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FA 32 ANYS LA REVOLUCIO SOCIALISTA 
v a o b r i r una nova e r a e n l a h is tor ia de la humani ta t 

ProUtaris Je tots els paísos, uniu-vos! 
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Vladimir Iiitx LENIN, l'any 1917 

/ZCL pteáa """ 
dai padüz 
DECLARACIO DEL II CONGRES DELS 

SOVIETS 
Ais obrers, ais soldáis, ais pagesos ! 

. Recolzaní-se en la volun
ta t de l'immensa rnajoria deis obrers, deis sof-
dats i deis pagesos ¡ en la insurrecció victoriosa 
deis obrers i de la guarnido de Petrograd, el 
Congrés pren en les seves mans el Poder. 

• * • 

El Congrés acorda : tot el ooder a les lo-
calitats oassa ais Soviets de Diputáis Obrers, 
Soldats i Paqesos, oue son cridats a assegurar 
un ordre veritablement revolucionari. 

(Del Marüfcst d>l Sc^on Congrés deis Soviets 
de Diputáis Obrers i Soldats de tota Rássia. 
— 25-26 d'Octubre del 1917.) 

C OMMKMOREM el 32 an.versari de la 
Revolu'.-iú Socialista evocan! ' rs seves 
primaré* resolaclons. 1 res millo» per 

a fer-ho que els riropi* lexts de la Revo-
lució, eferits o (ntpiratl per Lenin. 

El primer é la Carta de Lenin al Co-
niilé Central del Purtit Bolxevic Es un 
document que, peí H -ol ja arredila el ge
ni revolucionari de L< Din. Diu Plejánov 
en la seva obra « El pape* de I'individü 
» D la Historia •->, que « cal reeonkixer que 
la causa deterniiwint i lüé* sitn<rnl del 
moviment historie de la humanitat és el 
desenvolupament de les /oreos prüduviii < «, 
les quals son tes que condicionen els can-
vis successius en Irs relaciona saciáis deis 
homes »; pero. refcrint-K al paper <,n»' 
1 indhidu jofil en !.i Iíi.slória. afegeix. amb 
rao, que « és inúubtable que la Historia 
prendria un ultrv aspecte ü les causes sin
gular s que exerir'txrn influencia sobre 

fila fossin substituidos per vltres causes 
del mateix ordre ». E¿ a dir, t>Í aqüestes 
« causes singutars », en lloc tVcr.-tar perso-
nificades per Lenin lio hufiue in estat per 
Cornilov, donant a aquest h victoria, és 
eepur que la victoria del ge ¡eral contra-
revolucionari no hacués modificul la marxa 
general del moviment hi&tóricJ el desenve-
lupatnent de les forces prodojetives; pero 
és indubtable que la Revolucio hauria per-
dul el seu raomeni precie, a n b e! greu 
pcrill de no saber quan es podria pre
sentar tai altre nioment tant favorable com 
4-1 que es donava el 25 ¿'octubre O de 
novembre). I aquesta és Tangoixa — He-
giu-ía — que reflecteix la histórica Carta 
de Lenin al Comité Central. 

Publiquem també la declarado del II 
Congrés deis Soviets en prendre el Poder 
i els célebres decretg de la pau. de la 
Ierra i del control obrer. C' '.¡xi e- va 

iniciar la gran Revolucio Socialista, nas-
euda, com diu Leonii! Leonov. « una nit 
aaitada de novembre, pero no en el reco-
lliment d"un brécol de Nadal, ni de Ves-
cuma de la mar, sino de la cólera d'un 
poblé en combat ». 

A aquests historie» documenta hem vol-
¡;iit aiegir-hi els dos no menys histories i 
patriótica discursos del company Stalin. 
fots, rcspcclivament, el 7 de novembre del 

* 1941, quan les tropes hitlerianes estaven 
ame na can t Moscú, la capital de la Revo-
lució Socialista, i el 9 de maig del 1945, 
després que TExercit Soviétic va anihilar 
la fera hitleriana en el scu mateix catau. 
Car, si Lenin fou el geni que va po*ar 
les bases de la gran Revolucio Socialista, 
Stalin ég el geni que l'ha defenaada victo-
riosament, l'ha completada i la desenvo-
lupa cap al Comunisme. 

Josep STALIN, 1' 
en el 

Caria de Lenin ai comiie Csnirai a la imilla A I la Reuofucío Sccialisia ( ¡ ; 

C OMPANYS : Escric aqüestes linies el 24 per la tarda. La situació ós cr i 
tica en extrem. Es ciar com la llum del día que avui tot el que siguí ajor-
nar la insurrecció significará veritablement la mort. 

Pcsant-h¡ totes les meves Torces, vull convencer els companys que avui tot 
está pendent d'un Til. que a l'ordre del día f iguren qüestions que no poden r e -
soldre's per mitjá de conferencies, ni de congressos (ádhuc encara que siguin 
congressos deis Soviets), sino únicament pels pobles, per les masses, per mitjá 
de la lluita de les masses armades. 

La corniloviada (2 ) inspirada per la burgesia, la destitucio de Verjovsqui 
(3>, demostren que no es pot esperar. Cal, a tota costa, detenir el Qovern aques
ta tarda, aquest vespre, desarmant próviam&nt els alumnes de les académies 
militars (després de véncer-los si oposen resistencia), etc. 

No es pot esperar !! Ens exposem a perdre-ho tot ! ! 
Qué s'aconsoguirá amb la presa immediata del Poder ? Protegir el poblé 

(no el Congrés, sino el poblé, l'exércit i els pagesos, en primer lloc) contra e! 
Qovern corniloviá, que ha llancat del seu lloc a Verjovsqui i ha ordit una segona 
conspirado cornilovista. 

Qu¡ ha de fer-ss carree del poder ? 
Aixó, ara, no té importancia : que se'n faci carree el Comité Mil itar Revo

lucionari « o una altra institució » que declan que sois lliurará el Poder ais ve-
ritables representants deis interessos del poblé, deis interessos de l'Exércit ( l m -
mediat oferiment de pau) , deis interessos deis pagesos (immediata presa de pos-
sessió de la térra, abolició de la propietat privada), do'.s interessos deis 
famolencs. 

Cal que tots els districte3, tots els regimentó, totes les forcé» sé 
diatament mobilitiados ¡ que envíin S91100 aiornament delosaclons 

litar Rt''-''l: cior.ari. al C.C. del Partit bolxevic, exigint Insistentment : no de/xar 
de cap ' 8.IJJ11 el Poder a mans de Queransqui i Cia. fins el 25, de cap manera. 
Cal qut^'l ;"oosa es decideixi a tota costa aquesta tarda o aquest vespre. 

La ~*j''tória no perdonará cap perllongament ais revolucionaris que avui po
den tricaT'ar ( i que triomfaran avui amb tota seguratat) i que demá correrien 
el rlsc (n< perdre molt, potser de perdre-ho tot. 

Si avui ens apoderem del Poder, no ens en apoderem contra els Soviets, 
sino p T a ells. 

1.a presa del Poder ha d'ésser obra de la insurrecció; la seva f i ta política 
es vourá clara després que hágim pres el Poder. 

.Esperar la votació insegura de! 25 d'octubre seria deixar perdre-ho tot, 
scriri pur formuüsme; el poblé té el dret i el deure de decidir d'aquestes qües
tions no per mitjá de votaclons, sino per la forca; té, en moments critics de la 
revoltc ió, el dret i el deure d'ensenyar ei cami ais seus representants, sense db-
tenir-v.c a esperar-los. 

Ai xt ho ha demostrat la historia de totes les revolucions, i els revolucionaris 
cometr. en el mes gran deis crims si deixessin passar el moment, sabent que d'ells 
depén >a SALVACIO DE LA REVOLUCIO, I oferiment de pau, la salvació de 
Petrogr.-^i, el remei a la fam, el ll iurament de la térra ais pagesos. 

El 'Sovern vacilla. Cal ACABAR amb ell , costi el que costi ! 
AJomar l'acció equivaldría a la mort. 

any 1924, després de la mort de'Lenin, 
Congrés Panrüs deis Soviets 

Extracte del 

DECRET SOBRE LA PAU 
El Govern Obrer ¡ Camperol, sorgit de la 

revolucio del 24-25 d'Octubre ¡ recoizat en 

els Soviets de Diputáis Obrers, Soldats ¡ Pa

gesos, proposa a tots els pobles bel.ligerants 

¡ a llurs governs d'entaular negociacions ¡m-

mediates per a una pau justa i democrática. 

(Del Decret publicat ais neriódics < Izvestia » i 
«Pravda» deis dies 27 i 28 d'Octubre del 1917.) 

rita el 24 d'octubre del 1917 ¡ssgons l'antic calcndari). Es a dir, el 6 de novembre 
'tila de ¡a Re.alució Sociclista. 

En tpts els documents que publiquem en aquesto página de l'é-
ia Revolucio coi teñir en comple aquesta difeiéncio de tretze 

Decret sobre la térra 
ler. — La grao propietat lerrttor'.il queda imnic-

diataiiient abolida sen?e cap mena d'lndemnllzació. 
2on. — Kis domlnls deis terratlnenls i toles l*a 

Ierres patrlmonlals, deis convents, de 1'EsglesJa, amb 
tot llur bestiar i riñes de treball, llurs edtficls i 
lotes tes dependém n ais Comités agraria 
comarcáis i ais Soviets de Dlputats Pagesos de dls-
tricte. que en disposaran ftns que es reuneixi l'As-
semblea Constitueht. 

3er. — Tot deterlorament deis béna confíscale, 
que des d'ara pertanyen a tot el |iolile, es» considera 
com un pren delicie, punible peí tribunal revolucio

n a Sóvl( ts de Diputáis Pag i ;os de dte^icte 
pnmiran totes quantes mesures ealguln per iai 
que s'observl l'ordre mea rlgorós en la confiscado 
deis dominjs deis terratlnenls. es determln! l'ex-
tensió déla terrenys confiscables, assenyalant-los 
exactament. amb objecte de fer Inventar! detaltel de 
lots els bóng conflseats i vetllar amb rigor revolu
cionari per la conservacifl do toles les exptotaclons 
agrtcoles, conatrucc ramentes, beatlar, pro-
velments! etc., que passen al poblé. 

i. — El mandat pagés el text del qual BC 
guelx ( i ) , preparal per la redacclú de « izvestia 
del Soviet de Diputats Pagesos de tota Rússia », 
d'acord amb els 242 mandats pagesos Lócala, i pu-
DUcai de l'esmentat perlddfc Pe 

id, nilm. 88, 19 '! 1917). I 

blea Constltuenl decideixi en dai 
.-,,. . . No es confisquen les u n e s deis simples 

(Del Decret publicat en els penádics * Izv 
Í « Pravda » d>l 28 d'Octubre del 1917.) 

(1) £.s- refereix a una térie de mesures revolucio
narles qur form preses immediatament per tal d'as-
segurar ¡'aplicado del Decret. 

trograd per prendre el Poder. 
(3) Es refereix a la destifució del minis

tre de la Guerra del Govern provisional, per 
hover manifestat que l'exé.-cit rus no podiaf 
continuar lluitant. 

(Notw de la Redacció.) 

