes dretans 
han confós llur servil capacitat 
d'« adaptado » i traició amb l'esperit 
indomtable de la nostra classe obre
ra i el nostre poblé, amants fervoro
sos de la llibertat i de la República. 

Malgrat els Prieto i tots els capitu-
ladors que el segueixen, malgrat els 
provocadors de la F. A. I., agents 
franquistes enquistats en el movi
ment obrer, la classe obrera espanyo
la marxa, decidida, cap a la victoria 
peí cami de la lluita antifranquista i 
republicana conseqüent. El nostre 
poblé no acceptará mai la « solució » 
capituladora que no seria altra cosa 
que la perllongació del franquisme i 
el recruamnt de la repressió, de 
la miseria i del lliurament a l'imperia-
lisme estranger. 

ens convertim en una mena de casta 
privilegiada dins el conjunt de la na
ció, amb dret a viure impermeables 
al drama de Catalunya i a esperar que 
ens ho donín tot fet. 

Un bon nombre d'intel.lectuals ca
talans de l'interior ens en dona ja 
l'exemple, malgrat les condicions del 
terror franquista. • 

Laurent Casanova recordava suara 
que a Franca, en tots els moments 
mes greus de la vida nacional, els 
intel.lectuals han considerat com un 
deure d'intervenir actívament en la 
batalla política, i citava, entre altres, 
els exemples de Zola, Romaín Rol-
land, Barbusse, Langevín. Nosaltres 
podriem esmentar igualment un gran 
nombre d'intel.lectuals que han fet 
el mateix a casa nostra. Els noms de 
P¡ i Margall, Lairet, Carrasco For-
miguera, Ignasi Iglesias, Quimera, 
Campalans, Companys i tants d'altres, 
son testimonis eloqüents d'aixó que 
díc. Només cal recordar que, en l lur 
conjunt, els intel.lectuals catalans 
tingueren una conducta ben merito
ria en el periode ¡mmediatament an
terior a l'ensorrada de la monarquía 
espanyola i a la instaurado de la 
República. 

Pero ara no es tracta pas precisa
ment d'aixó. Es tracta mes aviat de 
saber qué hem de fer. Si tots plegats 
estem ben decidits a sortir d'una ve
gada de l'estat de contemplació en 
qué ens hem col.locat, a demostrar 
d'una manera real i efectiva que es
tem identificáis amb el nostre peble, 
que estem disposats a col.laborar 
amb ell amb les armes de qué dispo-
sem. Sí no ho féíem aixi, estariem 
irremissiblement perduts, estariem 
condemnats a l'esterilitat. No seriem 
dignes de nosaltres mateixos ni de 
la nostra patria. André Fougeron, 
l'escultor, diu la veritat quan decla
ra que els intel.lectuals només farem 
una tasca útil en la mesura en qué 
comprendrem que no hi ha progrés 
si no está fundat en la marxa enda
vant de les classes laborioses, a 
l'avantguarda de les quals hi ha la 
classe obrera. 

Jo no vull pas donar una nota pes-
simista. Vull creure que el llevat hi 
és i que només cal fer-lo fermentar. 
Tinc confianca que el clam de Cata
lunya — de totes les veus de la tér
ra, de qué parlava Maragall —- no 
ressonará en el buit. Em dona espe
rances en aquest sentit la contribució 
activa d'una gran part de la nostra 
intel.lectualitat a l'obra del Patronat 
Cátala de Defensa de les Victimes del 
Franquisme. Me'n donen igualment 
l'adhesió de « Cultura Catalana » a 
aquest Patronat i al Congrés de Wro-
claw. 

Aquests fets compten evidentment 
al nostre actiu. Ara, el que cal 
és que no ens aturem pas aci i que 
aquest actiu acabi per superar, com 
mes aviat millor, el nostre passiu. I 
aixó ho aconseguirem en la mesura 
en qué intensificaren! la nostra act i-
vitat. 

Un deis aspectes de la intensifica
do de la nostra activitat pot ésser, 
per exemple, d'estrényer el contac
te, en tant que intel.lectuals catalans 
i amb la nostra propia personalitat, 
amb els intel.lectuals antifranquis
tes de la resta deis pobles hispánics, 
a f i d'establir amb ells un programa 
d'acció comü. Per qué no ens hem 
de Migar mes amb els intel.lectuals 
francesos que comprenen les nostres 
necessitats i comparteixen els nos-
tres neguits, és a dir, les necessitats 
i els neguits de Catalunya? En una 
paraula, hem de sortir de l'ísolament 
en qué hem viscut fins ara i ens hem 
d'incorporar resoludament a la lluita. 

Cree també que, recollint amb en
tusiasme la idea Mancada a Wroclaw, 
hauriem d'organitzar el mes aviat 
possible un congrés nacional deis 
homes de cultura catalans per la de
fensa de la pau i, per consegüent, 
de la nostra patria — congrés que 
podría i hauria d'ésser el preludi d'un 
altre mes ampli de tots els homes 
de cultura hispánics. 

« Intel.lectuals del món! — han 
proclamat els nostres companys re-
units a Wroclaw, en llur manifest fi
nal. Una gran responsabilitat pesa 
damunt de nosaltres davant deis po
bles, de la humanitat i de la histo
ria ». 

I nosaltres formem part deis in
tel.lectuals del món. 

Joan COMORERA denuncia els crims de la presó de Barcel rceíona 
(Ve de la páfj. 1) 

Com és la justicia 
falangista 

AIXO que passa a la presó « Model > de Barcelona no 
és una excepció, sino que és el producte natural de 
tot un régim de sang, de corrupció, feixista. El ré
gim de la preso de Barcelona no es pot deslligar de 

la justicia. I si la presó és un infern, qué pot ésser la jus
ticia falangista si no un altre exemple de monstruositats, 
juridiques en aquest cas? 

Els detinguts romanen mesos i mesos tancats i torturats 
ais soterranis de « Jefatura », a les comissaries i casernes 
de la Guardia Civil i altres l locs quan, juridicament, a les 
24 hores haurien d'ésser posats a disposició d'un jutge. Els 
patriotes están mesos i mesos, ádhuc anys, sense ésser pro-
cessats, quan, segons la llei, el procés hauria de comencar 
a les 72 hores, o haurien d'ésser alliberats de no haver-hi 
Hoc a procés. 

La Falange i els seus policies son els que ordenen la 
justicia, encara que, en la immensa majoria deis casos, els 
jutges, gairebé sempre militars, no necessitin cap mena 
de coacció per cometre les mes cruels injusticies. 

Els empresonats están privats de tots e ls drets i quan 
son arrossegats a un Consell de Guerra no teñen defensor 
ni poden defensar-se i el fiscal es limita a llegir les con
clusions d'un atestat policiac fet amb sang i dolor, i els 
membres del Consell es concreten a posar llurs signatures 
al peu de la sentencia dictada per Falange. 

No ens hem d'estranyar que en el Consell de Guerra pels 
fets de la < Casa Noiet > (18 de setembre del 1947) el pre
sident volgués suspendre el judici a les 22 hores de co
mencar per manca de provea. Pero la policía exigí que con
tinúes i dicta el nombre de penes de mort que s'havien 
d'imposar i que s'imposaren. 

No ens hem d'estranyar que el 18 de juny proppassat un 
Consell de Guerra condemnés a mort i a 20 anys i a 16 anys 
de presó Félix Pérez, Francesc Santiago, Agusti Messegora, 
Victor Medallo, Manuel Fernández, Sebastiá Mallol Sale-
lles, Doménec Garcia Camacho, Josep González López i 
Francesc Rojas, acusant-los de tot alió que se'ls va ocórrer 
i, mes concretament, a Mallol i a Garcia, d'haver organit-

zat « cél.lules comunistes » i a González López d'haver as-
sistit a unes « reunions clandestines » al Passeig de Gra
cia. Foren condemnats, malgrat el comportament altament 
coratjós i patriótic de tot el grup i, molt particularment, 
de González López. Malgrat que la dignitat republicana i 
catalana va impressionar profundament el püblic i ádhuc 
els miserables policies i falangistes que assistien al Con
sell. 

No ens hem d'estranyar que els patriotes Enric Garcia 
Murillo, Valeria Gili, Joan Robles, malgrat haver complert 
la condemna, continuin empresonats. I que hi hagi un jut
ge, Fina de Caralt, que es prestí a la sinistra comedia 
muntada per Falange. 

No ens hem d'estranyar que els familiars deis detinguts 
siguin seguits, molestats, coaccionats per la Brigada d'In-
formació política dirigida per. el sinistre Polo. 

No ens hem d'estranyar que aquest régim « cristiá » que 
tant diu « preocupar-se per la familia, la infancia i la re-
deneió deis pecadors > cometí la monstruositat de carácter 
étic i médico-legal d'empresonar milers d'adolescents de 
14 a 18 anys. A la « Model > de Barcelona n'hi ha 217 que 
esdevenen psicopates, oligofrénics i débils mentáis i, per 
consegüent, necessiten mes assisténcia médica i pedagó
gica que régim carcelari. Viuen amuntegats en una sala-
quadra sense vigilancia i ningü no té cura d'ells. Degut a 
aquest abandonament i promiscuitat existeix i es desenvo-
lupa l'homosexualisme mes desfermat i a causa de la mala 
alimentació i a la manca absoluta d'higiene están en un 
llastimós estat de miseria fisiológica. 

No, ens hem d'estranyar que mentre els policies i els 
jutges del régim franco-falangista torturen i assassinen 
els patriotes, llancen a major corrupció i degeneració els 
menors que cauen a llurs mans, siguin tolerants, < hu-
mans », amb els bandits falangistes. S'explica que aquesta 
« justicia » condemnés per cobrir formes a 12 anys de pre
só Matías Sirgo, de Falange Espanyola, de la Policía Ar
mada, ex-voluntari de la Divisió Blava, convicte i confés 
de quatre atracaments; que el dia 15 de juny un Consell 
de Guerra (causa 35.370) condemnés a 34 mesos de presó 
Alfonso Saez de Magavella, aristócrata, de Falange Espa
nyola, protegit per Esteban Bilbao; a sis mesos Miguel 
Hernández, del S. E. U. i ex-miliciá de Darnand a Franca; 
i a 20 mesos el falangista Quadras, el nombre d'atraca-
ments a má armada deis quals fou canviat en una qualifi-
cació de « vida licenciosa >. 

Suprema dignitat 
deis patrióles 

AQUEST és el régim inhuma a qué están sotmesos els 
patriotes empresonats a la « Model > de Barcelona. 
Son els herois del nostre poblé, els que han arbo-
rat una bandera de llibertat que un dia no llunyá 

portarem al cim de Montjuic. Son escarnits, son tor
turáis, son mutilats, son assassinats pels bandits franco-
falangistes, pero no son vencuts ni dominats . La conducta 
de González López davant del Consell de Guerj-a, de Car
rero, de Valverde, Mestres, Batlle, Arias i Mercé Clota 
davant els torturadors falangistes son el testimoni de la 
increbantable voluntat de lluita del nostre poblé, de la fe 
incorruptible del nostre poblé en la victoria. 

En aqueix infern de la « Model » de Barcelona sofreixen 
milers de pat r io tes de tots els pobles hispánics i, entre ells, 
els 80 catalans que la Falange pretén assassinar i la cau
sa sagrada deis quals ha remogut tan a fons les masses 
democrátiques, progressives, de Catalunya, de tot Espa
nya i del món sencer. A la suprema dignitat deis patriotes 
caiguts en mans de l'enemic hem de correspondre intensi-
ficant i eixamplant la nostra acció de solidaritat i identi-
ficació. Hem de mobilitzar-nos sense repós per aixecar el 
nostre país i el món civilitzat, per esclafar amb la nostra 
lluita la fera franco-falangista. 

El régim franco-falangista és despietat, carnisser, fei-
..xista. Es mentida el que diuen els imperialistes nordameri-
cans que solen disfressar llurs plans inhumans amb fra
seología d'hipócrita beatería. Es mentida el que diuen els 
capituladors que Franco i Falange poden canviar i que 
amb ells es pot conviure en un régim pseudo democrátic, 
protegit i al servei de la reacció internacional. Es menti
da el que diuen tots aquells que per dissimular la seva 
traició parlen de simbolismes i de defensa romántica d'uns 
principis enfront d'un régim xop de sang i que esdevé, a 
les acaballes, cada dia mes cruel. I aixó ho hem de cridar 
sense defallences ni diplomácies de seca a la cara deis bot-
xins deis nostres pobles, a la cara d'aquells que els soste-
nen per cálculs miserables d'oportunisme politic o per con-
siderar-los com un factor necessari per a l'execució de 
llurs plans de guerra contra la Unió Soviética, les noves 
democrácies, el moviment obrer i progressiu d'arreu, con
tra la democracia espanyola i les nostres llibertats na-
cionals. 