Dos discursos de Stalin 

Decret sobre 
el control obrer 

1. — Queda establert el control obrer sobre la 
produccio, conservado ¡ compra-venda de tots els 
productes i matérics primeres, a totes les empresas 
industriáis, comerciáis, bancarles, agrícolas, etc.. que 
eomptin amb cinc obrers i empleats (en conjunt;, 
almenys, o la xiíra anual de negocis de les quals 

-ui inferior a 10.000 rubíes. 
2, ::l,rol obrer tots els obi -

i d n t s , i eti 
immediatament en assemblea general. Cal aixecar 
acta de l'elecold i ésser comunicáis els noms deis 
designáis al (Jovern i ais Soviets locáis de Diputats 
Obrers. Soldat:? i Pape-

3- - - Queda absohjtament prohibida 1'interrupcjo 
del trebali d'uoa impresa o industria d'importancia 
nacional (vegí's el punt 7). aixi com tota modlíi-
raeió en el seu funeionamenl, sense aulorització deis 
representants eleglta pels obrers i empleats. 

i. - Tots ate llüires de eomptábilitíi i documents, 
sense excepcid, aixi eom tots els magatzems i di-
posits de materlals, ferrahientes i productes, sense 
oap ixn'pció. itan d'estar oberts ais representants 
eleglts pels obrers i empleats. 

5. Les decislons deis representants eleglts pels 
obréis i empleáis sdn obligatoriés pels propietaris 
de :. «oís poden ésser anul.iades pels 
sindicáis i pris congresos gindleals. 

6. • - A totes les empreses d'importancia nacional, 
tots els propielaris ¡ tots els representants el 
pels obrers i ernipii exercir el control obrer 
sdn responsables davani l'Estat del rigores mante-
niini ni de l'ordre, de la disciplina i de la coi 
vacio deis bwns, Els culpables d'incüria, d'ocultaelo 

etc., .-.'1,'in castigáis amb la con-
oítl de h»)ts llurs béns i amb una reclusló que 

|H I I! 

í. Es.declaren empresi rtancla naolo-
nai l i iljen per la di están 

d'ar-
istí'neia i\v les de la 

.v Els Mviets locáis de Diputáis niirers. tes 
confe.fi-iifc.ies de representants de comités de fabrico 

imites d'empleats dictai uá, en asscmbleés 
irenem'ls de llurs representants, normes mes deta-
llades del funeionament del control obrer-

(Dc¡ ijccrd publicat per 
Novembre del 1917.) 

Pravda > del 3 de 

El del 7 de Novembre 
del 19*1 

C
OMPANYS soldats i marins roigs, cap* i col-
laborados polltics, obrers i obrtres, colcosians 
i cotcosianes, trcballadors intcl.lectuals, ger-
mans i germans qw us trobcu tmiporalment 

sota el jou deis bandits alemanys a la rcraguarda de 
¡'enemic, gloriosos guernllers i guerrilleros que 
trúiu la rcraguarda deis invasors alemanys : 

En nom del Govern soviétic i del nostre Partit 
bolxevic us saludo / felicito amb motiu del^ 24 ani-
vrrsari de la Gran Revolucio Socialista d'Octubre. 

Companys : Tenim di cei.brar avu\ el 24 ani-
versar i de la Revolada d'Octubre en condiciona d.ü-
eils. La pérjida agí i '<i 
guerra que se'ns ha imposat han ereat una amenaca 
peí nostre pais. Hem perdut temparalmcnt una serie 
de regions, fenemlc ha arriba! a les portes de le-
ningrad i de Moscú. L'enemic comptava amb qi 
després del primer cop el nostr • exércii seria 
persat i el nostre pais seria poeat de g nolis- p, ró 
s'ha equivoca! rodonament Malgrat eh reí 
lemporals, el nostre exí nottra flota r 
j.n heroicament els atacs d¡ l'enemie per tota l'ex-
tensió del front, causant-li gran* perdues; mentn -
tant. el nostre país, tot ti nostre pais. s'ha orga-
nitzat en un camp úníe de combat. per tal de, junt 
amb el nostr. exércit i la riostra flota, derrotar els 
invasors alemanys. 

Hi han hagut dies en els quaU el nostre pah s'ha 
vist en situació encara mes difícil. Recordeu-vos 
l'any 1918. quan cehbravri d primer anivtrsari d> 

la Revolucio d'Octubre. Aleshores, les tres quartes 
parts del nostre país es trobaven a les man, deis 
intervencionistas estrangers. Hav'um perdut tempo-
ralment Ucraina, el Caucas. I Asia Central, els Urals, 

Sibéria i l'Extrem Ori-nt. No teniem aliats, no tc-
niem Exércit Roig. que sois a'eshore* conv neavem 
a organitzar; ens mancara pa. en* mancava arma-
ment, ens mancaven equips. Aleshores, el nostre pais 
es irobava assetjat per 14 Estáis. Pero no ens va-
rem descoratjar ni varcm perdre íánim. En el foc 
de la lluita varem organizar l'Exércit Roig i varcm 
transformar el nostre país en un campament militar. 
L'esperit del gran Lcii¿n ens inspirava llavors per a 
la guerra contra els intervencionisics. / qué va pas
sar ? Varem derrotar els intervencionistes, varem 
reconquerir tots els territorix perduts i varem acon-
seguir la victoria. 

Ara, la situació del nostre país es molt millar que 
no pas fa 23 anys. Ara tenim aliSts. que formen un 

• dnic amb nosaltres contra els invasors ale
manys. Ara compten amb la simpatía i el recotza-
ment de tots els pobles d'Earopa que es troben sota 

:i de la tiranía hitleriana- Possdm ara un mag-
exércit i una magnífica flota, els cmnbatents 

d les quals defensen amb llur pit la Uibcnat i li 
¡ndependénda de la nostra Patria. No patim pas 
una gran escasedat de queviures, ni d'armaments, ni 
d'equips. Tot d país, tots els pobles del nostre país 
rccolzen el nostr exércii i la nostra flota, ajudant-
los a derrotar le* bordes invasores fgixls/ts ale-
manyes. Les nostres reserves humanes son ittexhau-
ribles. L'espent del gran Lenin i la seva bandera 

. victoriosa ens inspiren ara per la Guerra Patria com 
fa 23 anys. 

Es que es pot dubtar que podem i hem de vencer 
els invasors alemanys ? 

L'enemie no és tan fort com el representen alguns 
intel.lectualets esporuguits. El lled no és tan ferotgc 
com el pinten. Qui pot negar que el nostre Exércit 
Roig ha posat moltcs vegades en desordenada den-
bandada les tan ponderades tropes alemanyes ? Si 

wm&tWkwkfm 

jutgcm no pas per les jactándoses dedaracions deis 
propagándoles al manys, sino per la rentable Si
tuado d'Alemanya, no será difícil comprendre q'ic 
els mvasors feixistes alemanys es troben davant la 
catástrofe. A Alemanya hi regna avui la fam i la 
miseria. En quatre mesos de gu, ira. Al¡ manya ha 
perdut quatre milions i mig de soldats. Alemanya^ es 
dessagna, les seves reserves humanes s'esgoten, l\s-
perit de rebel.lia s'ensenyoreix no pas únicament deis 
pobles d'Europa subjugats pels invasors alemanys. 
sino del propi poblé alemany, que no veu la fl a la 
guerra. Els invasors alemanys posen en tensió llurs 
darreres forces. No hi ha cap dubte que Alemanya 
no pot sostenir durant molt temps aquesta tensió. 
Dins d'alguns mesos, dins de mig any, potser dins 
d'un any, ¡'Alemanya hitleriana ha d'esfondrar-s-
¿ota d prs deis *cus crimt. 

Companys soldats i marins rings, caps i col.labo-
radors polltics, gucrrillers i guerrilleres ! Tot el 
món veu en vosaltres la forca capac d'anihilar les 
hordes de bandits deis invasors alemanys. Els po
bles esclavitzats d'Europa, catguts sota el jou deis 
invasors alemanys, us miren com a llurs alliberadors. 
Us ha tocat acomplir una gran missió alhberadora. 
Sigueu dignes d'aqucsla missió .' La guerra que sos-
t' niu és una guerra d'allibe.ració, una guerra justa. 
Que us inspirin en aquesta gue."-a les virus figures 
deis nostres grans avantpassats : Alexandre Nevsqui, 
Dimitri Donscoi, Qusmá Minin, Dimitri Pozharsqui, 
Alexandre Suvórov i Mijail Kutñsov ! Que flamegi 
damunt vostre la bandera victoriosa del gran Lenin! 

Per la completa desfeta deis invasors alemanys ! 
Mor¡ ais ocupents alemanys ! 
Visca la nostra gloriosa Patria, la seva llibertat i 

la seva independencia ! 
Sota la bandera de Lenin, endavant, cap a la 

victoria ! 

durant la Guerra Patria 
El del 9 de Maig 

del 1945 

C
OMPANYS, compatriota . 

Ha arribat el gran dia de la victoria sobre 
Alemanya. L'Alemanva feixista, posada de ge-
nolls per l'Exércit Roig i per les tropes deis 

nostres aliats, s'ha reconegut vencuda i ha declarat 
acceptar la capitulado incondicional. 

El 1 de maig fou signada a la ciutat de Reims 
¡'acta preliminar de capitulado. El 8 de Maig els 
representants de l'alt comandament alemany, en pre
sencia d" l'Alt Comandament de les tropes aliades i 
de ¡'Alt Comandament de les tropes soviétiques, va
ren signar a Berlín ¡'acta definitiva de la capitula
do, el comptiment de ¡a qual va entrar en vigor a 
les 12 del vespre del 8 de maig. 

Coneixent la conducta do la ¡¡opada de capiiostos 
alemanys que consideren els tradats i acords com 
papers mulláis, nosaltres no tenim fonament per 
creure en la seva paraula. Malgrat tot, avui, des del 
mati, les tropes akmanyes, en comptiment de ¡'acta 
de capitulado, han comencat en massa a deposar 
les armes i a Itiurar-se presoners a les nostres tro
pes. Aixó ja no és un paper mullat. Aixó és la capi
tulado efectiva de les forces armades d'Alemanya. 
Es cert que una agrupado de tropes akmanyes en 
el sector de Txecoslováquia es nega encara a capi
tular, pero jo confio en qué l'Exércit Roig acon-
seguirá fer-li trovar el seny-

Ara podem declarar amb plena base que ha arri
bat ¡"historie dia de ¡a desfeta definitiva d'Ale
manya, el dia de la gran victoria del nostre poblé 
damunt ¡'imperialismo alemany. 

Els grans sacrificis fets per nosaltres en nom de 
la llibertat i la independencia de la nostra Patria, 
Us incalculables privacions i sofrenecs suportades pe¡ 

nostre poblé en el transcurs de la guerra, l'intcns 
treball a ¡a rcraguarda i al front, ofert en faltar de 
la Patria, no han estat pas estérils i s'han vist coro
náis per la completa victoria sobre l'etu.mic. La 
lluita secular deis pables LSIOUS per la seva existen
cia i la seva independencia ha acabat amb la vic
toria damunt deis invasors alemanys i sobre la Ura
nia alemanya. 

Des d'ara, anejará sobre Europa la gran bandera 
de la llibertat deis pobles i de la pau entre els pobles. 

Tres anys enrera, Hitlcr va proclamar ais quatre 
vents que en les se.ves tasques hi entrava desmem
brar ¡a Unió Soviética i separar-na el Caucas, 
Ucraina, Bielorússia, ¡es Repúbliques del Báltic i 
altrcs regions. Obcrtament va declarar : « Anihila-
rem Rússia per tal que mai mes no pugui aixecar e¡ 
cap. > Aivó era fa t"-es anys Pero ¡es desllorígades 
idees de Hitler no estoven pas cridades a esdevenir 
realitat •' el curs de la guerra íes ha pulveritzat. De. 
fet s'ha obtingut quelcom directament oposat a alió 
que en llur deliri els hitlcrians somniaren. Alemanya 
está totalment derrotada. Lcs tropes alemanyes ca
pitulen. La Unió Soviética celebra la victoria, si be 
no es proposa ni desmembrar ni anihilar Alemanya. 