Hem d'actuar, pero, perqué, en definitiva, és la nostra 

acció efectiva la que reforca al máxim l'ajut lleial deis nos-
tres amics i porta el desconcert i la vacil.lacio ais rengles 
deis nostres enemics. I aques ta acció progress iva que esde-
vindrá un moviment nacional alliberador de forija inconte
nible, l'hem de menar amb urgencia i energía indomtables. 

Perqué son milers les vides de patriotes en perill, per
qué el cas de la « Model > de Barcelona no és un cas isolat, 
sino general arreu d'Espanya. Cada presó franquista és 
un infern en el qual els pa t r io tes son t o r tu r á i s , mut i la t s , 
a s sass ina t s . I la nostra acció solidaria ha d'anar a to ts els 
que sofreixen per la causa que ens és comuna de la Repú
blica i de les llibertats nacionals. 

Hem de continuar la nostra campanya de solidaritat i 
d'identificació amb els 80 patriotes catalans en perill mor
tal. 

Hem d'eixamplar la nostra acció contra tot el terrorisme 
franco-falangista i hem d'aconseguir per la mobilització 
de masses a l'interior i a l'exterior que una Comissió In
ternacional Investigadora vagi a Espanya, comprovi els 
crims monstruosos que es cometen a- la « Model » de Bar
celona, i faci davant el món sencer la denuncia lapidaria 
d'un régim feixista, provocador de guerra, oprobi de la 
humanitat. 

Hem de comprendre, pero, que els patriotes correrán pe-
rills moríais, malgrat tot, que els nostres pobles sofriran 
major colonització, que la nostra patria i els nostres ger-
mans serán tinguts per placa d'armes i carn de cañó deis 
imperialistes malgrat tot, mentre nó anihilem totalment i 
definitiva el régim franco-falangista, la causa de tant de 
dolor i d'ignominia. 

A una i altra acció invitem altra vegada tots els patrio-
tes, tots els partits, organitzacions i forces populars de 
Catalunya: Esquerra Republicana, Acció Catalana, Estat 
Cátala, Conjunció Republicana Resistent, Partit República 
Federal, Unió Democrática, U. G. T., C. N. T., Federació de 
Treballadors de la Terra, Unió de Rabassaires, Unió de 
Dones, J. S. U. 

Els valents guerrillers de Llevant i Aragó ens han asse-
nyalat el cami del deure i de la victoria. L'experiéncia de 
la capitulació ja está feta i ningü no pot negar que només 
la unitat nacional combatent, que només la lluita intransi-
gent contra el franco-falangisme i contra qualsevol sor-
tida reaccionaria que presentin, salvará la vida deis nos-
tres herois empresonats i perseguits, posará fi al martiri 
deis pobles hispánics, restablirá la República i les nostres 
llibertats nacionals. 

Catalans: amb serena energia, endavant, a lluitar i a 
vencer! 



Muita 

oo pona el nacionalisme del grup Tilo a lugoslávia 
La resolució de l'Oficina d' lnfor-

mació deis Partits Comunistes « so
bre la situació en el Partit Comunis
ta de lugoslávia », adoptada el juny 
del 1948, indicava que els elements 
nacionalistes havien imposat llur do-
mini en la direcoió del Partit Comu
nista de lugoslávia des de feia a l -
guns mesos. Aquests elements na
cionalistes existien ja sota una for
ma disfressada. La direcció del Par
t i t Comunista de lugoslávia ha t ren-
cat amb les tradicions internaciona-
listes del Partit i ha pres la via del 
nacionalisme. 

Tots els Partits Comunistes, tot 
el camp de la democracia popular i 
del socialisme han estat unánimes a 
aprovar la resolució d« l'Oficina d'ln-
formació « sobre la situació en el 
Partit Comunista de lugoslávia ». 
Els Partits Comunistes del món sen-
cer han reconegut que la direcció ac
tual de lugoslávia, és a dir, el grup 
Tito, per la seva política nacionalista 
fa el joc deis imperialistes, isola l u 
goslávia i l'afebleix. 

El grup Tito ha extret d'aquest fet 
les ensenyances que s'imposen? 

El grup Tito ha compres que la po
lítica nacionalista condueix a la per-
dua deis aliats mes fidels de lugos
lávia, els Partits Comunistes de tot 
el món, que aquesta circumstáncia 
ha provocat ja l'isolament del Partit 
Comunista de lugoslávia, el seu afe-
bliment, tant a l'exterior com a l ' in-
terior del país? 

Es que el grup Tito ha compres 
que Túnica sortida a la situació d i 
fíci l a la qual ha portat el Partit i 
el país era el reconeixement de les 
seves faltes, la ruptura amb el nacio
nalisme i el retorn al si deis Partits 
Comunistes? 

Propósit de no rectificar 
No, el grup Tito no ha extret les 

experiéncies que s'imposen i sembla 
que no compren aqüestes coses sen-
zilles i clares. 

Al contrari. Per mitjá de la prem
sa de Belgrad contesta amb injuries 
grosseres a les critiques Justes i 
plenes de companyonia deis Partits 
Comunistes germans del camp de la 
democracia popular i del socialisme, 
atia l'hostilitat nacional contra els 
pobles deis paisos democrátics veins, 
practica la repressió en una gran es
cala. Els comunistes i no comunistes 
que s'atreveixen a expressar llurs 
dubtes sobre la justesa de la política 
nacionalista del grup Tito son detin-
guts o assassinats. Recentment, els 
agents de l'adjunt de Tito, el céle
bre Rancóvitx, han assassinat el com-
pany Arso Ivanovitx, general de 
l'exércít iugoslau, heroi de la guerra 
d'alliberació de lugoslávia, ex-cap 
d'Estat IWajor durant els anys de la 
guerra d'alliberació, cap de l'Escola 
militar superior de lugoslávia. Ha 
estat mort perqué dubtava de la jus
tesa de la política nacionalista i terro
rista del grup Tito. En relació a aixó, 
a lugoslávia es diu obertament que 
el grup Tito degenera en cleda d'as-
sassins polítics. 

Está vist que el grup Tito no té, 
dones, la intenció de reconéixer i re-
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parar les seves faltes. Es mes just 
dir que té por i que no té la valen
tía de reconéixer-les, puix que cal 
teñir valentía per reconéixer i cor
regir les seves faltes. I encara mes, 
en la seva por « fa actuar la seva 
repressió contra tots aquells que 
s'atreveixen a mencionar els seus 
errors ». 

Lenin deia: 
« El reconeixement de les seves 

faltes per un Partit és una de les 
proves mes importants i mes segures 
de Id seva seriositat, de compliment 
de les seves obligocions amb la clas-
se obrera i les masses laboriosos. El 
reconeixement obert d'una fal ta , la 
recerca de les seves causes i l'anolisi 
de la situació que l'ha fet néixcr, 
l'estudi aprofundit deis mitjans de 
reparar la fa l ta , hcu's aci les corac-
teristiques d'un partí serios del com
pliment per part d'ell de les seves 
obligacions, d? I'educació i la instruc-
cló de la classe i després de les mas
ses ». 

Es vident que no és possible posar 
el grup Tito entre aquests dirigents 
coratjosos i honrats que estimen l lur 
partit i deis quals parlava Lenin. 

Fou la vigilia de la convocatoria 
de l'Oficina d'lnformació deis Partits 
Comunistes, la primavera del 1948, 
que es produí la principal caiguda 
del grup Tito en el nacionalisme. 

El comencament de la política 
obertament nacionalista del grup T i 
to fou assenyalat per la seva negati
va a participar a la Conferencia de 
l'Oficina d'lnformació deis Partits 
Comunistes i examinar amb els partits 
germans la eituació en el si del Par
t i t Comunista Iugoslau. Malgrat les 
invitacions reiterades perqué s'enviés 
a la Conferencia una delegació del 
Partit Comunista de lugoslávia i pre-
sentessin llur punt de vista igual com 
s'havia fet a la Conferencia prece-
dent en relació a altres Partits Co
munistes, el grup Tito es negá cate-
góricament a prendre part ais t re-
balls de la Conferencia. Esdevingué 
evident que el grup Tito no concedía 
cap importancia a l'amistat deis Par
tits Comunistes, el Partit Comunista 
de la U. R. S. S. compres. Era la rup
tura oberta amb el front únic deis 
Partits Comunistes. Era una ruptura 
amb rinternacionalisme i el pas a 
la via del nacionalisme. 

Naufraguen en el 
nacionalisme 

El diari de Belgrad « Borba » af i r
ma que Tito i els seus partidaris son 
favorables a un front únic antiimpe
rialista. Aquesta afirmado és, natu
ralmente una mentida destinada a 
enganyar la « gent senzilla ». En 
realitat, de quina posició antiimperia
lista del grup Tito pot tractar-se 
quan aquest grup no pot tant sois 
viure en el si de la familia deis Par
tits Comunistes deis paisos propers 
a lugoslávia? 

El segon fet fonamental que de-
mostra que el grup Tito ha naufra-
gat en el nacionalisme és la seva ac
t i tud indigna, hipócrita, antileninista 
en el Cinqué Congrés del Partit Co
munista de lugoslávia. Els ingenus 
cregueren que els treballs del Con
grés es desenvoluparien sota la ban
dera de l'amistat amb els Partits Co
munistes, sota la bandera de la con
solidado del front antiimperialista 
deis paisos de democracia popular i 
de la U. R. S. S. En realitat, passá 
quelcom diameltralment oposat. En 
realitat, el grup Tito transforma el 
Congrés en un terreny de lluita con
tra els Partits Comunistes deis pai
sos veins, en terreny de lluita con
tra el front únic antiimperialista deis 
paisos de democracia popular, de llurs 
Partits Comunistes, contra la U. R. 
S. S. i el seu Partit Comunista. 

Naturalment, a lugoslávia no és 
possible, sense peril l , parlar d'una 
marxa contra la U. R. S. S. i els pai
sos de democracia popular, ja que els 
pobles de lugoslávia son fervents 
partidaris de l'alianca amb la U. R. 
S. S. i els paisos de democracia po
pular. Per aixó el grup Tito s'ha val-
gut d-'una trampa fácil i ha decidit 
disfressar aquesta marxa reacciona
ria amb frases pomposes sobre l'amor 
i l'amistat envers la U. R. S. S. i el 
paper preponderant que la U. R- S. 
S. ha jugat en el moviment d'allibe
ració, etc. Els partidaris de Tito han 
arribat a proposar a Stalin de pren
dre part a aquesta marxa vergonyo-
sa i prendre la defensa del grup na

cionalista de Tito contra les critiques 
deis Partits Comunistes de la U. R. 
S. S. i deis altres paisos democrátics. 
Els col.laboradors de la premsa de 
Belgrad han posat má a diferents 
Jócs de mans i altres combinacions, 
han donat salts d'acróbates i salts 
perillosos inesperats i ridiculs per 
provar ais pobles iugoslaus que alió 
que és negre era blanc i que alió 
que és blanc era negre, que la marxa 
del grup Tito contra el socialisme i 
la democracia té una importancia se
cundaria, pero que l'« alianca » amb 
la U. R. S. S. i el « front únic » amb 
ella son objecte de la mes gran aten-
ció per part del grup Tito. En reali
tat, pero, el grup Tito s'ha col.locat, 
durant aquests dies, en el camp deis 
imperialistes, omplenant d'injúries 
els Partits Comunistes deis paisos 
de democracia popular i la U. L S. 
S. per al mes gran plaer deis impe
rialistes de tots els paisos. En lloc 
del front comú amb els Partits Co
munistes s'ha realitzat el front co
mú amb els imperialistes. El Cinqué 
Congrés del Partit Comunista de l u 
goslávia ha aprovat i consolidat la 
política nacionalista del grup Tito. 