Companys •' La Gran Guerra Patria ha acabat 
amb la nostra victoria completa. El pcriodc de. la 
guerra a Europa ha arribat a la seva fi. Ha comen
cat el pcriodc del desenvolupament pacíjic-

Us felicito per la victoria, estimats compatriotcs 
meus ! 

Gloria al nostre heroic Exércit Roig, que ha de-
fensat la independénvia de la nostra Patria i ha 
conquerit la victoria sobre l'enemie ! 

Gloria al nostre gran poblé, poblé vencedor ! 
Gloria eterna ais herois caiguts en els combáis 

contra l'enemie i que varen donar llur vida per la 
llibertat i la f'cUcitat del nostre poblé ! 
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uita 

El P. C. d'Espanya en la formacio 
/ desenvolupament del P.S.U. 
L A lluita del Partit Comunista 

per la unitat de la classe obre
ra remunta al primer día de la 

eeva existencia, perqué forma part 
del seu propi ésser, de la seva poli-
tica, perqué está expressada en el 
seu programa. 

Ha desplegas, sempre ei Partit Co
munista una activitat infadigable per 
la unitat de la classe obrera, princi
palmente encara que també l'ha re-
alitzat per la unitat deis treballa-
dors i del poblé. 

El Part i t Comunista és el Partit 
de la unitat que no sois la preco
n i z a i defensa, sino que mitjancant 
el seu esforc crea les condicions per 
a realitzar-la i la realitza sempre que 
és possible. 

El Partit Comunista, partit de la 
classe obrera, es diferencia deis a l -
tres partits de la burgesia i deis so-
cialdemdcrates, entre aitres coses, 
perqué té un programa i lluita per 
aplicar-lo, perqué té una linia polí
tica i no descansa en quant a la se
va aplicado. O sigui, que en la vida 
diaria i en tota la seva histeria, amb 
els seus fets respon de les seves pa-
raules. 

Per aixd, el Part i t Comunista ha 
lluitat amb tar ta tenacitat per la re -
alització de la unitat de la classe 
obrera, per aixó lluita i p-osseguirá 
endavant f i í s unir la classe obrera 
a tota Espanya. I amb particular afer-
rissament ha lluitat i lluita a Cata
lunya, tenlnt en compte la concen-
tració obrera tan important que hi 
ha, com també perqué el pes de la 

classe obrera catalana en la lluita 
revolucionaria de les masses obreres 
i treballadores ha exercit sempre 
una gran influencia sobre els obrers 
i els treballadors de la resta d'Es
panya. 

Hem lluitat molt per tal de crear 
un fort partit comunista a Cata
lunya, perqué era una necéssitat po
lítica important per a la revoluci i 
erpanyola guanyar idcoldgicament 
peí marxisme-leninisme-stalinisme la 
classe obrera catalana. Guanyar-la en 
lluita ideológica, mostrant-li els f o -
naments científics victoriosos del co-
munisme; mostrant-li que el prole-
tariat cal que tingui el seu partit de 
classe, dirigent, capa; de monar-lo 
cap a! socialisme, després d'havcr 
liquidat l'esclavatge capitalista. Gua
nyar-la en una lluita ideológica con
tra la filosofía reaccionaria da l'a-
narquieme, presentant-ti nu el con-
tingut petit-burgés, aventurer de l'a-
narquisme; demostrant-li com l'a-
narquisme no és una ideología pro
letaria; mostrant-l l com els anar-
quistes han portat la classe obrera 
de desfeta en desfeta, fins arribar 
ais nostres dies en que veiem a 
molts d'ells lliurats completament al 
pervei de la ideología i la política de 
guerra deis imperialistes anglo-nord-
americansj mostrant-li a molts t re 
balladors de la C.N.T. que encara 
que ells subjectivament es conside-
rin revolucionaris, teñen que veure 
ciar, malgrat tot, que la ideología 
anarquista és reaccionaria j com l'a-
narquisme és ¡ncapac de salvar el 

La resistencia üe la pagesia 
l la uolimlal H Í IUHIMI I deis guerrillera 

La resistencia deis pages 
brar en la prepárelo que lio felen 
duran t la República éa deguda en 
u n a gran part a que el reglm de 
Fraileo t u n t a la pagesia en general 
com en els temps Barbará eren in ic 
iá is Huí- escíávil 
p i l s conqueridora. 

El cultivador de la t e n a no eo-
neix avui a Espa,nya mes que ¡m-
postos elevadlssims, cohflscacloi 
tasses no compensadores. El pagos 
del lattfundi, <jui- no p«l 
deixar de sembrar, cada auy red) 
els seus cuitius. i <-imi r- natural , 
es val del procedimenl de les ocuí-
taeions per n podi . primer, 
a les seves necessllats mis peremp-
tóries i despi conseguir, 
iniljá de la yenda cjand stina, un 
margé <le benefícls que li pewnell 
fer front a li il lis di 

I 

materiaimenl tréballar. 
La prodúcela general del 

ha disminuít dw 
Franc.) en rñés del 4á per eent en 
relacii'i a la pradUceW deis anys de 
la H- pública. F.n nltr.'s OCastul 
analitzat en dlferents •< 

d'aquestá disntfmteló, én ter-
g i s e f í o l l -

de carácter pulule qtw la produlen. 
Donem encara algunas precisión». 

A les ranea ccrcali^tes, I ' a reasem- , 
brada va disminuir, en relactfl del 
pronrfg deis anys 1'J3 l-:{•">. en IHJ 
18 per cent. Mentí" que i n el 
de la República, e! pfomig culi iva; 
pels c e n a ! - tou de 8<31>4.000 IHVI.I -
rees , en el 1040 suls va Ésser, íe 
gons dados oficiáis franquistea, de 
6.949.000 her l . i re . - . dUffiinuclo que 
s 'ha anat acccntuanl sensiblemí 
els tres darrers anys. 

Franco es propesa avui reajustar 
la producci >mla de 
guerra per coT.labor'ar en la pi 
cid de la guerra agressiva c >ntra la 
U.R.&.S. i les deipocracjes populars 
que \ Oldri l leiuir !'¡r 
lisme angjo que en 
aquesl sentll II han estat tetes Indt-
caclons ofl<•> 
nalilats ianquis durant les \1slti  
cents, en prevls 
que dificulta! i"n tes Inipoi 
blat, Ja que polistes els ln-
teress.a mé-s la Inversio de ca; 
la Impóstelo de producteg industriáis 
i n i a t e l i a l d e f i l i e : 

Una de fes tnés grans dlflcultats 
que ti aba I Í ' onxwnla 
franquista, en afronta'' el pi 
del cultiu deis coreáis. • -
dismiaució de la i tot el t<T-
ritori i la causa que la provoc i, >• 
sigui la resistencia del cultlví 
intensificar la Bernbi 
any e~ asga amb ni i |oi obstinado i 
coí.laboiar en la política bladi 

i. Kls llau 
xen la ten 

tre'a expo Hsc i els 
Madres de la Falange, prefereixen 
cultivar la ciliada i l'oidi que, fina 
ara. podien vendré türectami ni. 
a ésser atacáis despii tadament. 

També" per aquesta parí, peí 
i;n i clono, el minis

t re franquista d'Agricültura. ftein 
, lia dii a un falangista d' «Ar

riba », que 
talla » ais i -. peí tal d'obll 

la superficie de 
los-hi el 

i In-
torvoninl l'excedenl i 

-. E l p l O l e 
s e r a l t i a n i e i i l e x p i essa l p< • ' la de 

non pía - pels pro
ductor* 
agrAdablB i dal ntercat 

H sap. el-, 
i 

le dia-
simular la li 
clona fiscals i s'exigeix un esíorc re-
doblat al cultivador, al qual so ii 
oferelg un esttniul en metal.llc, peni 
quo és d«»préa cobrant usurarla-
ment . 

Els contingents do lllurament for-
í d s j els exeedents de venda lliure 
passaran peí Serve) Nacional de! 

un altro orpanisine bul 
el (¡nal en caí; % ins la 

provincia i la zona, fixara la propor-
ciónalrtál i actuara d ' lntsrventor. La 
cleleriiiinacic'i deis contingenta fori;o-
MIS depondrá « de les clrcvimstancies 

irfrldgkjues, o algui dé la Pro-
vidi'iicia D. que a l'Espanya de Fran 
cu no te aitres ropresentants que els 
jerarquos falangistas. 

En altó que ta refereneta ais 
terraiineiiis. el problema ofe,relx un 
a l t r e c a r á c t e r , q u e ' S e l q u e e n s h a 

portal a fer el comentan d'avui. l/n 
gí-ncia informativa O.P.E, acaba de 
publicar un comeptarl sobre un Ui-
b r e p ü h l i c a t a q U e s t a n y p e r u i 
€ agricultor » que ha obtingul el 
piemi anomenaj « Franci 

eá'm agrícola •-. ilibre que 
oda. —• di: siguí en des 

istra conscionc 

proietariat de l'explotació capitalista 
i, molt menys encara, d'orientar-lo i 
conduir-lo peí cami victorias de la 
revolucid socialista. 

H
AN estat molts els esforcos po-

litics portáis a cap pe! Partit 
Comunista par tal de liquidar 

la divisid política i sindical de la 
classe obrera a tot Espanya i partí 
cularment la que existia entre I; 
classe obrera catalana per l'exlstén-
cia de quatre partits marxistes 
Aquests esforcos polítics contribuid' 
a establir la ma.jor claredat en quan 
a les raons fonamentals poütique 
que aconsellaven la unitat, com a I. 
divulgació i al plantejament del con 
tingut ideológic que debía teni 
aquesta unitat. 

La contribució del Partit Como, 
rista en la formacio del P.S.U. h 
estat decisiva com ho ha estat en f 
reu desenvolupament i enfortimer 
ideológic, polític i orgánic. perqué r 
P.S.U. es basa en els mateixos prin 
cipis marxistes-leninistes-staliniste 
en els mateixos principis i métodc 
d'organltzació i aplica a Cataluny 
en les condicions especifiques cor 
crétes, i d'acord amb les seves par 
ticularitats la linia general polític 
del P.C. d'Espanya. JUSTAIWEK 
PELS SEUS PRINCIP IS IDEÓLO 
GICS I D'ORGANITZACIO I PER U 
SEVA POLÍT ICA EL P.S.U- ES El 
P A R T I T DELS COMUNISTES CATA 
LANS I CADASCU DELS SEUS MI 
L i T A N T S SE S E N T E N COM M I L I 
TANTS COMUNISTES QUE SON. N 
podia ésser altrament i en aquest.-
via els progressos del P.S.U. ha 
estat extraordinaris fins a consoli 
dar-se com el Partit marxista-leni 
nista-etallnista de la classo obrer 
catalana. 

Alió que ha estat l'aportació df 
P.C. d'Eepanya, de José Diaz i Pa 
sionária, a la creació, desenvolupa 
ment i consolidado del Part i t mar-
xista-lenlnista-stalinista de Cata 
lunya, és un fet que igualment é' 
reconegut i proclamat per tots el ' 
miHUnts del P.S.U. dins i tora d Es 
panya. Sabem que hi ha hagut ger 
corsecada peí nacionalisme burgé-
que han intentat negar-ho en uns ca
sos, en aitres minimitzar-ho, per5 
els fets, tan tossuts, s'han imposat 
esbandint totes les deformacions que 
s'han volgut presentar sobre aques
ta qüestió fonamental i tots els mi-
litants del P-S.U.. com correspon a 
militants comunistes, han afirmat la 
seva acceptació sense reserves deis 
principis del marxisme-leninisme-sta
linisme, confirmant una vegada mes 
que son el Partit deis comunistes 
catalans. 

« El baodidatge deis T-maquis>: 
contribueix a l'absentisrne, no sol; 
deis grans terratinents, sino f in: 
i tot deis llauradors mitjanamen' 
acomodats que es refugien a Ir 
ciutat temerosos d'ésser capturat? 
per aquests dits « guerrillers », 
que atempten cortra llur vida : 

quo, en la major part de caso; 
solen posar preu al rescat. Aix 
contribueix també a que els res 
sorts de la producció agraria s'a 
fluixin, per la manca d'atenció di 
recta del propi llaurador- » 

D'un llaurador que no llaura, di 
guem-ho ciar, sino que vigila añil 
e l f u e ! . I . ' O Ü I . - v . i i n o b i h a l l i b r 

dolenl gades, i|uel 
l-oTIl l i e b d . 

Fins ara. Franco nega\ 
lleament quo bJ haguéa guerrl l len 

que i'hagln obliga! a m bl 
litzar co?os d'éxércll amb avlació, 
que no passl dia que els gu rrilier 
no ea donguln a conéixer a les forcé 
repressives. La V6I Itat, |" 
de co[.. (Pon tneays s 'espera. Un Hi 
bro íaudatori de Franco testimonii 

Bnt, activa, cuín 
. deis puerrillers que per tét 

res d'Espanya Uulten per l'honor di 
la p a l l i a . p e r la i n d e p i n i l i n c i a n a c i ó 
nal, peí-; popie.; híspanles, peí IrlOiW 
de la üopúliiica democrática, i tt< 
soianioiii ti stimonia aquesl llibrr 
¡'existencia viril deis guerril lers, si 
nú que a--~enyila la seva to 

impedir que els latifuudisle-
nals puguin explotar tranquila liur-

itiiiibuir alxl al sosteiií-
uicnt d'un rágini odtat, • 
tot 11 nostre pable, menys pels cóm
plices de Franco. 

Aquesta grans lerrai taents i adhuc 
alguna llauradors acomodats quohafl 

- i r del carne i refugiar-se a le* 
per a passar desapereebuta, 

son aquella que teñen sobre llur 
crims mes horroro-

s os i , ia llur ili--
tigaclA, amb iv asors de la 

illca i aitres demócrates i a'ntl-
franquistes; sdh els déiatocs; son 
els que fan trebaHaí ii< Jornalera 

de gol a quatra 
pesseles; sdn oís verttables, ala au-

els inconfundibles bandPs 
que os p&ssejen pela - a l a i - del 
iros falartgistes i lea casernea do la 
guardia civil, que s'amaguen com ra-

dels guerrillers, dis-
Iribuidors do justicll Ira tota 
aqtw 'lo. 

Poden», dones, dir que a la resis» 
i valen! deis agricul

tor* que no voli tpOilatS pels 
vividora del róglm [raneo 
cal afegtr-hi l'aeUtud cobarda déla 

í t s que abandonen I 8-
paoriU Huís lalifundis per p 
justicia deis gnerrillera. 

Kls p a g n o i éa segur que no r«a-
pondran a la crida <• hi fa el 
ministre fl'Agricultura per a quo ili
on el eamp na existelx ni pol exls 
ni existirá mai. sota el rí'gini fran
quista, la «egurctat quo requercix el 
treball. Sol amb la desaparlcift do 
Franco i l'anibilanient t .tal del seu 
réglm Infamant podrii torna • 
maltiat. Sol amb el restablimenl do 
la República democratic* ; 
Espanya un pats ben dirlgit i lliure. 

Els Jerarques de l'Església 

N A T U R A L M E N T que cap enso-
berbiment o autosatisfacció 

_ pgts exita assolits de» mare-
jar-nos fins a l'extrcm de fer-nos 
perdre les perspectives politiquea i 
no concedir la importancia que te 
ñen a tasques de primer ordro o u -
han de refor jar extraordináriamant 
el Partit . Entre aqüestes tasques vo-
lem parar l'atenció, per la seva im
portancia, en la d'intensificar l'estu-
di i la preparació política i ideóla 
gica del P.S.U. No volem dir am' 
aixó, entengui's bé. que es tract.' 
d'una tasca exclusiva del P.S.U., per 
qué aquesta mateixa tasca la teñir 
plantejada els comunistes deis a l t r f 
pobles d'Espanya. Alió que sí volé-
remarcar, és aue el Partit Comunr 
ta ha de considerar com una t a s e 
propia !a de contribuir en la mesur-
de la seva experiencia i de les seve-
possibllitats a! desenvolupament i en-
fort iment polític i ideológic del P.S.l ' 

En aquest aspecte tenim els ma 
teixos problemes teórics a estudiar. 
Per exemple la base de l'estudi teo 
ric és la « HISTORIA DEL P A R T I " 
COMUNISTA ( b ) DE LA UR.S.S. > 
Els riquissims ensenyaments i le 
experiér.cies magnifiaues del Parti 
bolxevic son una llicó constant, q u ' 
presenta ais ul!s de tots i de cadas-
cú, la solucló Justa a molts proble 
mes ideológics, polítics, táctics ; 

d'organit7arió. Prefenta experiéncier 
en les quals inspirar-se per a la nos-
tra l luita; conté un arsenal científk 
tracat amb ma de mr'stre peí com 
pany Stalin que ens posa en conei 
xement deis trapos fonamentals <\r 
materialismo dialéctic i del materia 
lisme historie i ens ensenya cor 
s'organitza una revolució i es for1 

el Part i t Comunista, el destacamen' 
d'avantguarda de la dasse obrera 
dirigent de la revolucid. 

Si decisiva ha estat la nostra con
tribució ideológica i política a la con. 
solidació del P.S.U. com Partit mar-
xista-lerinista-stalinista de Catalunya 
hem d'aconseguir ara que la nostrr 
aportació sigui intensa, conseqüent 
sense fluctuaments ni abandons per 
a l'elevarió política i ideológica de' 
P.S.U., comprenent amb tota la seva 
amplitud que aquesta és una tasca 
de primer ordre que tenim tots els 
comunistes d'Espanya inclosos els 
comunistes catalans. 

Aquesl ai ticte ha estaá pu-
biicat per « Mundo Obrero '>, el 

fraternal col.lega, del 
qual ens plan reproduir-l 

for^a polít ica reacc ionar ia 
al servei de l'Estat franquista 

L
ES bar.nk'V i dissensions intes-

lines entre oatúlies, seiiii.ro qtlo 
i s i i aeti de la fe i del din 
admi sos voluntáriauíonl ¡ 

grups confeccionáis, sún rosj la-
bles. En materia de religio preco-
nitzem el íespocte absolnl de totes 
les creences i deis practicanls deis 
cubes . Cad.iseú és lliure de profos-
sar la religio que vulgui, mentre no 
figui utililzada com oina política de 
dominado. D'un costal els r-i'iis ter-
renys, de Tabre els béns ospiriluals. 
Per aixo, el sisé punt del noslre Pro
grama din : « Amplia liibertat da 
consciér.oia i de cuites, basada en la 
sepa rado de l'Església i de l 'Estat. ;> 
No ¡ludia ésser altramenl en un Par-
til com el noslre. mai \ isla-lenlnista-
slalinista. que es projiosa endorrucar 
el rogini i'eix.'si.i di- Franco rn unid 
il 'allres partits i organitzacions de 
diferonts lencV'ncios i creences ¡ amli 
la co i |de tots els espanyols 
denii'ierales i kntlfranquistes, per n s-
lablir la HepjiMie,, ¡ realitzar la re
volució doniofcraíico 

Romandre allunyats de les dlspu-
l i s dogniátlqMes ea religlú en vol 
dir, pero, deixar el camp lliure a la 
ingerencia del cal ilicislne en la poli-
tica i en l'ároa sindical com s'esdevé 
aclualmenl 'al fiostre país, on els j e 
rarques falangistes i els a lis dig-
nataris de l'Església proclamen una 
« Edal d'ii.- •> d.d catolicismo, con
sidera! com forc^i política reacciona
ria. .Ni nosalires ni una gran iiuan-
tilat de ' dis-
posats a dsíxar-se ar ras t rar per 

aquesl penden!. El ca rador antiCO 
munista do la propaganda que reaiit-
zen els dignataris de l^sgiosla a Es
panya está inlimament lligat al sen 
propi contingut feixisla. d'odi al po
blé i a la democracia. Per aixo fodl 
que les jerarquies catóhco-lalangis-
les senien per la democracia utilitza, 
sobrelol, la máscara do l'tmticomu-
nisme mes desfermai per tal d ' e \ -
plotai' aixl oís -entimenls religiosos 
amb fins material* que no leñen res 
que veure. amb la rellgló. Una revis
ta nordanierieana. «Política! Affairs», 
\-a denunciar l'a li mus aquesta fan
tástica versio did coneinispie cení 
enemlc irreductible del catolicisme : 
« La lluita no t's del cdmunlsme con
tra el catolicisme; la lluita és ta de 
los fon-e- demoerátlqués unificados. 
i ls católica progresslus i tambí els 
comunistes, pontra ¡a reaccid alia 
os trobi, sigui fura, sigui dins de 
l'Església* '» 

E l d e e i ' e t a n l ti d e l \ a -
¡icé. excomunlcanl els caió'.ie- pi i-
gressius que practiquen la ; olltii 
deiliociácia i pau mundial, és la má
xima pressio d'esiu totalHari so 
¡es eonseiéueies individuáis i un 
aiempiat exterior contra la indepen
dencia política deis Estata que, 
era de siipo-ar. no ha tingut el re
sulta! que n'espérava Plus XII. La 
finalitat d'aquesl deciet no era altra 
que la do minar la base do los for-
oes ib n ráliques ([lie augmenten 
llur potenciadla! arreu del múri i 
guanyan urnplis sectors de l'opinio. 

EL GRAN INQUISIDOR 

UN PROGRAMA EN ACCIO 
Mirr-m ara alió que passa entre els 

catolic 
i altre ' 
ris. els 
pi n'i que 
aquella a 

J is de Falange 
lies no menys reacciona-
p q u e s d'Accid Católica, 

veure que s'oposi 
tal d'il.lu-ionar - : 

lile, causal del régim Franquista i al 
qual voten Sil» salvar ¡ lo! preu 

El pe:i.V<iie falangista « Arriba » 
va publicar oís dies i í i 28 del 
sat se tembre dik- arlicles tituláis 
« Fidolikil cabVlica d'un régim 
« Demagí gá -en-e ungí > quo 
eren tero! Ibes contra aquests 

rques d'Aoció Católica ais quals 
anornenen « grupe ts de gent empa-
logosa ¡ eixorca..., abstencionistes i 
hipócritas... contrademagogs sense 
ungles » i aí tres amabililats pe:- l'es-
til, aeus.iiit-ios de practicar un 
« abstoncionisme abellot », com 
« fauna x'afardera i rondinaira, r e 
plegada en |ppar ta t s comicis... propi-

aissió a les própies nor-
'ls acusa ' 

PEpi 
-

: ¡ s i 

la caria • üels 90 bishes 
de vi - al capitosl de la sub-
levacfó re ista, les freqüents 

igual 
laciú del-

UNA LLETRA D'UN GRUP 
D'ESPANYOL 

DE MONTAUBAN A LA 
DELEGACIO ESPANYOLA 

DEL COMITÉ 
PERMANENT DELS 

PARTIDARIS DE LA PAU 
Una represen tado de repub 

espanyols iñl Montauban composada 
por copuuiisies. socialistes, cenetls-
tes. nacional ices bascos. Iioines i do
nes sense partit han adrecat a la Ue-
legacid Lspanwda del Comité Perma-
neiii deis Partidaria de la Pau, una 
llctra slgnadi per tots ella en la 
qual afirmen que : 

« Després i d'havcr examinat i 
discutlt la situado mundial i els 
perdis de guerra degut a la impo-
sició i maejijb.-es de L'imperialiSme 
anglo-amcricá contra les Demacra-
cies Populars i la Unió Soviética » 
i. afegelxen, « considerant que una 
nova guerra significaría amb el régim 
actual de Franco, la seva participa
do directa i decidida per part deis 
governants actuáis, amb tots els so-
friments que aquesta nova guerra 
significaria pe! poblé espanyoi », ex-
pressen com eonclusló. « ens identi-
f iquem amb el vostre esforp per de-
fensar i imposar la pau, perqué de-
fensar la pau és ajudar eficagment 
a l'enderrocament del régim f r a n 
quista i ailiberar el poblé espanyo! 
de l'opressió ». 