Els acróbates polítics del diari 
« Borba » demanen que els Partits 
Comunistes deixin de denunciar els 
errors del grup Tito i donin l lur con
fianza i recolzament a aquest -grup 
dient que, en el cas contrari, una tal 
« campanya » contra el grup Tito 
pot comportar un perjudici serios a 
lugoslávia. No, senyors! Els Partits 
Comunistes no poden concedir al 
grup polític nacionalista de Tito ni 
l lur confianca, ni l lur recolzament. 
Es possible que aixó causi un perju
dici a lugoslávia, pero no son els 
Partits Comunistes que cal criticar, 
sino el grup nacionalista de Tito, el 
qual ha trencat amb els Partits Co
munistes i que els ha declarat la 
guerra. 

Els acróbates del diari « Borba » 
s'han de donar compte que el mar-
xisme i el nacionalisme son incom
patibles, que el nacionalisme, en tant 
que ideologia de la burgesia, és ene-
mic del marxisme. S'han de donar 
compte que el marxisme-leninisme 
no pot pactar amb el nacionalisme o 
amb les desviacions nacionalistes en 
els Partits Comunistes, que té el 
deure de destruir el nacionalisme, 
tant se val la que sigui la seva for
ma, en nom deis ¡nteressos deis t re-
balladors, en nom de la llibertat i de 
l'amistat deis pobles, en nom de la 
victoriosa edificació socialista. 

Lenin deia: 
« El nacionalismo burgés i rinter

nacionalisme del proletariat, hcu's 
aci dues consignes inconciliables i 
enemigues, que corresponen a dos 
grans camps de classe del món capi
talista i que expressen dues polítiques 
(encara mes: dues concepcions del 
món) ». 

En les condicíons en les quals s'ha 
fet caure el poder de la burgesia, 
les classes explotadores i llurs agents 
intenten utilítzar l'arma emmetzinada 
del nacionalisme per restablir l'antic 
régim. 

Stalin ha dit sobre aquesta qües-
tió: 

« La desviacció cap al nacionalisme 
és una transigencia de la política in
ternacionalista de la classe obrera a 
la política nacionalista de lo burge
sia... i-a desviacio cap al nacionalis
me reflexa els intents de la « pro
pia » burgesia nacional per restablir 
el capitalisme ». 

Ruptura amb el moviment 
revolucionan mundial 
El nacionalisme en el Partit Co

munista de lugoslávia dona un cop, 
no solament al front general anti im
perialista, sino, sobretot, ais interés-
sos de la mateixa lugoslávia, ais in-
teressos deis pobles de lugoslávia, 
ais interessos del Partit Comunista 
de lugoslávia, tant en el terreny de 
la política exterior com en el terreny 
de la política interior. 

En el terreny de la política exte
rior, el nacionalisme del grup Tito 
porta a la ruptura amb el front únic 
del moviment revolucionari mundial 
deis treballadors, a la pérdua, per 
part de lugoslávia, deis seus aliats 
mes fidels, a l'isolament de lugoslávia. 
El nacionalisme del grup Tito desar
ma lugoslávia ais ulls deis seus ene-
mies de l'exterior. 

En el domini de la política interior, 
el nacionalisme del grup Tito porta 
a pactar entre els explotadors i els 
explotats, cap a una política d'« u-
nió » deis explotadors i deis explo
tats, en un front « nacional », cap 
a una política d'abandonament de la 
lluita de classes, cap a la preconit-
zació mentidera de la possibilitat 
d'edificar el socialisme sense lluita 
de classes, de la possibilitat d'una 
integració pacífica deis explotadors 
al socialisme, cap a la desmobilitza-
ció de l'esperit de combat deis t re
balladors iugoslaus. El nacionalisme 
del grup Tito desarma els treballa
dors ais ulls de llurs enemics de 
l'interior. 

Fa un any, quan el grup Tito en
cara no havia demostrat la seva inspi
rado nacionalista i col.laborava amb 
els partits germans, lugoslávia, se
gura d'ella, marxava decididament 
endavant recolzant sobre els seus 
aliats mes propers, els Partits Co
munistes de l'estranger. Aixó era 
així en un passat no llunyá. Pero les 
coses han canviat després que el 
grup Tito ha passat al cami del na
cionalisme. Quan el grup Tito ha re-
negat del front únic deis Partits Co
munistes i ha esdevingut arrogant 
amb els paisos de democracia popu
lar, lugoslávia ha perdut poc a pou 
els seus aliats mes fidels fins a t ro -
bar-se ¡solada davant deis sus ene
mics exteriors i interiors. 

La fracció Tito no és mes 
que una minoria 

Aquests son els resultáis desgra
ciáis de la política nacionalista, del 
grup Tito. 

El grup Tito no ha compres alió 
que és ciar i evident per a tot co
munista. No ha compres la veritat 
senzilla que en les condicíons actuáis 
de la situació internacional, la solida-
ritat fraternal deis Partits Comunis
tes, la col.laborado mutua i l'amistat 
deis paisos de democracia popular, 
la col.laborado j l'amistat amb la 
U. R. S. S., son les condicions essen-
cials del redrecament i desenvolu-
pament deis paisos de democracia 
popular en el front de l'edificació 
del socialisme, la garantía essencial 
de llur independencia nacional i de 
l lur independencia enfront deis atacs 
de l'imperialisme. 

Els acróbates polítics del diari 
« Borba » pretenen mes endavant 
que la critica deis errors del grup 
Tito s'ha transformat en una campa
nya contra el Partit Comunista de 
lugoslávia, contra els pobles de l u 
goslávia. 

Aixó, evidentment, és inexacte. No 
s'ha fet ni es fa cap campanya con
tra els pobles de lugoslávia. Hauria 
estat criminal fer una campanya qual-
sevulla contra els pobles de lugoslá
via, els fets heroics deis quals son 
coneguts per tots. A mes és sabut 
que els pobles iugoslaus son ferma-
ment partidaris d'un front únic amb 
els paisos de democracia popular i 
la U. R. S. S. No teñen perqué res-
podre en cap mesura de la política 

nacionalista del grup Tito. Nosaltres 
considerem els pobles iugoslaus com 
els nostres fidels aliats. 

Tampoc no s'ha portat a terme 
cap campanya contra el Partit Co
munista de lugoslávia en el seu con-
Junt. Sabem perfectament que la ma-
joria del Partit Comunista de lugos
lávia és francament partidaria de 
l'amistat amb els Partits Comunistes 
deis altres paisos, de l'amistat amb 
la U. R. S. S. i el seu Partit Comu
nista. No pot haver-hi cap dubte so
bre l'existéncia de tradicions inter-
nacionalistes en els rengles de la 
majoria del Partit Comunista de l u 
goslávia. Sabem perfectament també 
que la majoria del Partit Comunista 
de lugoslávia no aprova la política 
nacionalista del grup Tito. Sabem 
que per aixó el grup Tito i els seus 
agents exerceixen una repressió fe -
rotge contra aquesta majoria. 

La pretesa « campanfa » és por
tada, no contra els pobles iugoslaus 
i el Partit Comunista de lugoslávia 
en el seu conjunt, sino contra el 
grup nacionalista de Tito. Es porta 
a cap per ajudar el Partit Comunis
ta de lugoslávia a veure clarament 
els errors del grup Tito i liquidar la 
política nacionalista deis dirigents 
iugoslaus. 

Els acróbates polítics del diari 
« Borba » afirmen, en f i , que el grup 
Tito és inseparable del Partit Comu
nista de lugoslávia; que representa 
la majoria en el Partit Comunista de 
lugoslávia. 

Aixó és inexacte. Es possible que 
fa un any, el grup Tito representes 
la majoria del Partit Comunista de 
lugoslávia, pero aixó era fa un any. 
Actualment, després de la ruptura 
amb totes les Repúbliques veines, 
després del seu pas al camp del na
cionalisme, el grup Tito no represen
ta la majoria del Partit. Actualment, 
el grup Tito no és mes que una frac-
ció titista que té únicament la con
fianca d'una minoria del Partit i que 
utilitza l'aparell de l'Estat per aixa-
far la-voluntat de la majoria inter
nacionalista del Partit. La fracció de 
Tito s'ha posat fora del Partit en 
l l iurar-lo a la vigilancia del botxí 
Rancóvitx i establint en el Partit un 
régim de terror amb les seves re-
pressions, detencions en massa i els 
seus assassinats. De fet, la fracció 
Tito es troba actualment en estat de 
guerra amb el seu Partit. Únicament 
els orbs poden no donar-se'n comp
te. Si la fracció Tito ha demostrat 
que és incapac d'assegurar l'ordre 
en el Partit per mitjá deis métodes 
democrátics habituáis i s'ha vist obl i
gada a recorrer a una repressió en 
massa, vol dir que ha perdut de fa 
molt temps la confianca de la majo
ria del Partit Comunista de lugoslá
via. 

La fracció Tito no represnta mes 
que una minoria del Partit Comunis
ta de lugoslávia que recolza, no pas 
en la confianca del Partit, sió en 
l'aparell governatiu i policíac iugos
lau. 

El Comité Central 
del Part i t Comunista (b) 

de la U.R.S.S. 
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ELS JURISTES DEMÓCRATES 
DEL MON CONDEMNEN 

EL REGIM DE FRANCO 
Aquests dies darrers s'ha celebrat a Praga el Tercer Congrés de l 'Asso-

ciació Internacional de Jur is tes Demócrates. En represen tado de l 'Espanya 
republicana ni ha assistit una delegació composta pels senyors Josep Quero 
Molares, Ferrer , Duran i Joan Blázquez. 

La delegació espanyola denuncia davant del Congrés el régim feíxista del 
general Franco i el (error que pateixen els pobles hispánica i, especialment, -
la monstruositat jurídica i humana que es prepara contra els 80 patr iotes 
catalans de Barcelona. 

El senyor Quero Molares, el dijous dia 9, parla per Radio Praga i glosa 
en sentides paraules tot el valor de la Resolució presa pels jur is tes demó
crates d 'arreu del món a favor de la nostra causa. Entre al tres importants 
conceptes, el senyor Quero Molares manifestá que per a lluitar contra el 
ter ror franquista s'havia constitult, a Franca, un organisme nacional d'ajut, 
el Pa t ronat d'Ajut a les Victimes del Franquisme, del qual s'honor.a d 'ésser 
el president. 

El Congrés aprová per unanimitat i en mig de grans aplaudiments que de 
mostraren l'estima internacional que té la causa de la República, la següent 

RESOLUCIÓ 
El Tercer Congrés de l'Assodació 

Internacional de Juristes Demócrates, 
després d'haver estudiat la situació 
creada a Espanya peí régim franquis
ta, constata: 

1. — Que la premsa franquista, so
ta la direcció, el control i la censura 
de les autoritats civils i de la Falange, 
calumnia els pobles lliures i les de-
mocrácies i fa una propaganda vergo-
nyosa a favor d'una tercera guerra 
mundial que llanqaria el món demo
crátic en la miseria i la mort. 

2. — Que el poblé espanyol és victi
ma d'una opressió política, espiritual 
i d'una explotado social, está privat 
per la legislado en vigor deis drels 
jonamentals de l'home i esta solmés 
per part de les autoritats ¡ranquistes 
a mesures il.legals i arbitráries. 

3. — Que els actes polítics son qua-
lijicats com a delicies de dret comú 
i que eh demócrates SÓK perseguits da
vant de Consells de guerra, amb el 
procediment de jlagrant delicie, sense 
respecte deis drets de defensa i con
tra els prindpis universals del Dret 
penal. 

Renovant les protestes aixecades 
contra les persecucions i les condem. 
nes ja pronundades pels Tribunals 
d'excepdó que no ojereixen cap ga

rantía, aquest Congrés encarrega la 
Delegació nomenada anteriorment de 
fer tot el necessari per tal d'obtenir 
la revisió d'aquestes condemnes, d'in-
formar-se sobre la situació deis detin-
guts polítics, d'exerdr la seva aedó 
perqué les garanties normáis de de
fensa davant deis Tribunals ordinaris 
siguin concedides a tots els demócra
tes processats i, especialment, ais 80 
demócrates que han de comparéixer 
d'un moment a l'altre davant el Con-
sell de Guerra a Barcelona. 

4. — Que pretcnent organitzar un 
simulacre d'elecdons munidpals, el 
Govern franquista s'esforca per donar 
a la dictadura una aparenca democrá
tica, pero que les llibertats polítiques 
i el prindpi de no discriminado entre 
els homes i ciutadans no essent respec
táis, aqüestes preteses elecdons no 
presenten cap carácter democrátic i no 
poden modificar l'opinió mundial so
bre el r gim de dictadura franquista. 

El Congrés de Juristes Demócrates 
crida l'atendó de l'opinió mundial i 
de les Nadons Unides sobre la sitúa, 
dó d'Espanya on el feixisme subsistdx 
en la legislado en vigor i en les prac
tiques del Govern i deis seus órgans 
judicials, polítics i administratius. 

Praga, setembre del 1948. 

La F.E.T.E. assistelx o dues 
inlernacionals 

Una delegació de la F. E. T. E. a 
Franca, integrada pels secretaris ge 
ni-ral i adjunt de la Comissió Direc
tiva, companys Palomares i Serrano, 
va assistir a la Conferencia In terna
cional del D. P . I. E. (F. S. M.) , ce 
lebrada a Budapest els dies 21 al 
25 d'agost, així com a la Conferen
cia Internacional pro-escolars que va 
teñir lloc a Praga els dies 26 al 28 
de l 'esmentat mes. 

A la Conferencia sindical de Buda
pest van assistir delegacions de 15 
paisos que, per unanimitat, votaren 
una resolució condemnant el régim 
de Franco i el ter ror que impera a 
Espanya. S'enviá una salutació a les 
forces de la Resistencia que lluiten 

La fusió del Partit Comunista txecoslovac 
amb el Partit Comunista eslovac 

El secretan general del Partit Co
munista eslovac, Bastovansqui, ha 
publicat un article a la revista 
« Tyorba », dedicat a la fusió del 
Partit Comunista txecoslovac amb el 
Partit Comunista eslovac. 

En aquest article, el company Bas
tovansqui comenca dient que el pr in
cipi segons el qual a cada país només 
hi ha d'haver un partit de la classe 
obrera, constitueix una part essen
cial de la teoria marxista-leninista 
sobre el Partit. Aquest principi no és 
aplicat a Txecoslováquia, on des de 
l'ocupació alemanya existien dos par
tits de la classe obrera, oficialment 
independents un de l'altre: el Partit 
Comunista txecoslovac i el Partit Co
munista eslovac. 

Abans de IVIunic hi havia a lxecos-
lováquia un sol Partit comunista, el 
Partit Comunista txecoslovac. Quan 
Txecoslováquia fou ocupada per les 
bandes hitlerianes i Eslováquia se
parada del territori txec, práctica-
ment es feia impossible el que un 

sol centre dirigís les organitzacions 
del Partit en tot el territori txec. Per 
aquest motiu va crear-se una direcció 
del Partit autónom d'Eslováquia, la 
qual tenia la missió d'organitzar una 
resistencia nacional eficac contra el 
feixisme i els ocupants. 

En les condicions particulars de 
lluita per la llibertat, l'existéncia del 
Partit Comunista eslovac fou histó-
ricament necessária, justificada per 
l'organització de la lluita clandestina 
antifeixista i, mes tard, per la glo
riosa insurrecció nacional eslovaca; 
el Partit ha complert dignament la 
seva missió histórica en la lluita per 
l'alliberament de Txecoslováquia i 
la instaurado d'un nou régim de de
mocracia popular. 

Després de l'alliberament de la Re
pública peí gloriós Exércit Roig, el 
Partit Comunista eslovac ha emprés 
la tasca del restabliment de l'eco-
noraia i de lluitar contra la reacció; 
el Partit ha estat la sola forca a Es
lováquia que hagi defensat d'una ma

nera resoluda la unitat de la Repú

blica i els interessos del poblé eslo
vac. 

La victoria aconseguida el mes de 
febrer per la classe obrera i les for
ces progressives de la República, 
escriu Bastovansqui, ha creat a Txe
coslováquia les condicions necessá-
ries per a la realització del principi 
leninista-stalinista sobre la direcció 
única i el Partit únic de la classe 
obrera. La constitució oficial del Par
t i t Comunista únic és una qüestió, 
dones, d'un esdevenidor immediat. 

L'article subratlla que el P. C. txe
coslovac i el P. C. eslovac tenien en 
el fons una mateixa línia política, 
basada sobre els principis del marxis
me-leninisme. En tots els problemas 
fonamentals de principi, el Partit 
Comunista eslovac ha.actuat d'acord 
amb el Partit Comunista txecoslovac. 
Per altra banda, el Partit Comunista 
txecoslovac ha combatut amb deci-
sió pels drets nacionals deis eslovacs, 
per la igualtat de drets del poblé 
eslovac en una República unida. 

a l'interior del pais i, en particular, 
ais professionals de l 'ensenyament 
que actúen en ella. La Conferencia 
va acordar intervenir a favor de J o 
sep Satué Malo i els al tres 7 patr io-
tes que, jun t amb ell, están a punt 
d 'ésser ju t ja ts . S'acordá adrecar-se 
a la F. S. M. per tal que aquesta or-
ganüzació intervingui prop de l'O. 
N. U. reclamant que s'adoptin reso-
lucions i mesures practiques dest i -
nades a acabar amb el régim de 
Franco. Es va recomanar a les sec -
cions que participen en el Departa-
ment Sindical Internacional un ma-
jor ajut a la causa del poblé espa
nyol i en recolzament de íes resolu-
cions votades. 

A la Casa deis guerri l lers de Bu
dapest i, sota la iniciativa deis ex-
membres de les Brigades Internacio-
nals, va celebrar-se una festa en 
honor de la delegació espanyola a la 
qual van assistir destacadas perso-
nalitats del Govern i representants 
de la premsa. 

Escaient-se aquells mateixos dies 
la celebració de la Conferencia na
cional del Sindicat de Treballadors 
de la Terra d'aqueix pais, la dele
gació de la F. E. T. E. 'e ls enviá una 
salutació. D'aquesta organització es 
va rebre un important donatiu per a 
la Federado germana de Treballa
dors de la Terra d'Espanya. 

A l'Exposició Internacional sobre 
problemes de l 'ensenyament que or-
ganitzaren els pedagogs hongaresos, 
figuraven diversos trebalts presen-
ta ts per la F. E. T. E. en els quals 
es posava de relleu la miserable si
t u a d o en qué viuen els professionals 
i l 'estat en qué es desenvolupa l 'en
senyament a Espanya. 

A Praga, van saludar els delegáis 
' de 20 paisos que es trobaven reunits 

per a estudiar qüestions professio
nals, i posaren també de relleu da
vant seu la situació en qué es desen
volupa la vida deis infants a l 'Espa
nya de Franco, amb la qual cosa r e -
colliren d'ells emotives manifesta-
cions de simpatía. 

LA POLÍTICA DEL VATICA DESPRÉS 
DE LA GUERRA (" 

QUIN és el sentit dé la política del Vaticá des
prés d'acabada la segona guerra mundial? 

' Ho podem dir amb ben pocs mots : per a ell 
es t racta de salvar les restes del feixisme i, 

tot enfortint les seves própies posicions, el Vaticá 
TOI salvar el sistema capitalista. 

Després de la guerra , la ingerencia del catoiicis
me en la política ha esdevingut mes oberta que mal. 
No és pas després de les e lecdons itaiianes que aquest 
fet necessita demos t rado , per tal com el veritable 
discurs electoral pronunciat per Pius XII per P a s -
qua, abans de les eleccions, está a la memoria de 
tothom. I no ha estat pas el primer d 'aquesta mena. 
El 16 de marc del 1946, Pius XII insistía ja sobre 
el dret deis capellans a poder donar consells « e lec-
torals » a llurs feligresos. 

Pero és ben significativa que aquesta tendencia 
de l'Església a augmentar la seva influencia política 
es vegi, no solament aprovada, sino sostinguda per 
les potencies capitalistes dirigents de la nostra épo
ca, com son els Estats Units i la Gran Bretanya. Es 
que el carácter anticomunista de la propaganda ca
tólica no persegueix, precisament, al costat d 'altres 
objectius, d'obtenir un reforcament d 'aquest a jut? 
Car si, avui, el Vaticá s'orienta del costat deis Es 
ta t s Units on, no obstant, les perspectives son limi
tadas per a la influencia católica, on els católics no 
passen de la sisena part de la població total del pais, 
el fet que e l .80 per cent deis ingressos que entren 
a la « caixa de sant Pere » provenen deis Estats 
Units i del Canadá no és, tanmateix, estrany a aquest 
fenomen. La revista americana « Political Affairs » 
ens ho confirma quan escriu que l'Església católica 
nordamericana — aquesta Església amb métodes 
ul t ramoderns , — unes presentacions grandioses i co-
munions per paquets de 1.000 combregants, 

« obté subsidis cada vegada mes considera
bles deis industriáis i deis financers no católics ». 

Aci no es tracta pas de religió i els potentats de 
la industria i de la financa nordamericanes saben 
alió que es fan en sostenir l 'Església, lligam entre 
el capital monopolista nordamericá i el Vaticá, que 
servelx per coordinar les grans linies de la política 
d 'aquestes dues forces i per assegurar llur col.la
bo rado en la lluita peí manteniment deis régims r e -
accionaris. 

Quant ais esforcos del papat per salvar les res tes 
del feixisme, la cosa es demostra amb el suport que 
el Vaticá presta al feixisme espanyol sota la forma 
de dfeclaracions papáis. 

« Jo pregaré perqué Espanya perseveri en el 
bon cami en el qual ha entrat ». 

O en forma de benedicions. Es demostra també 
amb l 'ajut donat ais crimináis de guerra per les 
comissions especiáis creades al Vaticá, amb l 'oposi-
ció oficial al repatriament de les persones despla-
cades. amb l'activitat del Comité d'ajut ais polone-
sos d'Anders, organitzat per l 'arquebisbe católic br i -
tánic Griffin, arnb l'oposició del partit católic belga 
a la deposició del reí Leopold III, etc. 

E L VATIC A 
La seva organiizaeió i la seva política 

1) Vegeu els dos dorrers números de « Uuita ». 

Entre la jerarquía católica, la simpatía pels fei-
xistes va de parella, naturalment, amb l'odi a la de
mocracia, per bé que el Vaticá es declara, demagó-
gicament, « partidari de la democracia ». Es t racta 
d 'una democracia, pero, ben especial, com ho prova 
el missatge del papa el Nadal del 1944, en el qual 
Pius XII declarava que « la massa és l'enemic nú
mero 1 de la democracia ». Després d 'aquesta de 
c larado de principi, ningú no es sorprén que l'odi 
de la reacció católica per la democracia s'hagi posat 
la careta de l 'anticomunisme. 

Amb tot, si la intervenció oberta del Vaticá con
t ra els comunistes i els socialistes italians és mes 
coneguda, si hem pogut veure que, en el curs d e ' 
les eleccions itaiianes, certs bisbes, com el de Sici
lia, excomunicaven els ciutadans que votaven pels 
comunistes, aquesta intervenció no és pas menys 
real en al tres paisos. A Alemanya, tot sabotejant la 
desnazificactó, els parti ts católics han elaborat Cons-
titucions antidemocrátiques en l 'esperit d'un t 
ralisme reaccionan; a Austria, on el partit católic 
que governa, el Part i t Popular, sosté el régim reac-
cionari i crea organitzacions de tipus feixista com 
l'Alpenbund, etc. 

Amb la qual cosa, els partits católics, inspiráis 
peí Vaticá, fan a l 'Europa occidental tot el que po
den — i és molt — , per mantenir les posicions de 
la reacció. En canvi, el Vaticá adopta una actitud 
singularment intransigent respecte els régims de 
democracia popular que s'han establert en diversos 
paisos d'Europa, la qual acti tud prova que els diri
gents de la politica católica no han aprés gran cosa 
de l 'experiéncia del passat . 

Després de l 'establiment de la Tercera República 
a Franca, per exemple, la jerarquía católica va man
tenir durant vint anys la seva actitud monárquica, 
la qual cosa porta un perjudici moral i material im-
mens al catoiicisme francés. Avui, respecte els r é 
gims de democracia popular, el Vaticá i els homes 
polítics católics donen mostres encara de mes gran 
obstinació. Mentre en temps de l'ocupació hitleriana 
gairebé tota l'alta clerecía católica col.laborá amb 
els alemanys i els traidors, avui es troba gairebé per 
tot arreu en oposició amb els nous régims democrá
tics. Així, per exemple, el missatge del papa del 17 
de gener del 1946, adrecat ais creients polonesos, 
llegit en totes les esglésies de Polonia i que conte
nia atacs violents contra el Govern polonés; la ge s -
tió del Vaticá per obtenir l 'indult deis botxins del 
poblé polonés, Frank i Greisser; mes recentment en
cara, la suspensió del preveré Plojhar, ministre del 
Govern txecoslovac, amb et pretext de la « incom-
patibilitat » de la qualitat de capellá amb les fun-
cions polítiques. Es que aquesta Incompatibilitat 
existía per al Vaticá quan el blsbe Tlso dirigía el 
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Govern feixista d'Eslováquia o quan el bisbe Seipel 
era canceller d'Austria, per no parlar de dotzenes 
d'altres polítics reaccionaris mitrats? 