CASES PELS TREBALLADORS 
SOVIETICS 

Grácies ais crédits a l larg termmi que 
son acordáis per l'Estat ais trebal ladors, cen-
tenars de milers de trebal ladors soviétics 
han adqui r i t o fe t construir després de la 
guerra una caso de propietat , pcr t icu lar-
ment cases prefabricades. 3 400 d'a.questes 
cases han estat comprades en un any pels 
mecánics deis forrocarr i ls, 1.500 pels m¡-
ners de Cusbas i 13.000 pels metal. iúrgics. 

apro attoinisteá a la « poli 
tica eclesiástica del régim :> i les 
pasturáis deis sis iiisbos l'rannuiste-. 

Pero " i - arlieles osineníals no os 
limiten a l 'aiae eonlra aquests Je
rarques catóiics. L\pu-en també un 
idean \ rgonyoírl que confirma tot 
allfl que bom dil no-altres. en a b n s 
ocasions. sobre la ¡ntrúmlssió de l'alt 
clorgal en 1'admlnistraciO do l'Estal 
i sobre el \ jndalie onvaímeiit de li i 

quies catolico-l'alangisles i u to
le- les esteres i dorninla di' la vida 
espanyula per iniljá d'un sistema ab
solutista, tolalitaii. nbei lameni. es 
(loriara en aquesta arlicles que 
Franco empra la « r e s t au rado reli
giosa » per bastir esgléstes, saturar 
t e s d e i s d ' o s p e r i l d o g m á t i e . r e n o v a " 
r e n s e n > a i n e n l e a l é i l i e e n i | s e e : 
l i e d a g o g i o . s u b v e n c i o n a r s e m i n a r i s . 
protegir les missions catequlstiques, 
Intervenir en la vida privada de leí 
pi rsones i controlar la vida social per 
iniljá did cinema, la radio, el teatro, 
el hall i dan-es populars; endint 
se I 'res,, 

«_ 
tes de les univer- i la ' - . • 

t i tuts i i 
diants d'actlvltáts rellgloscs ; a les 
oflclnes deis minis cen
tres pública per tal de tugar a les 
doctrines eafóllqu) s ala funci a: 
ais níenestrala en liurs laiier-. ais 
obrer- on llur treball, a los fabri
ques, ais forrocarri ls: I rehallar, en-
f¡, p<r a quo ningü pugul viure sense 
estar junyit al franco-falaugisme i 
lotlnuii es lliuri « ais oxcreiei- de 
s.iii fgnacl de Loíolo », ís a dir, ai 
jesuilisine. per lal <|iie « brollin vo-
cacions sacerdotals fins a les cellos 
de les presons j a Ic3 oscures covta 
deis suburbis ». 

Es, dones, lot un programa. I no 
simple xr r ramrea . Ls praelica al peu 
de la lietra de la furnia mii Inso-
lent. de la manera un's brutal, acom-
panyat de coactives petlcions do 
diners. 

A les inunlanyes de León, sois do 
l'Enipresa IberduiM'u SUII obrera ÍOJ 

,ren insciils euarlivamenl a la missiéi 
organitzada per 1' « Apostóla! de 
l'Assessoria EclesiSstlca de la inde-
gació Nacional de Sindicáis ». a mes 
ele 150 famliles i molts \e ins déla 50 
pobles de la contralla. Ea alió que 
« Pueblo » n'anumona « tasca en els 
llocs de treball », que ea p 
termo a tules les /.unes industriáis i 
minaires d'Espanya i mea endina en
cara. « en l'ámbit famdiar i en l 'en-
clós de la contrada, de la llar, de la 
térra ». 

Ais .¡-¡ves se'ls reunclx en congres-
sos d'AccIO Católica, « p e r a una r e -
cristianització de les animes », « r e -
tornant sobre els passos da la his
toria », -egons la frase tipie 
retrógrada del Dr, Morcillo, i « per 
tal de vencer la fera materialista ». 

El diari « Ya » enmenia en aquests 
t i l ines la concepeió social de l'Es
glésia franco-falangista : « I aques
ta veritat han de sentir-la per igual 
els patrons catóiics, els técnics i els 
treballadors que, inscrits a la Ger-
mandat Obrera d'Acció Católica o en 
els rengles de la Joventut Obrera 
d'Acció Católica, es oreparen a se- j 
guir les consignes deis prelats obeint 
el comanament pontificí que demana 
una organització especialitzada per 
l'apostolat d'ambient. j a que, malau-
radament existeixen encara molts 
que no sois ens ignoren, sino que 
persisteixen en desconéixer-nos. » 

Enoapgaianl aquí -I movimenl de 
captado , que té' per Urética la co-
aeeiéi en totes le- seves formes, • 
de la pu>i"ig,ieié, de funcionaría 
estatals, milttars, eclesléstics -. i 
l 'acomiadainent d 'obrers. fins la | 
so i la persecució inquisitorial de les 
famliles; al fronl d'aquesta accló for-

Iva, encara quo a é 
bra. tan plaehl al- jesui tes , hi ha el 
biabe Ángel Herrera, antie redactor 
del cavernarl i monSrquic « El De
bate ». é'i'gan de la reacció espanyoln 
fins a la proclamado de la Repú
blica. A aquesl r'.rrnr de confia 
li va portar el Papa per indicado 
del cardenal Tedeschíni, com aque 
mateix ho lia declara! recentment, 
en I 'homenatge d'Acció Católica I 
panyola, celebral a ¡'Aleñen de Ma
drid el juny darrer : « Vaig escriurc 
al Vaticá (son p 
cliini) per a dir- l i que hi havia un 
home,.. I un dia em vaig apropar a 
ell per a demanar-li si estava dispo-
sat a assumlr i'organització de l'Ac-
ció Católica Esparyola... Em va con
testar afirmativament... El témps ha 
vingut a demostrar-me que no em 
vaig equivocar en l'elecció. » 

.Marx lia dlt que els jes uiies son 
el « nervi de l'Església católic 
és a dir. els eampl .ps de ¡uta la re
acció política. Avui defensen ¡an obs-
tinadamont el régim oopftaltóta, com 
el segle XVIII del'eiisaren l 'ordre 

lal. Xingü amb mes autoritat, 
i ell lit I 
tenebrosa de captado , que el jesuíta 
Herrera. Té- ;, les seVOS mans tots els 
rila que mouen els luidles diS] 
a « rejovenir » les institúcions do 
l'Estat franquista. A rombra itdxeix. 
com los aranyes, la tela subid des
tinada a atrapar llurs victimes. F.l 
Valles qué protón erigir-so en 
bitre internacional deis usun 
lemiioraN. ha depoaital • a oqu ,-t n -
vés i aslul. jesuíta la - • po
lítica reaccionaria per a que ib' 
vuiupi a. Espanya el pi igrama expo-
- il per Ideé, \ l l l cu l: Si 
cliea -.. Kerum Nuvarum » i per 
PiUB XI en la di I « Ijuadrage 
A n u o » q u e . e n s i l l l e s i . C o n s i i i e i 

en i' « eliminado i de la lluita de 
elasses per la « reunió » de i 

Castellar del Valló.--. — En <l.s 
darrers dios de set mbre, va pr . -
seiitar-se a una tenda do quoviures 
situada en el passeig que hi ha prop 
de la carretera de Sabadell a St. 
Llorens, un jove per tal d'efectuar-
hi unes compres. Després de papar
les deixá la mcitat d ; quevitires <r, 
un paqr i dient ai bongucr que 
passaria a recolíir-lo mitja hora mes 
tard. 

El tender — un mal subjecte —, 
íent-se rnssó de rumors q u i circulen 
a Castellar sobre la pres¿ncia de 
guerrillers en aqudles contrades, va 
delatar a la guardia civil, el teu 

desconegut cliont. ¡ndicant-los el lloe 
per on havia marxat. 

Els tricornis sortiren fora d:á po
blé, direcció St. Llorens, i tot segtút 
van sent¡r-se trets. El jovo fou as-
sassinat ! 

Els guardies per a justificar llur 
crim, van dir que el niort va opo-
sar resistencia, la q'.iai cosa r,o era 
cert com ho van poder comprovar 
els nombrases reina qv.> visitaren 
e! cadáver, d s quals. si qun van 
poder constatar la dcsaparicio déla 
qurviures cúmprats a la tenda del 
delator. 

Aquest crim, un altre que cal afe-
gir a la Marga ¡lista deis comesos 

per les feres franquistes, ha provo- i 

cat gran indignació entre la pobla-i 
ció antifranquista de Castellar, la i 
qual lia rt.spo.-t boicotejant l'establi-
ment del « xivato », guardat tot el 
dia pels maleits tricornis. El panit 
ha guanyat els civilons, un deis 
quals s'ha tornat mig boig. Tcús han 
demanat el trasllat d l io: dones 
trmen la justicia popular. 

.V;' oh!i¡ deis crims .' h'i perdó ais 
criminal* ! El poblc jara justicia ! 

Aixó ho saben i ho temen tant el 
malvat botigucr com els assassins 
axarolats-

(Di •.. Treball » del ló d'octu-
hre del ig40.) 

a unir; deis els 
primer- tenlnt CUi li
les necessital -
iibeíni llurs amos. 

<: u n b i 
i Inquisidor ib ¡ ordres 

del papa v Seria subes ¡ [ua-
iiial-. d'organttzador d i 
Málaga -i di-

per cumple:, peí i 
sobrestimar-lo si concedissim ¡'npor-
tancis decisiva a! Ireball qm 
/ i . ai'avoi'ii peí terror, la fam i • 
mena de nrritjans coaclius d' 
que é-s un verilable Tribunal de la 
Inquisioiéi. 

Aquí si borne lenebrós lia 
historia, l'ha falsejat. n'lia i 
demoeratisme i luí aixó ho ha in
culca! a llurs dei 
lio prop Ufonguin. Aixl 
dem llegir .• 

« l'Esrlésia va patir a Esrianya, 
de gairebé tots e!s goverr.s, de tres 
ccglcs eng;, cíes do la insidia S3Ía-
prda fins a la pcrcccució sagnant 
totes les fermes i experiéncies de la 
hostilitat ». I preñen! peu en 
fets Isolals. que no proven 
sa que el : rail in-U|iuila ble d ¡ va- -
sal.litzacló a les forcea ocultes i a 
ia política reaccionarla del Vaiie 

qual vivía la naclfl amb els mo-
narques i! Is Habsburg i els Bor-
bons, s'escriu : « Feüp U ensenyá 
a expulsar nuncis i Caries líl a ex-
patriar j í s i i t e s ; ruptures amb F?o-
ma, desteri arnents, deprodacions, r o -
batoris, incendis, matances tenían 
aqui, abans del 1931 , una ¡larga i 
deshor.orant tradició. ;> I 
trobar paran! peí 
poblé que fou ali shores, com hi 
ara fuñica victima, ni un mes gran 
i clnic falscjameni 'ritail uis-
tórica, 

Sí de les falsfficacions históriques 
i Idl o l o g i o u e s p a s - e l ' l a l e s i l ' - ü l u -

ials, cus trobarem amb les mona 
tritosRats de les eoncepcions politi
quea i socials de los K Cortea 
<•: Em ro de lOS Españoles », el i 
de Joventuts , la Previ . els 
Insliluls. les Germandats, els Slndi-

... Tol per leí 
még i millo;' |,i c! 

ra. 