En fi, si a Txecoslováquia, el jesuí ta Kopaiovitx 
éirigia un complot feixista; si a Romanía, el Govern 
va haver de demanar la retirada del nunci Cassulo el 
juny del 1946, el qual havia sostingut els « guárdies 
de ferro »; si el cap deis católics hongaresos, el 
cardenal Mindszenthy, condemna la reforma agrar ia; 
si els capellans católics fan en el territori de la Re
pública d'Albánia propaganda antisoviética i amaguen 
les armes i els documents feixistes sota els al tars , 
com és possible de no veure-hi altres manifestacions 
d 'aquesta mateixa politica del Vaticá? 

Aquesta politica acaba, no obstant, per crear una 
anu'naQa per al catoiicisme a Europa. Per aixó, el 
Vaticá, tot cercant la manera d'enfortir la seva in
fluencia politica, ha decidit de reorganitzar-se serio-
sament. Aquesta és la rao d e l g r a n esdeveniment, 
sense precedents en la historia mil.lenária de l 'Es
glésia católica romana, que al Consistori püblic deis 
cardenals oelebrat el 19 de febrer del 1946, Pius XII 
anuncies el nomenament simultani de 32 nous carde
nals pertanyents a 19 paisos diferents. Pero el ca
rácter sensacional d'aquest esdeveniment no era el 
nombre d 'aquests arquebisbes que havien estat dis-
tingits amb la porpra, ans bé llur repart iment nacio
nal. 

D'encá del 1523, els italians havien tingut sempre 
la majoria absoluta del Col.legi deis cardenals i, per 
regla general, era un d'ells el que sortia elegit papa. 
La vigilia del Consistori del qual parlem, els Ita
lians formaven encara els dos tercos del nombre t o 
tal de cardenals. A partir, dones, del 19 de febrer 
del 1946, es troben en minoria, per tal com de 69 
cardenals que hi ha ara, només 27 son italians, la 
qual cosa fa possible que al próxim Conclave el nou 
papa no será italiá. 

Aquesta important decisió del papa actual , fou 
tan inesperada com algü podría c reure? Ben segur 
que no, car aquesta « internacionalització » del 
Col.legi que dirigeix el catoiicisme estava prevista 
de feia una colla d'anys. Després del t ractat de 
Latrá que sanciona 1 precisa la reconcil iado i la 
col . laborado entre el centre del catoiicisme i l 'im
perialisme italiá i, sobretot després de la desfeta 
d'Itália en la segona guerra mundial, no es podía 
seguir mantenint la majoria italiana dintre el Con
clave. Els cardenals Italians van haver d 'acceptar 

la reforma en el curs del Consistori secret celebrat 
el febrer del 1946. 

Per altra banda, la rao per la qual el papa ajorná 
fins el 1946 el nomenament deis nous cardenals és 
ben clara: el papa esperava que s'aclaris la situació 
mundial de la postguerra. I els nomenaments del 19 
de febrer van teñir, efectivament, un carácter n e -
tament politic, com ho confirma el periodista nord
americá Matthews en el « New York Times » quan 
escr iu: 

« Els canvis adoptats peí papat en el Consis
tori de febrer teñen l'objecriu de reforcar el pa
pat per a resistir al comunisme ». 

Matthews subratl la també el paper especial a t r i -
buít , en fundó d'aquest objectiu, a la jerarquía ca
tólica nordamericana. El contment americá no havia 
estat encara mal tan representa t al Sacre Col.legi. 
Deis cinc cardenals amb qué els Estats Units comp-
ten. quatre van rebre la porpra en aquest Consistori 
de febrer del 1946. Entre ells figura monsenyor Spell-
mann, prou conegut ja com a campió de les cam-
panyes anüsoviétiques i, segons certes informacions, 
candidat eventual al carree de secretar! d 'Estat del 
Vaticá, i monsenyor Moony, superior jerárquic directe 
de Coughlin, aquest famós capellá feixista americá 
que predica a la radio la violencia contra els ele
ments democrátics. 

Respecte l'América llatina, el 1946 no restava mes 
que un cardenal, el de l 'Argentina. El 19 de febrer 
en foren nomenats s is : 2 al Brasil, un a Xile, un al 
Perú i un a Cuba, tots d'origen espanyol i mes o 
menys lligats al régim franquista. 

Quins al tres nous cardenals figuraven encara en 
aquesta promoció? Tres per Espanya, nomenats a 
indicació de Franco; un por tugués ; el cap deis ca tó
lics británics, l 'arquebisbe de Westminster , Griffin, 
ja citat per la seva activitat antidemocrática; un 
cardenal australiá, el nomenament del qual és una 
prova de l'« atenció » del papa per l'imperi br i tánic; 
t res alemanys, escollits entre els arquebisbes que 
van sostenir el hi t ler isme; el cap de la reacció hon-
garesa, cardenal Mindszenthy; el princep polonés Sa-
pieha, que dirigeix amb el vell cardenal Hlond, el 
moviment antidemocrátic del seu pais ; el patriarca 
deis católics armenis, monsenyor Agadjenian, el no
menament del qual ha estat interpretat com una de 
les mesures destinades a barrar el pas al moviment 
d'alliberament deis terri toris armenis anexionáis per 
Turquía : un xinés, el primer, en fi nomenat car
denal entre els 2.000 capellans xinesos, la qual cosa 
demostra l ' interés del Vaticá pels paisos d'Orient. 

Com és possible que en analitzar aquesta nova 
composició del Col.legi deis cardenals no vegem que 

és ara compost en la seva immensa majoria — gai
rebé els dos tercos — d'homes mes o menys com-
promesos en la col. laborado amb els régims feixis
tes, i l 'altra tercera part igualment hostil a la Unió 
Soviética i a les democrácies populars? 

Certs publicistes católics no fan cap mena de mis-
teri d 'aquesta politica de la jerarquía romana i cer
quen Justificar-la tot dient que els comunistes 
i els elements progressius combaten el cristianisme 
en general i el catoiicisme d'una manera especial. 
Tot plegat és una pura calumnia destinada a dificul
tar l 'apropament deis creients i deis comunistes sobre 
la base d'un programa democrátic comú. 

Pero la politica reaccionaria de la Santa Seu i la 
seva col. laborado amb els medis que prediquen el 
cuite tan poc cristiá de la bomba atómica — la utilit-
zació de la qual no ha estat encara condemnada per 
Roma —, no son pas dictades solament per les t ra 
dicions reaccionáries seculars. Hi ha també in teres
sos ben temporals en joc, com per exemple la p ro -
pletat territorial de l'Església que la Higa ais grans 
terral inentes afectáis, en els paisos de democracia 
popular, per les reformes agráries. A mes, els im
mensos capitals que l'Església ha invertit en la in
dustria i els bañes deis Estats Units, al Canadá, en 
els paisos llatino-americans, a Espanya, a Franga, 
a Sui'ssa, en un mot, en gairebé tots els paisos, es ta-
lileixen un estret lligam entre l 'Església i l 'alta fi
nanca. 

Amb tot, és que l'Església pot identificar-se amb 
el capital f¡nancer? Es que els dirigents del catoii
cisme poden oblidar impunement els milions de t r e 
balladors creients deis quals depén, en darrera ins
tancia, la forca moral i material de l 'Església? Cer-
tament, les masses deis fidels del catoiicisme no 
volen pas salvar les restes del feixisme, no teñen 
cap simpatía per la politica atómica, aspiren, en la 
seva majoria, a la veritable democracia i a les r e 
formes socials i tendeixen aixi a aproximar-se ais 
comunistes, en els quals han constatat la valentía i 
la de terminado en la lluita contra el feixisme. 

En prendre partit per la reacció, els dirigents de 
l'Església fan trontollar entre les masses la propia 
base del catoiicisme. Si, cercant a t reure ' s els t reba
lladors en el camp de la burgesia, els partits ea tó-
lics, heterogenis sota el punt de vista de les classes, 
es veuen obligats a introduir en llurs programes 
algunes reivindicacions de carácter radical, acabaran, 
pero, per desenganyar llurs partidaris en deixar de 
banda, llurs propis programes i en aplicar de fet una 
politica reaccionaria. 

Els veritables demócrates, tot desenímascarant els 
polítics reaccionaris amb sotana que cerquen explo
tar la religió per a fins que no teñen res a veure 
amb la religió, no deixen d'allargar continuament la 
má fraternal a tots els católics partidaris de la pau, 
de la democracia i de la cooperació internacional. 

Com ha dit fa poc, ben assenyadament, la revista 
nordamericana « Political Affairs », 

m \a lluita no és pas peí comunisme contra el 
catoiicisme, sino que la lluita és portada per lee 
forces democráriques unificados, deis catórDcs 
progressius ais comunistes, contra la reacció alia 
on es troba, a l'interior de l'Església o fora 
d'ella >. 

^ • ^ H F 



Muita 

La mobilització per salvar 
els 80 patriotes catalans 

Les organitzacions catalanes s'adrecen 

al Congrés de l'Associació Internaciona 

de Jurisies Demócrates a Praga 
L e s o r g a n i t z a c i o n s c a t a l a n e s que s i g n e n s a l u d e n a q u e s t C o n 

g r é s d e J u r i s t e s D e m ó c r a t e s i d e m a n e n l l u r a t e n c i ó s o b r e e l 
r é g i m t e r r o r i s t a f r a n c o - f a l a n g i s t a i e s p e c i a l m e n t s o b r e el p r o c é s 
c o n t r a e l s 80 p a t r i o t e s de B a r c e l o n a g r e u m e n t a m e n a c a t s d e 
m o r t . 

D e m a n e m a l C o n g r é s que e x i g e i x i q u e a q u e s t s p a t r i o t e s s i -
g u i n j u t j a t s p e r u n T r i b u n a l c iv i l i a m b p l e n e s g a r a n t i e s d e d e 
f e n s a i d e s i g n i a d v o c á i s p e r a d e f e n s a r - l o s . S a l u t a c i o n s f r a t e r -
n a l s . 

S i g n e n e l t e l e g r a m a : 

P e í P a r t i t S o c i a l i s t a U n i f i c a t de C a t a l u n y a , J o a n C O M O R E -
R A ; p e r la C o n j u n c i ó R e p u b l i c a n a R e s i s t e n t de C a t a l u n y a , J o a n 
A G U A S C A i J o a n GILÍ F E R R A N ; pe í P a r t i t R e p ú b l i c a F e d e r a l , 
A n t o n i F E R R E R i J o s e p T R U L L S ; per la U n i ó Genera l d e Tre -
b a l l a d o r s de Cata lunya , R a f a e l V I D I E L L A i J o s e p M O I X ; per 
la F e d e r a c i ó de T r e b a l l a d o r s de la Terra , P a u GIL; per la U n i ó 
d e R a b a s s a i r e s , P e r e S A N T Á C A N A i E v a r i s t M A S S I P ; per la 
U n i ó d e D o n e s de C a t a l u n y a , M a r g a r i d a A B R I L ; per l e s J o v e n -
t u t s S o c i a l i s t e s U n i f i c a d e s de C a t a l u n y a , V i c t o r i a P U J O L A R ; 
A n t o n i R O M I G O S A i J o a n P R A T , d 'Acc ió Cata lana R e p u b l i c a 
n a ; R e i s B E R T R A L , d 'Es ta t Cáta la . 

Units en la defensa deis 80 pa
triotes catalans processats a Barce
lona, diversos partits, sindicáis i al. 
tres organitzacions democrátiques i 
republicanes de Catalunya s'han adre
cat al Congrés Internacional de l'As
sociació de Juristes Demócrates que 
s'ha celebrat a Praga. 

Aquesta veu de Catalunya s'ha fct 
sentir davant de les mes altes repre-
sentacions de la jurisprudencia de-
manant, en nom de la justicia i deis 
mes elementáis principis juridics, 
que els 80 patriotes de Barcelona 
siguin jutjats per un Tribunal civil 
i amb garanties de defensa. 

Les organitzacions obreres i repu
blicanes de Catalunya, les que viuen 
de cara al pais, pendents en cada 
moment de la lluita del nostre poblé 
i de les necessitats deis combatents 
de l'interior, han demostrat com és 
possible unirse i actuar en conjunt 
en la lluita contra el terror franquis
ta i per salvar la vida i la llihertat 
deis millors filis de la nostra térra. 

Aquest magnific exemple d'unitat 
ha de servir d'cstímul perqué, repe-
tit arreu, incrementi la campanya a 
favor deis 80 patriotes de Barcelona 
en proporcions molt mes grans. Sota 
el signe de la unitat és possible fer 
encara molt mes a favor d'aquests 
lluitadors de la Resistencia catalana. 

Si fins ara, grades a la gran pro
testa mundial ha estat possible atu
rar la má del botxi, hem de redoblar 
els nostres esforcos per obligar el 
régim de Franco a suspendre el Con
sell de guerra amb procediment su. 
marissim i jutjar els nostres germans 
davant un Tribunal civil i amb ga
ranties de defensa. 

El régim franquista assassina per 
fots els mitjans al scu abast. No sois 
« legalment », sino també peí pro
cediment de la llei de « fugues », 

per mitjá de terribles tortures, ma-
tant de fam, de privacions, de mal-
tractes. 

La esfereiadora estadística donada 
la setmana passada recollint la in
formado que ha publicat el suple, 
ment especial de « Mundo Obrero •» 
ve completada aquesta setmana peí 
document que signa el nostre secre
tan general, company Joan Como-
rera. Amb trets frapants, amb da-
des irrefutables, el nostre secretan 
general denuncia davant del món els 
procediments crimináis del franquis-
me, les tortures de qué son objecte 
els detinguts a la presó de Barcelona, 
com son assassinats,- a sang freda, 
lentament, amb refinaments salvat-
ges dignes deis gestapistes mes bru. 
tais i degeneráis. 

La lluita contra el terror és un 
deure de tots els patriotes catalans, 
indistintament de partit o organitza-
ció. Units, mes estretament units ca
da vegada, hem de mobilitzar-nos i 
mobilitzar les amplíes masses po-
pulars i democrátiques d'arreu del 
món per aturar la má del botxi, fer
io retrocedir, impedir nous crims. 
Unicament acaban! amb el régim 
d'oprobi i antinacional que avui els 
nostres pobles sofreixen será possi
ble liquidar per sempre mes el ter
ror i entrar en una era de pau i tran-
quil.litat, de respecte a les llibertats 
i els drets humans. 

Hem de fer retrocedir Franco i el 
seu aparell terrorista! Unint-nos, se-
guint Vexemple d'aquesta magnifica 
demostrado d'unitat contra el terror, 
ampliant-la i desenvolupant.la, avan-
carem el dia de la victoria republi
cana. Actuant units, intransigents en 
la defensa de la República i de la 
independencia i sobirania nacionals 
d'Espanya, de les llibertats nacionals 
de Catalunya, vencerem el régim de 
Franco, 

Els advocáis británics 
Entre les forces democrát iques 1 

progressives de la Gran Bretanya 
existeix una gran indignado pels 
crims que Franco comet grácies a 
l'ajut que els imperialistes anglo-
saxons li donen. Responent a aquest 
ambient profundament antifranquista, 
un distingit advocat de Londres, 
membre del Col.legi d 'advocats de 
la Gran Bretanya, Mr. Clark, ha ma-
nifestat el seu desig de t rasl ladar-se 
a Barcelona i participar en la de
fensa deis 80 patriotes catalans. 
Amb aquest motiu ha demanat ja el 
corresponent visat i marxara dintre 
pocs dies. 

Enérgica protesta 
deis regidors de Cuba 

El doctor Ángel Bello, represen-
lant de l'alcalde d'Esmeralda, el doc
tor Sergio P. Brice, alcalde de Nue-
vitas, Luis Mariano Avalos, regidor 
de Santiago de Cuba, Francisco Sua-
rez, regidor i secre tan de l'Ajunla-
ment de Santa Clara, Miguel Galán, 
regidor de Yuanguajay, Casimiro 
Barrera, regidor de Cruces, Mario 
Espinosa, regidor d 'Esmeralda. Ma
rio Ortiz, regidor de Florida, Miguel 
García, regidor de Jatibonico, Luis 
Uffo, regidor de Máximo Gómez i 
Gaspar Sanios Rodríguez, regidor 
de Gibara, han adrecat un enérgic t e 
legrama al general Franco, protestant 
contra el ter ror que impera a Espa-
nya i demanant que sigui garantida 
la vida deis 80 patriotes processats 
a Barcelona. 

La Casa de la Cultura de Cuba 
Els 251 delegats efectius i 597 de

legáis fraternals que han participat 
al VI Congrés-Nacional de la Casa 
de la Cultura, la prestigiosa orga-
nitzacio cubana, han adrecat una pe-
tició al President de la República 
de Cuba perqué aquest intervingui 
a favor deis 80 patriotes catalans de 
Barcelona. 

Els máteteos delegats s'han adrecat 
també al capitá general de la IV Re
gió, a Barcelona, protestant contra 
la farsa criminal que la « justicia » 
militar franquista prepara. 

El Consell Municipal de 
La Courneuve 

El Consell Municipal de La Cour
neuve 'Sena) h a ' a d r e c a t una carta 
al consol francés de Barcelona de-
manant-li que intervingui per tal que 
els so patriotes catalans siguin ju t 

ja ts per un Tribunal civil i amb ga
ranties de defensa. 

Mes Ajuntaments que 
s'adhereixen a la campanya 

Els Consells Municipals de Cado-
line, St.-Savournin, Mimet i Boulla-
dise (Boques del R6dan) han enviat 
cartes ais cónsols de Franca, Gran 
Bretanya i Estats Units a Barcelona 
demanant que intervinguin per sal
var els 80 patriotes catalans en perill. 

La premsa democrática 
participa a la campanya 

La premsa democrática francesa 
segueix publicant informacions sobre 
el monstruos procés que Franco pre 
para a Barcelona contra els 80 pa
triotes catalans. Aquesta setmana 
darrera « IWidi-Soir » i « La Marsel-
laise », de Marsella, han reproduít 
l'article del company Joan Comore-
ra ; « La Patrie », de Montpeller. ha 
publica! ilos dies consecutius crides 
a favor deis 80 patr iotes; « Le Tra-
vailleur du Languedoo », de Mont
peller. i « L'Eveil », de Nanterre-
l 'uteaux-Suresnes, han publicat ar-
ticles en el mateix sentit. 

A la « S. N. E. C. M. A. » 
Els enginyers, técnics. obrers i 

empleáis de la#fábrica « S. N. E. C. 
M. A. » de Suresnes (Sena) han en
viat una carta amb mes de 300 sig-
natures a l'alcalde de Barcelona i 
demanen que siguin garanti ts els 
drets de defensa deis 80 patriotes 
catalans. 

Per llur part, les Seccions sindi
cáis. C. G. T., F. O. i C. F. T. C. 
d'aquesta empresa s'han adrecat en 
una carta signada conjuntament, al 
rápita general de Catalunya pro tes
tant contra el Consell de guer ra que 
es prepara i demanant un procés 
civil i amb garanties de defensa. 

Els catalans exiliáis s'adrecen a 
i'O. N. U. 

A París, molts catalans de diver
ses tendéncies politiques antifran-
quistes han adrecat cartes ais dele
gáis oslrangers a la Tercera Assem-
blea general de l'O. N. U. perqué in
tervinguin a favor deis 80 patriotes 
catalans. 

Les primeres cartes han estat ad re 
cades al secretari general de l'O. N. 
U. i ais delegats de Cuba, Brasil, Xi-
le. Guatemala, Perú , Uruguai. Méxlc 
i Argentina. 

Una informada de "TREBALL" 

Com fou organitzada la commemoració 
del 19 de Juliol a Barcelona 

Una victoria deis obrers de la T. S. A. 
Extreiem de « Treball », el nostre 

órgan central clandesti la següent 
¡nformació: 

Els 400 obrers de l 'Empresa T. S. 
A. es trobaven cada setmana amb 
llura Balarte retalláis a conseqtténcia 
de descomptea que d'un temps encá 
ae'ls venia fent, quanti tats que, s e -
gons 1'Administrarlo, els eren reco-
negudes a llur favor en qualitat de 
« préstec reintegrable ». 

No cal dir les privacions a les quals 
els obrera es veien oliligats de fer 
front a causa d'uns tais descomptes. 
per tal com amb el salar! Integre mal 
no poden satisfer les necessitats mea 
peremptórics. 

Acallada ja la paciencia, els obrers 
van declarar-so en vaga reclamant 

tot alió que en dre t els corresponia. 
El resultat fou que l 'Empresa es 

va veure obligada a liquidar-los fins 
al darrer céntim i aixl els obrers han 
pogul veure augmentades llurs mi-
grades possiliilitats de posar pa a 
taula. • 

Aquest fet deis descomptes ais 
obrers i les seve* derivacions és ben 
gráíic per a demostrar, per un cos-
tat, com es desenvolupa la vida eco
nómica de certes industries a l 'Espa-
nva de Franco i. p * l 'altre, la forca 
de la unitat en la lluita de la classe 
obrera. 

L'actltud deis obrers de la T. S. A. 
és un bon exemple d'unitat combativa 
a teñir en conipte per tots els obrers. 
per tots els republicans antifranquis
tas. 

« Ha estat magnific el batane de la 
mobilització realitzada enguany per a 
commemorar, en enlairat esperit com-
batiu i confianca en el final victorias 
de la riostra lluita antifranquista, la 
diada del 19 de juliol del 1936. 

Mentre els jranquistes en la cele
brado de l'aniversari de llur vil traí
do havien de copsar l'accenluadó de 
l'áülament i desdeny que el nostre po
blé ha exterioritzat sempre enfront de 
llurs demostracions i moixigangues, 
els nostres obrers i altres forces acti
ves de la Resistencia antifranquista 
porlavcn a cap l'organitzadó i realit-
znc0 de tota una serie d'inidatives, 
experiéndes formidables de mobilit. 
zadó i agitado per a fer que la com
memoració de l'aniversari de l'inid de 
la nostra lluita alliberadora ¡os veri-
tablement un dia de pregona mobilit-
zadñ dds ideáis democrálics i repu
blicans i juramentado de seguir ferms 
en el combat fins que no hagi estat 
un jet l'ensuldada del franco-falan-
gisme. 

I entre tots els diferents aspectes 
que ha tingut aquesta esperancadora 
mobilitzadó i agitado antifranquista 
i republicana, nosaltres, volem de.sta-
car.ne alguna, per ésset dignes exem-
ples i grans llicons de la inidativa i 
l'audada, del ferm esperit combatiu 
que cal desplegar per tal d'incorporar 
cada dia noves i noves forces al camp 
de la lluita activa contra els assassims 
franquistes i del molt que contra 
aquests es pot fer, malgrat llur deseo, 
munal aparell de terror i repressió sal-

Vuitanta patrióles 
catalans 

están en perill 
Setze d'ells teñen 

llur vida amenazada : 

ÁNGEL CARRERO. PE-
RE VALVERDE. NUMEN 
MESTRES. WILSON BAT-
LLE. JOAQUIM PUIGPI-
DEMUNT. FERRAN RIUS. 
CARLES SANCHO. MA
NUEL RIVACOVA. CAR
LES MARTÍNEZ. 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-

T;NEZ. 

Salvem-los ! 

vatge, quan aquests aspectes no man
quen en el nostre treball diari d'qr-
ganitzadó de la resistencia i la lluita 
contra Franco i la seva maléida Fa
lange. 

El que fou la diada del 
19 de juliol entre els 

treballadors de l'empresa 
« Can Girona » 

Ampliant el que en aquest aspecte 
informavem en el nostre darrer nú 
mero de « TREBALL », una de les 
primeres mesures que els obrers es 
plantejaren fou l'organització d'una 
subscripció per a la compra de drap 
per a la confecció de banderes r e 
publicanes. 

Aquesta subscripció fou un gran 
éxit. Tots els treballadors ais quals 
es parla d 'aquesta finalitat, sense fer 
cap objeeció ni comentan, sino sola-
ment impulsáis peí noble propósit 
que es perseguía, aportaren llur pe-
tit donatiu. Un nombrós grup d 'obrers 
cenetistes ais quals s'invitá també a 
contribuir-hi, s 'adheriren amb tot en
tusiasme a la subscripció i donaren 
5 pessetes cadascun d'ells. 