L'ACTITUD DEL POBLÉ 
El pobló, per la seva banda, no 

es considera vi neul ni lio está. Els 
Torquemades', els Herreí es i els 
f ranco- paseen, pero o¡ po] 
da. Hilan palla i acl e i -

• • de l'eierna renoval ló. del pro-
grés. 

« Soc un obrer de la construcci?, 
casat, amb filis i muller d 

naneiu did rjiarj « Pueblo » Li 
vaig a dir alió que Jo cerso i al 14 
que pensen la majoria deis meus 
companys, perqué son moltes les 
obres que he recorregut i a gairebé 
totes pensen i senten com jo. S jn 
tants que vos us espantarieu. » I 
parlant-i] de la realital de ¡a \ 
deis treballadors, afeg ix « Per 
aixó, quan ens parlen com vos de 
la religio i de la historia sagrada, deis 
apostéis i deis sants o coses sem
blante, imagireu-vos l'efecte que 
aixó ens produirá a nosaltres... » 
Acl s'inle'.'i upi ix ia transcripetó que 
dona el periódic catolic-falangifta. 
Pcró a l t re- parágrafa anteriora de 
la carta Bón d'um usacid, i 
el pare Venancio os ven obliga i a 
dir- l i : « Cree que perdria el temps 
intentant refutar les ssves frases 
una per una. » 

lleii's acl una musirá de com res
pira ei noble i [>erqué els o 
honestos se senten tan al 
« davant la magna obra de res tau
r a d o católica » une despresti) 

¡•-me i el l'a odios, per 
• uns d'un Pupa que ba be

llico, el botxl peí 'aá 
d deis espanyols, eoin diu un 

L'ob 
de Falange i del Gran Inqulsld 

i\ a Espanya, serví 
per conservar la tradició de crcma-
eonvenis i traga-capellans que s'han 
guanyal els nostres anarquistes en 
llurs moviments esporádics de des-
esperaclfl o do provocado. En oí 
i'ons, l'ali elerga! 00 eslá disgusta! 
per aquesta tradició que ÍÍ ¡ 
seguir explotan! els s ntiménts reli
giosos i guanyar batalles que 
perdui 

Els CatOliCS siueeis lian d'unir-se 
contra id franqúlsme junl amb les 
lui'ces que liUiten per la dem 
i la República. Aquesl ÉS I i seu ÜOC, 
si voien salvar la religid qtli 
fessen i !--••• Hdels a llurs ciinvic-
cions i sentiments mes intims. 

mOBALLÍS 
Ve L A P R E M M 

PERVERSIONS 

« Quan ohir Mr . i Mrs. 
Collcs foren deshauciats de 
l lur domic i l i , per manca ele 
pogament , un inspector dz 
la Societat Protectora 
d'Anímals estova esperant 
fer-se carree del gos i del 
canari do la fam; I 'a . • 

August Assia, correspon
sal de i La Vanguard ia » 
a Londres, recL.-N el cas en 
una crónica radiotelegra-
f ica com « coses anglc-
ses *, est o dir, ex t rava-
ganis. 

En el número passat nr,-
pl icáven en aquesta ma
te ixa secció « coses » j em-

dc l'Er.panya de 
Franco : fer3s afimontades 
amb cc:n sestretes a la 
furn deis madrí lenys, gos-
•:os perduts indul tots por la 

losa intervenció de la 
Societat Protectora d 'An i 
máis, escriptors deshuma-
n i tzats que fan recerques 
en les animes de les bes-
ties... 

Qué denoten aquests fets 
di fesos per la p remia com 
ref inamente de l 'elzvada 
cul tura, do la depurada c¡-
v i l i tzacló essolides per la 
societat capi ta l is ta ? 

Denoten el grau ext rem 
a que han ar r ivat la per-
versió de sentiments de la 
burguoia agónica que p io -
tegeix els animáis do la 
fami l ia t reta a! correr psl 
p rop ic ian , o: qual no po
den pagar el l loguer del 
p:s, quo doixa morir de 
fam a les psrson^s i dona 
de menjar a tes feres, que 
és misericordiosa amb eis 
gosses i assassina els 
obrer3, que odia la huma-
n i to t sofront ¡ sent tendre-
ses motornüls pels cossos, 
> ls gats, e l i cañar i i i l a . 
f t res, 

Es compren que per a 
aquests tes9ts ríííncrts la 

guerra siguí un placr i la 
pau un turment. . . quan ¡a 
pau té un sent i t d 'a l l ibcra-
ció humana i la guerra és 
fe ta per ta ! d'esclavitzar 

« COM MES í 
PITJOR... » 

E n el c m e i r o » dfe 
B a r c e l o n a - 'h i ¡iun ín t ro -
<]uit i nnovac ión* . A cos

erá, n.itu-
r s l m e n t . Ha esf t t aogníen* 
ttfda i:i t a r i f a i ^'hu po-
sai en servei r n t ipu> de 
cntxe q a e 0 ¿a ui mé$ ni 

m- nys un vagó d* be* 

liar... Ks ei ri»¡.xf-,"'tbÍH ') 

dipésM >>• amli u n a « fnir-

ra longitudinal, clavada -i 

pors ceruímetre» del sos-

tre, d*'sl'uifuin a aju' els 

,'¡,'"r.s puguin i Míe» 
nir-se i mantentr-se > u 
itwiliUri tu vis vimt-vs... 

Els seieuís reduits a tlnl-

ze ». 

I <-l > r t m a n a r i « l)*,\-

tino •> c o m e n t e «1 c e n t : 

« Una vegada mes »*he 

ronfirntat ia regla t¡u<-

¡tresidrix el desenvolupa-
mvnt del tru:isport urba 

harrelani : Cr.m mes car, 

pitjor. 

P< i<i ei c o m e n i e r j coi* 
\ i ' j a fle.-prí*s Ae j j pola 

f r tnqnt f t ta en 
(¡'ir \d (lO*. a •;.'« . ¡> "ó «'• -

enevn) ¡1 
1 

t l i f¡a f r a n q u i s t a d e «Des

tino > se l i veu l ' o re l l a . - . 

A n u e no ü i i ü q i -
- h a c o n í t r u i t el m ü l o r 
« m e t r o » d e l m ü n i 

\ I . i - - ü . r a p i t o l i\e] P s í i 
4J0! Soi'i.ili-m<- ? 

El TUMOR 
FRANCO-FALANGISTA 

« Darrrra aVun cscenari 

bvn dtrnrnt s'amuga Va:,-

pre rvalitat d^l tinmhr. 

cada vegada creix:>nt deis 

sense feitin i de la man

ca de diners. Ex'ts'-

jn mvs d'un milió de pu-

IÍ. '/¿, ti li ~> per 

etíítt del nembre global 

de treballadors. La in

dustria de In constmeció 

té, <Un sola, méi de 

JOOWfl obren; paráis, le 

industria que logicantent 

han na de tUK9SSÍtOT mes 

IUH ttobra. El nombre 'li

les ¡allides ereix cimti-

míament de lo el mes 

de novembre del 1948 fl 
275 til mes de mure d< l 

1940. Vnbim social entre 

< Is que son aula Vi 

mes rics i els cada rega

da mes pobres seiram-

pía cnntintíoment. 

í )"uqi:e-ta form 
parla. « Destino 
ao íl'Kt-i>an>u : tie 

n i a i ^ a o c c i d e n t a l , en u n a 
r ron i ca il •: 1 se 11 C or re > • 
ponsa l . 

¥.)> rmn t s de co inc iden 
cia a m b la B i t nac ió de 

hranqníeta 
en l i n i e - p e n e r a h , els qaie 
o f e r e i x e n avu i qna»i to i -
e4a pairaD • capiti 
mesos a t' iC an 

^ l o - n o t t i a m o i i c á . El f ra tv 
c c f a l rd, lia do-

nal a aques t s t r aco* «.1 
racteriflt :cú d e la aiíuai i<*> 
n:-a in f lor t an m o n ? [ r u o í ^ 
q u e j a pa s e m e n cU 3Ímp-
tomes q u e el t u m o r r a J a 
vestada e-, pota Btéí en 
c o n d i r i o n - il*- r e v e n t a r . 
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Cara, i creu d'una sola medalla 

Els dirigente faísfes d'ambdues branques, 
agents de la reacció i de ñmperialisme en el moviment obrer 

Les columnes d«' la pi 
de 1'exllj s'omp'lena de tanl en 
sobretot quan la catnpanya 
lumriies anticomunlstes i Is d ¡ixa al
gún buit en les seves p 
polémica acalorada que uposu U a 
dues branques del falsi 
actual fase de descomposició, els de 
« Su Alteza » i els del « cornuni 
[libertar! ». 

Darrerami ni, ai 
les eirculars « reservades » que 
s'han crea! entre diversos d'aq 

tnismes falstes. la poli-mica ha 
pres un to particularmenl 
el numero de « C.N.T. » del I ó d'oe-
tubre, per exemple, el grup :'. 
que representa la tendencia d'aqucsl 
diari. cu un documenl sigua! per 
alió que ells-, torca ampulnsament. 
n'anóinenen el « Secretariado Inter
continental » •; dirigit eontra l'attra 
lira; els hi retreucn, entre 
altri i>shi « a voci
ferar en públie alió que la pruden
cia mes elemental obliga guardar al 
pap » i. toes endavant, ja en pie 
ten cuy d'amenirats. que vagfn n i.- -
panya «. amb la motxila registrada 
per la guardia civil » i amb « visat 
de cónsul ». 

Qué és el que lii ha en el fons 
d'aquesta polémica si deisem de 
banda el desig de tractar de man-
tcnir en llurs reñideros respective» 
a la quanliiat d cenctistes ho
nestos i revqlucionarls que — bé 
que cada (lia menys — encara els 
següelxen ? ten él fdns nri hi ha al-
tra cosa que la disputa entre dos ta
cáis que fin prqva de zel en com 
servir millor a Uur amo i senyoi. 
l'iuuierialisnie. 

Uns i al tres practiquen una poli-
tica posada al aérvej de la pitjor re 
acció espanyola, deis pltjors ehemles 
de la classe obrera, de r imporiaüs-
nie agressiu. l 'ns i altres trtteten 
d'enganyar els obrera revoluclonarts 
de la C.N.T., de posar-los al serve! 
i a remóle de llur enemic de classe. 
del capitalisme. 

Una ¡ altres, els de « Su Alteza i 
i els del « eomunisme ll i lcr 
tari ». no son raes que l 'aavers i el 
reverá d'una matelxa moneda que té 
tin inconfundible drtng de doler, e i 
rá i creu d'una moneda falsa en la 
une s'hi I roben juslamcnl els dos as -
pectes classics de ranarquisme : 
aquells que l'an « política », de la 
pitjor. de la mes corrompuda, de la 
reaccionaria, de braeet deis pltjors 
enemics del poblé, u n s : i aquella 
que es ditien « purs », els del « qui-
merisme revolucionari ?,. els que no 
admeten « n¡ etapes ni transido) -
que sois admeten Ilmperialisme i ' 
l 'anticomunisme, els altres. 
• Jii aqüestes c d'u-

fuelxen un non tas! pi , si ei; -ara 
en calgués — de quina mena de 
<• palluca * és la que porten a 

. La política de 
oitarquics. 