Calia, pero, un cop comprada la 
roba, trobar qui s 'encarregués de 
confeccionar les banderes, cosa que 
no fou gens difícil de solucionar per 
ais companys que portaven la direc-
ció de lotes aqüestes activitats. 

Al mateix temps que duien a cap 
la rec&pta de mitjans económics, 
s'hav.ien posat en contacte amb les 
I ivballadores de l 'empresa, les quals 
aixi que foren assabentades del que 
es tractava es comprometeren a apor
tar la col . laborado que se ' ls dema-
nava. Altres treballadors, ment res -
tant, s'havien igualment compromés 
a preparar unes planxetes de zenc 
amb les inscripcions que es pensava 
posar en cadascuna de les banderes 
i les consignes deis l letrers per a 
enganxar a les paréts. 

Els resul tats de tots aquests t r e -
balls fou la confecció de 28 bande
res de gran tamany i un nombre con
siderable de consignes que durant la 
nit del 18 i la matinada del 19 foren 
col.locats per tot arreu de la fábrica. 

A la porta central foren posades 
t res banderes que aquell dia presi-
diren de manera simbólica l 'entrada 
deis obrers a llur treball, i que fou 
una grata sorpresa i el mottu que 
s'originessin immediatament comen-
taris de recordanca i adhesió a la 
causa republicana. 

Aqüestes banderes, com les que 
s'havien col.locat en altres llocs <ie 
la fábrica, romangueren exposades 
durant llores. Cap má traidora ni co-
varda, des del propi interior de la 
fábrica, no s'atrevi a caure-hi da-
munt. Foren policies franquistes cri
dáis per la Falange i la Direcció els 
que van haver de realitzar aquesta 
feina vil. 

N'hi va haver una, pero, que passá 
desapercebuda pels sicaris falangis
tas, amb tot i les voltes que donaren 
com a bojos per les diverses depen
d e n t e s de la fábrica. Tots els t r e 
balladors estaven assabentats de la 
seva presencia, rnenys és ciar, els 
gossos policiacs que el franquisme 
lia situat en cada empresa important 
per a complir la tasca roi'na de xiva-
tos. Aixó foú motiu perqué mes de 
200 treballadors anessin a veure- la 
al lloc on es trobava exposada, for
ma simbólica de re t re homenatge 
senzlll i fervent a la República i a les 
esperances alliberadores que ella 
significa. Un gos falangista anome-

L'heroisme del nostre poblé en la seva Hulla alliberadora 
Tota la guardia civil de 
Ginebrosa contra un sol 

patriota 
A Ginebrosa, provincia de Terol, 

totes les parelles de la guardia dvil 
d'aquell lloc van anar la nit del 20 
al 21 d'agost a l'assnlt de la casa on 
sabien que s'havia refugial un guerri-
ller de l'heroica Agrupado de IJevant 

Fins aquest moment no tenim el 
nom d'aquest altre patriota que ha 
donat la vida per la República, P, ró 
sabrm que va estar lluitant fins al 
darrer cartutxo contra tots els guár-
dies del poblé, els quals van a-s.sa.s.si-
nar-lo covardament en fer-lo presone.r 
al cap d'una pila d'hores d'intens ti. 
roleig. 

Sabotatge ferroviari en 
les línies de proveiment 
de les forces de repressió 

La nit del 26 d'agost. a wmseqüén-
eia d'un sabotatge descariila un tren 
de mercaderies « especial » que feia 
el trajéete de l¡ranada a Bobadilla, 
entre les eslacions d'Antequera i San 
José, de la qual cosa van resul tar 
1 i vagons avariats. 

La via resta interceptada durant 
48 llores i no hi bagué cap ferit en
tre el personal feí roviari. 

Un altre descarrilament 
El dia 1 d'aquest mes, els guerr i -

llers van fer descarrilar un tren de 
mercaderies que condula material 

Aquest Onze de Sefembre 

AQUEST any, els paliantes catalans han celebrat encara en la clandes-
ttnftal i sota el {error feixisia de Franco <> en femlgració el 234 ani-
vrsari de l 'heniira defensa de Barcelona, assallada per tea Iropes 
de Berwlck, darrer eplsodi d'una guerra Infausta en la qual Cata

lunya fou victima de la política conjuminada a les Cancelleries eu r 
de l'época, no pas menys criminal que la d'ara p e r a perpetuar el franquis
me. 

i si traidora va haver-hl tt prop de dos seglea i mlg, traidora lú ha avui 
a Catalunya que s'avenen amb el poder estranger que Franco representa: 
Adhuc n'hi lia que. com una réplica ais que despn ' s del 1714 van ¿emanar 
pVrdons a Felip V com un escarní ais berola aadnims enterrá is al Fossar 
de les Moreres — on no s'lii enlerrava cap t r a i d o r — . avui hi ha ex-alcaldes 
i diputáis catalana que pacten la rendido amb el besnél del maleti Borbó 
que Inaugura a Espanya la dinastía que tota els pobles híspanles creien 
morta per sempre mea el i i d'ahril del 1981, amli la qual cosa Inferelxen 
un Insult a la sagrada memoria deis herolB de les Drassanes, d'Aragd i de 
l'Ebre, a tole ela centenar! de milers de morta per la República i la demo
cracia. 

Ais que han mort per l 'autonomia de Catalunya res taurada per la Repú
blica, que és la matelxa autonomía esborrada peí decret de Nova Planta 
slgnat peí vesavl del prtncep amb el qual pacten, directamenl o per dele
g a d o , els renegats d'avul. 

„M,ti cap anlveraarl 'le l'Onze de Setembre no haurá visi otea renegats ais 
iieus ilHs que lian trepiljal les lliberlals narionals de Catalunya com en 
aquest d'cnguany. Mai EampOC, peni, el record deis niárlirs del 171 í i els 
de després que han donat la vida per la maleixa causa nacional no haura 
esta) mantingut mes pur que aquesta anj tu terboles i descaradea 
maniobres, mantingut mes pur que mai perqué el manté un poblé del qual 
es separen mis catalana sense ánima que. guiáis per babeos Interéseos ma-
terials i per por al poblé al qual bu deuen tul. se'n van amb el despota 
(pie lia eamlcolal totea les IHberlats deis pobles hispánica i, les primeres, 
les de Catalunya. ConSUbStanCialS amb la República, a la qual es di-posa a 
signar la mort definitiva el i^escendent de Felip V, grácies, entre al tres, a 
la eapKulacló d'homea ela Dorna deis quals teta els catalans teñen ais llavis. 

L'OnZe de Setembre d'enguany. dones, l'ha celebrat el poblé i Domes si 
poblé, el poblé que. alliconat per l'experiéncia histórica i la vergonyoaa ca
pi tulado d'avui ais peus deis enemics de les llibrlats nacionals i democráti
q u e s de Catalunya, íes mateixes de tots els pobles hispánica, lluita i llui-
tará, cada eop mes unil. per a reconquerir- les, per alliberar la pátn 
boberas i deis traidora que s'hi ajupen per salvar anea poatetona politiquea 
que no timban mai mes, per tal eam Catalunya i Espanya tota segueixen 
el curs de la historia i, en el pía mundial, totes les condiciona son favora
bles ais homes i ais parti ts que defensen les Idees de democracia i de p ro 
gres. 

Els traídors d'avui han equivocat lamentablement llur canil i la historia 
els maleirá mes de pressa que els del 1714. 

bel.lie destinat a les forces represi-
ves de la guardia civil. 

El fet es produl com a conseqüén-
cia de l'explosló d'una bomba al qui-
lómelre 120 del ferrocarril central 
d 'Aragó.Con a conseqüéncia de l 'ex-
plosió quedaren destruí!s la máquina 
i 5 vagons, sense que hi haguessin, 
pero, desgracies personáis. 

Un alcalde falangista que 
no terroritzará mai mes 

els seus ve'ins 
El vesprc del 25 d'agost, tres guer-

rillers duna de les unilats que operen 
¡a r In provincia de Cuenca van baixar 
el poblé de ¡iunüla per a fer Compre» 
de comestible». 

¡'i T6 algún confident va advertir 
l'alcaldt falangista de. la pn cencía deis 
patriotes al poblé. I com que l'esmen-
tal alcalde renegat e.s refodlJava fent 
la vida impossikle ais ve'ins antifran-
iliitsh.s, va aprofitar l'ocasió per a fer 
mérits davant deis seus jerarquex, e 
boa d'idenlificar els tres gucrrillers i 
tancar.lo» al calabas perqué la guar
dia civil /< una allra malanca 
amb < lis. 

Aquest excés de zel no li va sortir 
pa» bé, per tal com els patriotes li van 
i n'iegar un raig de trets que van po
tar fi a la vida d'un esbirro que li
ma terroritzat tot Bonilla. 

Un serios advertiment a 
un altre alcalde falangista 

Els gucrrillers de Terol van assaben-
tar-se de lea maJifetea de l'alcalde i 
del secretari de l'Ajuntament de Ba-
non, especialitzata a í e r la vida im-

ible ais llagosos i a tots els anti-
franquisti s del poblé. 

Un bon raig de iréis engegats en 
pie despatx deis dos íalangistes hauran 
posat fi al terror q u r excreien els dos 
traídors instal.lats a l'alcaldia de Ba-
non. puix que. si bé no han mort en
cara, es recordaran sempre mes que 
amb els guerrillers no es pot jugar. 

Ajusticiament d'un 
botxi falangista 

També a la mateixa provincia, els 
guerrillera van anar el 29 d'agost a la 
masia anomenada Cliulilla. del termo 
d'Enjulve, i van acabar d'una forma 
contundent amb les delacions i l'ex-
plotaeió a qué es dedicava el seu pro-
pietari. , 

Mentre uns ealaven foc a unes fei-
xes que van acabar aviat amb la ma
sía, d'altre- es van endur el tal falan
gista i li aplicaren la inexorable justi
cia que els guerrillera apliquen sempre 
a tants de traídors com els cauen a 
les mans. 

I no cal dir que ho van fer amb 
gran satisfacéis de tot el poblé. 

Augmenta la Uista de 
guárdies civils morts 

per les bales deis 
guerrillers 

Les expodicions de la guardia civil 
no surten pas de franc. La lluita entre 
guerrillers i forces repressiyes és una 
veritable guerra, continuado de la ini
ciada el 1936 per la independencia 
d'Espanya i per la defensa de la Re-
publica, els soldats dP la qual no han 
deposat ni deposaran les armes fins a 
l'esclafament del franquisme. 

Per aixó els governadors militar i 
civil de la Corunya van haver d'anar 
el 30 del mes passat a acompanyar a 
Betanzos el cadáver del guardia civil 
Vicente Márquez Sierra, mort dos 
dies abansxen combat lliurat contra 
eis guerrillers de la. Quarta Agrupado 
que tanta feina dona a les forces re-
pressives. 

Aquest enterrament cal afegir-lo al 
del (lia 28 d'agost a Osea d'un guardia 
civil de la 111 Comandancia, el nom 
cid qual encara no ' tenim. 

Els soldats patriotes 
al costat deis guerrillers 
Franco ntilitza l'Exércit espanyol 

per a Uuitar contra el mqvinu ni guer-
rilter i valdría convertir els soldats 
i n hotxins ile llurs pares i gcrman.s. 
Aquest», i» <). thanifesten cada vegada 

al jrniKiuhme i ajuden 
quan en leñen l'ocasió, els valents llui
tadors de la independencia i sobirania 

• nnls. i 

Malgrat la propaganda a qué son 
sotmiso.s el.s soldats espanyol», filis 
del poblé, arrencats de llurs fami 
¡a r la foren i rondemnats a viurc a 
lis casernet ¡ranquitle» durant el.s mi
llón anys ríe llur vida, segueixen es-
.-< ni /mlrioles i antijranquislcs. , 

Continuanient ens ho confirmen les 
/es vingudes de l'inlerior que do-

iti a eiininh de l'activitat antifranquis
ta de molts soh/als que, jiiijanl.se la 
ruin. ajud< u el» (inerrillers i en maltes 
ocaswns s'incorporen amb armes i mu-

14 a l'Exércit 'le l'rdliberament de 
la patria. Aquesta nolíeia rebuda dar-
reramenl vt a eonjirmar-ho amb ca
rnet, r» frapants que demostren fin» 
un arriba el sentiment antifranquista 
i patridtic de molts soldáis. 

A Múrela, il passat illa 20 iVngosl 
/.-/' Itnrtii un soldat patriota que feia 
de sentinilla guardant un guemüer 
¡li tingut a la caserna del regiment d'ar-
tillerin número 18 de guarnido a aque
lla cinta!. El r/ui rníler ilctintjut pels 
i/uarilies civil» quan anava a complir 
una missió enearregada peí comanda-
ment guerrüler, hauria estat a.-sassinat 
si no haijués estat peí soldat patriota 
que li abrí la porta i l'ajuda a fingir. 
El guerriller. pero, no marxa sol, sino 
que el soldat l'acompanyá, amb el fu-
scll i for(a munidons, deddit a incor
porarse a la lluita alliberadora deis 

patrióles hispánics contra Franco i per 
la República. 

Malauradament, la guardia dvil de 
Valencia, mobilitzada com a gossos de 
presa per la Direcció general del eos i 
els jerarques falangisles de l'Exércit, 
rabiosos per les continúes deserdons 
de soldats que s'incorporen al movi-
ment guerriller. assoliren delenir set 
dies després el jove patriota quan 
aquest es trobava a Fuente la Higuera, 
i Aragó. 

Quin magnific exemple el d'aquest 
soldat patriota que, no content amb 
alliberar un guerriller i ajudar-lo a 
¡itgir, deserta de la presó que és l'Exér
cit franquista i marxa a la munlanya 
per a incorporarse al combat anti 
franquista! Aquest ha estat detingut i 
segurament l'astatsinaran per a venjar-
si (n ell deis cops deis guerrillers, pe
rú no podran de turar Vallan de d<st r-
don-s ni que aquest exemple. sigui se-
guit per cenlenar.s i milers d'altres sol. 
dats patriotes cansats de servir de, for-
(a de xoc i recolzamenl al régim que 
esclavitza Espanya. 

Un altre soldat patriota 
Les forces de la guardia civil de 

la Comandancia de Granada, destaca
dos a Monacbil. provincia de Grana
da, delingueren el passat dia 18 
d'agosl el soldat, del batalló d 'Engi-
nyers de Munlanya numero 4.1, Mi
guel Collado Gutiérrez que estava 
de permis al seu poblé. 

El mvtiu de la detencló és una de
nuncia deis falangistes de la locali-

aegone la qual aquest soldat aju-
ilava els guerril lers que operen per 
aquelles contrades. 

La justicia popular 
Els guerri l lers segueixen fent j u s 

ticia contra tanta traidora com es po
sen t Iret de llurs armes. 

Aixi fou executat la ni! del 25 al 
2G d'agosl en el quilómetre 53 de 

fíretera de Campo Becas.> a La-
viana un confident que bibil.ava en 
el poblé de Los Veneros de Tirana 
Laviana. 

A Quintanilla Estratada, provincia 
de Burgos, el guardia civil de la 109 
Comandancia Mariano Sanz, el qual 
tenia molts comples pendenls amb 
aquells pagesos fou llan(;at de cap 
a l 'Ebre la nit del 31 d'agost, amb 
la qual cosa ha pagat una part de 
les seves malifetes. 

Guárdies civils 
condemnats per 

« negligencia »... 
El eos de la sinislra guardia civil 

que havia estat presentat Sempre 
com un eos escollit en el qual la 
disciplina feia l 'orgull deis terrat i -
nents i deis governs reaccionaris a 
llur servei es descompon cada dia 
mes. Les accions guerr i l leres han 
sembrat el pánic en els rengles de 
la millor forc.a de repressió amb qué 
el régim franquista compta. 

Per aixó hi ha tanls guárdies su
mariáis. Els darrers deis quals t e 
nim noticia son els següen ts : 

Lorenzo Gelabert Bestard, guar
dia de la 134 Comandancia, dejie-
nent del Tere, de Valencia, lia estat 
rondemnat a un any de presó per 
negligencia i vuit"anys d'inhabilitació. 

Pe ro no és ell sol, puix que de la 
mateixa Comandancia foren condem
nats el dia 26 d'agosl a sis nnys i un 
dia d'inhabilitació i expulsió del eos 
els guárdies Ángel Jiménez Lujan i 
Juan Guerrero Medina, també per 
« negligencia ». 

I es que aqüestes forces han de 
sortir sovint contra els heroics guer 
rillers de l'Agrupació de Llevant i 
Aragó. 

...i d'altres que se'n van 
del eos 

Els alumnes de l'Escola de la guar 
dia civil de Sevilla Navarro, Gómez, 
domingo i Fuentes van sol.licitar, 
amb data del -'¡0 d'agosl. la resciSSló 
del compromis de seguir el curs 
d 'aprenents de botxi. 

I és que a la provincia de Sevilla 
lii ha lambí' guerri l lers i no volen 
veure 's sumaríais un dia per « ne 
gligencia ». 

Com es proveeixen 
els guerrillers 

Es proveeixin a casa deis falangistes, 
deis propietaris massa amics del fran
quisme. 

Complint aquesta missió, els guerri
llers valenciana van anar el 30 d'agost 
I la finca anomenada de can Benito, 
del terme d'Ayora i hi van requisar 
una respectable quantitat de queviures 
i no poques municions. 
— La nit del mateix mes. els de la 
provincia de Sevilla es van presentar 
a la t'inea dita Lagar Blanco, del ter
me de Puebla Infa, i ndur 
racionament. mantés, municions i van 
ferir un ma.iordom que volia oposar-
se a l'operaeió deis soldats de la Re
pública. 

ADMINISTRACIO 
Totes les liquidacions de « LLUITA » 
¡ « EDICIONS LLUITA • han d'ésser 
adre;ades al nostre compte xec-postal: 

PARÍS C.C. 5500 -55 
« L L U I T A » 

33 , Grange-aux-Belles 
París ( X - ) 

PREUS DE 
L'ABONAMENT 

3 mesos 120 fr. 
6 mesos 240 fr. 
1 ony 410 ir. 
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nat Águilas la t ragué mes tard, pero 
només s'atrevi a fer-ho amagant-se 
de les mirades deis altres treballa
dors. A la fábrica regna ara un gran 
entusiasme antifranquista, anuncia
dor de noves i mes decisives accions 
contra la dictadura de Franco i la 
seva nissaga. 

El que van fer els 
treballadors d'una altra 

empresa metaLlürgica 
de Barcelona 

Hi hagué una* altra empresa on 
els treballadors organitzaren també 
una recapta semblant a la deis obrers 
de Can Girona, i que igualment va 
trobar idéntic ressó en l'aportacit 
entre els treballadors. 

De les diverses banderes que amb 
alió recaptar van poder confeccionar, 
una la van col.locar a l 'entrada cen
tral del carrer Trinxant que, j u s t a -
ment aquells dies, estava celebrant 
la fesla major. 

Com era d'esperar, aquest fet de-
presidir l 'entrada del carrer una en -
senya republicana, origina comenta-
ris entusiastes deis republicana i 
d'hostilitat i maledicció deis fran
quistes entre tot el velnat de l 'es-
mentat carrer. Les altres les col.lo
caren en diversos carrers colindants, 
com el carrer del Dos de Maig, can
tonada Mallorca, en un deis cables 
que per allá hi ha ; carrer Meridiana 
i d 'al tres. Jun t amb aixó, es va dis
tribuir una gran quanti tat de pro
paganda, especialment « Treball », 
i fulls amb la crida de l'Agrupació 
deis guerri l lers de Llevant. que fo
ren un motiu mes per desvetllar l 'en-
tusiasme ja creat de recordanca i 
d'afirmació republicana, entre tot el 
velnat de les barriades de Sant Mar
ti. Sant Andreu, Sagrada Familia,. 
Clot i Sagrera. 

L'exemplar activitat 
desplegada peí 
Club Jovenivol 

« Jaume Girabau » . 
Aquest g rup d'ardits joves, no o r -

ganitzá cap subscripció ni disposava 
de mitjans amb qué adquirir la roba 
per a les banderes republicanes que 
s'havien proposat col.locar amb mo
tiu de la diada del 19 de juliol. Aixó. 
pero, no fou obstacle perqué en 
col.loquessin un munt. 

D'antuvi havien calculat — molt 
jus tament , per cert —• que no es ta 
ría de mes carregar damunt ( 'esque
na deis falangistes, el provelr-se del 
drap necessari per a la confecció de 
les banderes republicanes, tenint en 
compte les penjarrelles que acos tu -
men a posar durant les commemo-
racions de llurs traicions i malifetes 
nacionals. 

Per les « arreplegades » que, po-
sant en práctica aquesta idea havien 
fet en altres ocasions. i prévies les 
transformacions adients quant ais 
colors, fent el tenyit corresponent 
havien pogut confeccionar l í ban
deres de grandária respectable, que 
col.locaren durant la nit del 18 i la 
matinada del 19 de juliol en diver
sos carrers de la Barriada de Gracia 
i Hospital de Sant Pau. 

En col.locaren ais ca r re r s : T raves -
sera de Gracia, Padilla, Tardix, Ca-
mélies, Major de Gracia, Avinguda 
« general Sanjurjo », Lauria, Mas-
pons i d 'al tres. Una d'elles amb sig-
nificat retador i a l 'ensems de cr i 
da a la incorporació a la lluita ant i 
franquista a les forces sanes de 
l'exévcit, fou Bancada a l'interior de 
la caserna de cavalleria que hi tía 
damunt la Travessera de Gracia en
tre Lepant i Sardenya, coneguda per 
la caserna de Girona. 

Per altra banda, com sigui que i 
lia assegurar la « materia primera » 
per a próximes diades republicanes 
i, a la vegada, aigualir la festa d 'al-
gun recalcitrant falangista que en
cara té esma de col.locar penjolls a 
llur baleó i assenyalar a algún co-
merciant o industrial porucs que 
s'han de negar rodonament a penjar 
draps franquistes a llurs establi-
ments , la nit i matinada deis dies 
esmentats , complementaven la seva 
tasca de col.locar banderes republi
canes tot arreplegant-ne de fran
quistes. En recolliren 23, precios 
boti per a confeccionar banderes r e 
publicanes i banderins de combat 
contra el franquisme. 

Fets anecdótics es succelren en 
el curs de la col.locado de bande
res. l 'n vell que a la porta de casa 
seva estava prenent la fresca i que 
degut a la gran foscor no el varen 
percebre els joves del Club « Jaume 
Girabau », en el moment en qué, p re -
cisament col.locaven una de les ban
deres prop del lloc on aquell estava 
assegut, aixi que acabaren de fer 
la tasca, el vell els va manifestar 
que « alió que acabaven de fer li 
havia aqradat molt i que volia que 
col.loquessin també una altra ban
dera davant de casa seva ». En un 
altre carrer i 'emplacamenl d'una de 
les banderes coincidí amb la sortida 
del publie d'un cine. En veure- la , 
luis restaven sorpresos d'admiració 
albora que exelamaven: « Mira, ban
deres rpublicanes! ». 

Altres fets de la diada 
antifranquista 

Al Passeig de Gracia, a falcarla 
del carrer de Valencia, aparegué 
una bandera republicana molt gran 
al boíl mig del mateix passeig. Es 
distribuí gran quanti tat de propa
ganda clandestina al carrer entre 
els viananls; os llanca a l'interior 
de les fabriques, sota les portes deis 
establimenls. a les escales de les ca-
ses, etc. En ocasió de la diada del 
19 de juliol. es va fer una audac di-
fusió deis fulls editats peí nostre 
Part i t . la U. G. T. I. i la J . S. U. , 
sobre la Crida deis guerri l lers de 
Llevant i Aragó. 

Heu's ací a grans Iréis alguna as 
pectes deis mes allioonadnrs i exem-
plars de la eommmoració del 19 de-
juliol a Barcelona. Aspectes que po
sen de relleu una vegada mea les 
magnifiques condicions que hi ha per 
donar un major i trípilis a la lliuta an- ( 
t¡franquista: per organi tzarun potent 
movimenl de resistencia. L'Únfc que 
cal és teñir iniciativa i audacia per 
eslimular i desenvolupar aqüestes 
condicions tal com feren els obrers 
de can Girona i els joves del Club 
« Jaume Girabau ». 

Le Gérant : Mothilde KOENIG. 
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