En aqüestes drculftrs, dirigidos a 
diverses organismes del anomenal 
M-L.E., es liosa de manifest. una ve
gada rnés. com cis falstes pretenen 
arrossegar i lliurar els obrers de la 
C.N.T. a bracos de la reacció mo
nárquica, per ordre deis Ifflperialts-
les lanquis i per tal de salvar les 
esséncles reaccionarles ¡ de classe 
del réglm franquista. Es | o?a i 
de manifesl que, seguí a n mi 
aixó, els falstes de 1'altra bro 
criden i els hi retrcuen qua diguln 
alió que « la prudencia más elemen
tal obliga a guardar al pap ». En 
una d'eiies. de data del 28 d'ag ist 

lassat, després d'afirmar que ella 
i els socialistes prletlstes ja i'a cerl 
temps que ¡¡avien arribat « a un 
principi d'acord que va permetre ais 

monárquics d'enviar oportunament 
llur informe a Washington », ex-

scii Uur sa.isfaccio peí fet qué 
el « Preía^ndent el teñen en compte 
les potencies anglü-amerieanes, na
turalmente com si efectívament fós 
Re¡ d'Espanya ». En una altra circU-

« reservada » expressen llur 
« optimisme » sobre la res taurado , 
en bren termini, de la monarquía^ i 
diuen que elis « no teñen mes espe
ranza que aquesta sortida o, en a l 
tres paraules, juguen tots a una so
la carta » i en la « conclusió » afe-
gdxen amb i videnl satisfácelo que 
« l 'entronitració de la Monarquía », 
ciim ell> diuen. será felá per acord 
de « l'Església, l'Exércit i les poten
cies occidentals » i, deixen enten-
dre, del « propi Franco ». 

Ileu's aci. i! ncs. una cara de la 
medalla, Ia deis anarco-mqnnrquics. 

Veiem la creu. Son aquells (|ue 
s'esgargamelleTi dient que van a la 
ins taurado del « eomunisme lliber-
tari sense etaoes ni transícions », i 
que traeten, amb un Ilengualge do-

¡ric i « ul trarevoludomiri ». de 
Servir amb áítres motodes els ma-
teixos interessos de . i i r im
periaiisme i de castrar, per aconse-
gulr llurs fins. lVmpenta revi 
liaría deis obréis honestos de la 
C.N.T. 

Des de que Engels. en el seu me
morable esiud¡ « Ele bacuninistes en 
acció », en el qual treia conclusions 
teóriques i practiques peí movünenl 
obrer d.'arrou del món de l ' insurree-
ció anarquista a Espanya; el 1873. 
l'eia la genial i eontundent afirmado 
que : 

te els bacuninistes espanyols 
ens han donat un exemple in
superable de com NO s'ha de fer 
una revolucló », 

i ñ u s tard. qmtn Lenin assenyaiava 
que : 

< . .al ió que va contribuir a 
afeblir l'anarquisme a Rüssia fou 
la possibilitat que tingué en e 
passat (els anys 70 del seglc 
X I X ) d'adquirir un desenvolupa-
ment extraordinari i de revelar 
fins el fons el seu carácter qui-
méric, la seva ¡ncapacitat de ser
vir com a teoria dirigent de la 
c.asse revolucionaria », 

lilis cis m.slres (lies, amb tota ¡'ex
traordinaria experiencia de les Ilui-
tes revolucionarles viscudes pe) nos-
Iré poblé, l 'anarquisme no ha fet fil
tra cosa que palesar, una i mil ve-
gades, abastamenl. el seu onntingut 
Idenlógic reaccionar! i la seva inca
pacita! de dirigir a la classe obrera 
en el c mii revolucionari. 

Pero aixó no és tot. La corrupció 
i degenerado falstes, una de les for
mes mes pútridos de la descomposi-
riú de l'an lia provat. n\-

i e-i ; prnVajll cada dia 
amii una major evidencia — que el 
raisme no éS altra cosa (jue un 
na de <; quinta columna » incrustada 
en el moviment obrer i demí 
(Es que cal recordar alió que está 
a la memoria d« tothom, tots i 
que es van i sdevenir duran! la Re
pública i. sobretot, en el t ranseurs 
de !a guerra del noslre poblé contra 
el fetxisme, en els quals el paper i 
el jirc de la F.A-I, mostraren la seva 
veritable catadura '.', . Tula la seva 
fraseología pseudo-revolucionaria no 
té altra fi que la de fer empassar 
millor la seva frenética propaganda 
antiebmunista i antisoviética, la seva 
lluila desesperada eontra la un i t a tde 
la classe obrera ¡ de les torces de-
mocrátiques. la seva política al ser-
\ ¡ de 1'imperialisme j la reacció. al 
servei deis interesaos del réglm fran
quista. 

l 'ns i al tres. diem. son cara i creu 
d'una matelxa medalla : des aspectes 
diferenfs d'una sola política ai ser-

\ ei de la reacció i 1'imperialisme. l 'ns 
i altres están culi.dais fies el c d l 
en tes maniobres mo'ní«rquico-ff»n-
([iiiste^ deis ¡mperiaüstes i reaccio-

K¡ üi'i\]-i- dris obrers cenetistes 
honestos, fidels ais principia r e \ ,du -
clonaris. és de reiiutjírr pl veri r 
de le- seves rengleres, de denunciar 
els maheigs deis dirigents ';.ís:t>-, 
agents de la reacció. d'aTllar-loa de! 
movimenl reívoluclonari de la el 
obrera per a poder mantenir-se aixl 
fidels a llurs prtncipis, ais interes-
sn> 1 a les exigéncies de la nostra 
classe ( l l ena ¡ del noslre poblé en 
lluila eontra el régim franquista, peí 
reslahliinrní de, la democracia i la 
República i peí mantenhnent de la 
pan. 

DOS SISTEMES 
Canons o escoles ? 

Breus Noves 
de lea U.R.SoS. 

EL CCGAN7I ESFORC 
DE LA RECONSTRUCCIO SOVCTiCA 

En ocas'o del cinqod onivérsori d« t 'o lü-
beració de Pskcv, s'ha fe t pób!:c q j o 3.000 
cotcosos i 38 r.ovcocos han estat rscon ' -
t ru i ts a la regió de Pskcv, en e! curr; ás 
cinc anys. A l mate ix temps 70.0C0 cc.os i | 
20.000 establ iments industriáis i pübtics h a n f l 
estat con l t ru i t í d? bei! nou. Aqüestes xdres 
que es refereixen a una sola regió, donen 
la idea del gran esfo.-c per la reconstrucció 
i la construcció a la Unió Soviética. 

LA TRANSFORMACIO DE LA NATURA 
Posanf en práct ica el pie de Stal¡e 

t ransformar la natura, o les zones estep 
de la per t europea de la U.R.S.S., ha co-
mencat la repoblado foresta l . Han estat ja 
plantats 279..300 hectárees de bosc. En d i fe -
rents regions s'ha comencat ¡a a plantar a 
compte del pía de 1950. En el curs d'oc-
tubre i novembre es p lantaran encare 
700.000 hectárees de bese. 

UNA ALTRA VICTORIA DE LA CIENCIA 
AL SERVEI DEL POBLÉ 

Una operado c i rurg ica sense precedents 
en els ancls de la historia de la medicina 
ha estat efectuada per un jove ci rurgiá so-
viét ic a un hospital de Petrozavodsk (ca
p i ta l de la República corelo-f i landesc). Es 
t rac ta de l 'cp l icadó de punts de sutura a 
una doble fer ida del cor. 

EL PROGRES INDUSTRIAL DE ROMANÍA 
Actua lment es construeixen a Romanía, 

mes máquinas que no se n ' importaven cbans 
de la guerra. S'han construit també varis 
nous alts forns, una poderosa central eléc
t r ica, una ref inería i dues gfans fabriques 
téxt i ls . Han comencat també els treballs 
del gran car.ol Danubi-mar Negre. Les fa 
briques constructores de tractors marxen a 
t o t rendiment. Dej, secretan general del 
Part i t Comunista romanes, en fer el bcianc 
deis resultats assolits peí desenvolupament 
de la industr ia del pais, ha d i t que ets 
pressugostos romanesos, per la pr imera ve
gada en la histor ia de Romanía,, han estat 
beneficiaris. 

He i'honn impra una me
t ra l l ada is venís -ate.]) que 
no cal esperár-ne res de bó. De 
ri lóme que compra un llibre, saben 
que no és pas áixó que pol fer-los 
temer una agía -

R e s no hi iia m i s e l a r i ed i f ican! 
enlorn d'aqi slió que la 
comparado o upoMos res
pectáis deis I i de !a 
Ü.R.S.S. 

L'any 1948 ets Estáis L'nits han 
esmer?at 72 vegades mes de erédits 
per a 1 >s qüe-li.>r>s miütars que per 
a la in.-lrucdó piílilica. A la l ' l i .S .S. 
els pía ssU|iosl.is d'insl >. ucció publi
ca son de la pronWcid de •'• 
relaeló deis créiliis ndlili 

Ais listáis I 'MÜS. malgral una llei 
referen I a la insliue •;) obliga! 
vella da xo anyi,. sis milions d'in-
fants no fia q l'escola pri
maria. A les coliinie-. el non 
d'lnfants indigenj H U aten 
['escola varia en la propoi'eió de I 
a Id i de i .i I.OIMI. \ la l ' .H .S .S . . 
on fa iit) anys. prtbles si m ei - de 
1' \-ia c adral ei en. il.lelrals i ádlmc. 
a vegades, ni p sois lien-

i - o i t a . • i de 
eomene ir el ¡ e lia 
visi a ;:G milions d'alunmes i (i'es-
tudianls o-mplir els esl ] 

senyam r t . 

Pero, a la 1 ,, 
colar e: diferent del |>ri eedenl en 
el - i o t a que el - d ' lnstruc-
ció pfibiei es desienvolu 
lar , se juint la transforniacio del 
pais. tanl en raspéele eeonómie com 
en el politic. t.'Kstat Soviétic. que 
sois gaianteix c l s ' d ' e i - la realítza-
c¡0 deis q (ossible, tía Uec 
tal l 'enaenyament obligatorl de ~¡ 
anys a la ciutat, dones el de I 
sois obligatorl al camp. Aquests dar-
rers anys, proporiionalmcnt, de 10 
alumnes. 9 ltan passai l'ensenya-
inen! de 7 anys. Aquesl any, mal
gral les 83.000 elscc-les destrui'des 
pels hlllerians, un |» j ) ib re elevadls-
sim d'eseole^ ha eMit construit . mi 
nombre suficieni ' i e mestres han 

formáis per a que la inslruc-
ciO de : anys sigui igualinenl obli-

ria al camp, Que hom es • ep 

i • 

sentí l'abasl de les dificultáis a ven
cer, que lK.rn es representi l'abast 
d'a([ues| esforc cultural. Fis veu ben 
tu'', dimes, que la Ü.R.S.S. lia pre
ferí! le- exades i 110 els canons, i 
que els cañota que ha cunslruii ser-
veixen solament per a [iiailegir les 
escoles, les quals cap ciuladá sovié
tic no vol que siguió destrui'des no-
vament. 

A les escoles de la R.S.E.S. de 
Rüssia, 25.000 mestres i profeasors 
sortlts enguany de les escoles nor
máis ¡ deis instituís [ledairógics. lian 
i lenca: llurs Funcions el prime: d« 
setembre. 

T a m l H ' e l p r i m e r de s e t e m b r e . 

lOi.doo Jove?. es a dir 10.000 
que l'any passat, lian (•omeiica! el 
primer any (fe-Indi en 805 insüiuls 
i establiments d'ensenyameht supe* 
rinr. deis quals 39 acabeii d'ésser 
¡naugurats, 

Menire que. ais Estáis l 'ni l- . el 
saiar¡ deis mi stre> ha baixal el 20 
per cení en relacio a l'any r a i n . 
Dos cení mil mestres guanyrn s 'la
men! 25 dolara, o ¡sigui. un -
mes bals que el d'un manobra: 

A Rodessla, colOniá angle - 4 
l 'Al ' l ica . les i l c s p e s e s a l ' e c í a d e s a la 
Instrucciíi d'un ini'ant indígena son 
1-.'i vegadas inl'eriors a les al'ecía
des a tm Infanl •b lanc 

Per altra banda, ségofts el « N e w 
York Times ». de 7."> milions d'ame-

ins adulte- . 30 milions nü han 
acabat l'escola i ;i milions no hl han 
anal mai. Taml)'', segotís aques! ma-
leix diari. « dos milions d'ini'ants 
van a escoles bOhes per a i -ser de-
molides. o que no réspctlfén a Íes 
exigí-ncies dei programa itiodern • 

I a Angla I erra el 80 per cení d'a-
lumneí e-tan oldigals a deixar l 'es
cola i anar a Ireballar abaos d'arri-
bar a la edal de 1 i anys. degut a 
dificultáis malcriáis. 

Ileu's aci d'una manera ben evi 
den! el resulta! de dos sistemes eco-
nómics diferents. Ileu's aci com 
mentre els Esrtats lihperialistes es 
preocupen en primer llOC de la guer
ra, la U.H.S-S. treballa pee la pau i 
es preocupa peí milloramen! eiuHJ-
ral del poblé. 

Es miiloro encara mes 
el "metra11 de Moscú 

Sis noves -
pol i lá de M o s c ú . ' v a n a oiir ir les 
portes. Aqueste^ m •'. 
formal an lo ¡ •'< d'u-

:.-.' ¿ .i qual 

s o ii acabada din! re de por. !•• -
es|ae¡o:is e-lan eqilipadi s iimii 

' m i s per pujar 
\ar . Kl eonjioi! arqüite : 
les d< c : acions de r e s t a d o de 
Kursiv. que se; \ i ió del 

T« 

da . 

Un deis corredors de l'edacxó del metropolita < Electrozavod > 

—i¡m 
! . ' • • -

ni de les 

uta esta ornad i de 
!,,:-. Les seves sales 

d'acces compienen 36 plafor. i 
ios de 10 métres qua-

dia ts cadascun- L'arquiteetura 
de l 'c- 'ació Pavéletscaia i s to
la cliissica: les columnes massi. 
ves ¡ els raurs sdn recoverts de 
marbre blanc, betejat de btóu 
de l'Ural. Ve a cont inuado Sef-
pucorscalá en la qual 400 tnetfi s 
de tubos f isfor'escents reprodv-
eixen la íium del dia eíi la arrén 
-ata. La dnqüena es tado es la 
de (Calflxcaia en la qual etB bai-
xos relleUs evoquen el- eotnbo 
lenls de l'Exérctl SovtéUc i rHs 
guerrlllei s. 

I la d a ñ e r a estacid que veurii 
afluir els passajanis — petits i 
grahs del Pare de Quitara de 
Gorki ser.i ornada de niolius es-
porlius i de ¡oes. 

Es vol salvar rimperiaiisme n i c 
amb el sacrifici 
de la classe obrera anglesa 
E

N analitzar duna manera científica les contradiccions del capitalisme 
en la seva fase imperialista és fácil trobar una expíicació aclaratoria 
de l'actua! sit lacio de 1'imperialisme anglés respecte de l'imperia-

bsme americá. L'imperialisms mes fort a! qual no li manquen entranyes per 
eselavitzar la classe obrera, tampoc no n'hi manquen per a sotmftre sota la 
seva influencia, i ádhuc arruinar-lo í i li convé, 1'imperialisme competidor 
que dona senyals de feblesa. Anglatc; :a no ha pogut escapar a aquesta llei 
inexorable de 1'imperialisme, i avui el seu imperialisme decadent lluita des-
esperadament cercant salvar-se del naufragi eeonómie. 

Jdanov ja va denunciar la crisi de 1'imperialisme anglés l'any 1947 
en dir : 

« El ruiiili expansionista amerlcii parteix de la considerado que no 
sois no id lia qiíe deixar i'Anglaie IM de ¡es urpes de la dependencia 
económica deis lisiáis Linits, establerta duran! la guerra, sim'i que cal 
accentuar la pressio sobre Anglaterra a fi de prendre-li gradualment el 

itrol sobre les coldnies, desailoijar-ta de les esferes de la seva in
fluencia i reduir-la a la condició de potencia en vasSallatge. » 

Aqüestes paraules de Jdanov avui son ja una realitat davant la qual 
él régim imperialista anglés esdevé foll cercant una sortida que salvi, si no 
la seva condició de pais dominat, almenys, el seu prestigi davant l'imperi 
i davant les altres potencies col.laboradores. 

Amb aquest propósit, el Govern laborista anglés, presidit per Atlee, en 
seguir jugant el paper tradicional deis socialistes que, ultra un llenguatge 
pseudo-socialista, fan el paper de principáis peons del capitaiisme mono
polista, deis financers i deis trustos, ha donat a conéixer al poblé anglés 
unes mesures preses amb el vist i plau de l'imperialisme americá i deis 
matcixos imperialistes anglesos, que sor una veritable condemna de la 
classe obrera anglesa a la miseria. 

Atlee diu que solament pot salvar-sc Anglaterra del caos eeonómie al 
qual la porta l'impcriaüsme americá, amb el sacrifici i l'abnegació del poblé 
angiés. I per a el! , un socialdemócrata de la vella escola, si tenim en 
compte les mesures que ha pres per a salvar, com ell diu, el poblé, vsurem 
que no forma part d aquest poblé mes que la classe obrera, car és a la 
única classe que se li imposen sacrificis. 

Les mesures que Atlee pren son draconianes- Son mesures contra la 
classe obrera i, una vegada mes, de traició ais principis que impulsen cap 
a l'acció les masses socialistes d'Anglaterra. 

Ultra l'augment del 50 per cent del prcu del pa i deis productes de 
tíonsum corrent pels obrers, ultra la liquidado de 10.000 empleats civlls 
mentr3 es respecta i s'intensifica la burocracia militar, ultra el creixent 
atur en totes les branques de l'economia, Atlee prsn com mesures mági-
ques per salvar el pais del caos eeonómie, en primer t r rme el blocatge 
deis ealaris. l'augment de les hores de treball i l'exigéncia d'un major ren
diment de producció. Qui pot dubtar, dones, que aqüestes mssures son 
preses contra la classe obrera en bénefici deis capitalistes cxplotadors 1 
No son els patrons els únics beneficiaris del blocatge deis salaris quan les 
mercaderics sofreixen un augment del 50 per cent ? No son també els pa
trons ele únics beneficiaris de l'augment de les hores de treball , i no son 
també aquests mateixos patrons els beneficiaris de l'augment del rendi
ment de la producció ? 

Per altra banda, es redueixen els pressupostos de les Assegurancet. 
Sociale en 10 milions de lliures; es rebaixa de 36 milions el programa de 
construcció de vivendes, en 5 milions el pressupost d'lrstrucció pública. 

Quines mesures, pero, ha pres el Govern anglés per a parar la cursa 
ais armaments ? Quirs sacrificis imposa ais capitalistes per a servir els 
interessoe de la nació ? Está ben ciar ow\ la política económica del Govern 
anglés segueix la corba ascendent de traició deis interessos de la classe 
obrera, de sotmetiment de l'Estat ais interessos deis imperialistes anglesos 
i d'entrega de la nació ais plans d'agressió deis Estats Ur i ts . 

En una certa época, quan els discursos demagógics de la propaganda 
electora! que, per ésser recents, sabien estaven frescos en la memoria deis 
treballadors, els capitostos laboristes parlaven sovint, i fins i tot s'^trevien i 
a fer algún assaig de racionalitzacio, com havien promés a! poblé, pero 
avui qué en resta d'aquelles nacionalitiacions i quin ha estat el cam! de 
nacionaützació de la riquesa del pais que havien promés els capitostos la
boristes ? Si nacionalizar significava minorar les condicions de vida de la 
classe obrera, significava al mateix temps limitació i liquidado deis fabu
losos beneficis del capitalisme. I aixó, oi bé havia er t ra t en la demagogia 
laborista, no podía convertir-se en una evidencia en el pía de les real::-
zacions, car mai les paraules de la socialdemocrácia s'han converlit en 

I oís laboristes anglesos, ultra traír- cis 'repuoiicans espanyols qua~pe> 
« biuff » electoral havien promés defenear la riostra causa republicana i 
pe! contrarj han ajudat a Franco, ultra trair oís pobles colonials Tent-los-
h! promeses que no han cdrnplert, ultra trair la causa de la pau en passar 
a cssor oís primers lacals de 1'imperialisme amsricá, ¿raeixen al mateix 
temps la classe obrera del pais, cercant amb el seu sacrifici una mesura de 
calvació del capitalisme imperialista d'Anglaterra, sotmés a la vegada l is 
imperialistes americans, els quals, si bé han imposat aquest sotmetiment 
no volen tampoc la seva mort, car encara té un gran paper a jugar en el 
país cota la seva dependencia. 

La classr obrera anglesa, pero, no acreptará pacientment aqüestes me
sures. No pot acceptar-lcs. 

En el moment que els treballadors de la U.S.S.S. i de l ia democrá-
cies populars minoren el seu nivel! de vida; en el moment que les masses 
populars de tot el món diuen NO a la guerra, dcscmmasccrcn i lluiten 
contra la política d'agressió del gran caoitalisme, oís obrers anglesos no 
poden acceptar veure's reduits a la condició d'csclaus per poder portar 
ondavant els plans de 1'imperialisme i salvar la situació económica dols 
grans capitalistes del país, que no té res a veure amb l'economia nacional 
d'Anglaterra. Les masses populars de tot el món teñen confianga en la 
classe obrera d'Anglaterra i és d'esperar que aquesta, en cemprendre la 
política de traició ais interessos de la classe obrera deis dirigents laboristes, 
obligaran el país a marxar per un cami de salvccíó oricntant-lo vers la pau 
i vers la cooperació democrática. La classe obrera anglesa té un gran pa
per a Jugar en aquest sentit, i avui mes que mai, després de les mesures 
draconianes deis Atlee i deis Cripps. 

LA classe obrera Internacional i els pobles o p « -
müs deis pai'sos colonials i dependenta i 
bra-ran el H-¿ anlversarj de la tiran Revolucló 

Socialista d 'Octubre en mig d'un emfortiment crei-
<lcl camp de la democí ác¡ :, ¡ ,jel «odalisme 

encapcalat per la L'nió Soviética. 

La profunda crisi 
del sistema colonial imperialista 

-pros de la segona guerra mundial, el sistema 
colonial de rimperiaiisme travessa una profunda 

iioiiies deis paísos colonials i dependente, 
incorporáis durard la Segona euerra mundial a la 
lluita coma contra la coalició de potencies felxistes, 
vincularen aquesta lluita a la causa de llur allibe-
ració nacional. Lea templalives de les potencies co
lonials (l'obligar. mitjancant I'engany o la violencia 
armada, els pobles de les colónies a tornar després 
dé la guerra al régim colonial, lian l'i¿( que és re 

; el movimenl d'alliboració nacional. 
r.'n la lluita alliberadora soslinguda en la pos! 

guerra pela pobles d'Orienl corres-pon el primer lloc 
al gran poblé xinés, que sola la oHrecdó del sen 
Partil Comunista lia enderrocal el Poder antipopu
lar de la trepa reaccionarla de Txahg Cal Xee i. 
juntament amb ell, el poder secular deis imperia
listes a Xina. 

L'imperialisme nordamertcá, que ftncapcala tambtí 
la política agressiva amb relació ais pobles deis pai-
sos cofonials i dependente, i r a d a de conquerir el 
domini en les fents de matéries primeree, en els 
centres estratégios i en les vi. s maritinics amb ei 
í| de r. aiitzar el- seiis plans aventurers de domi
nado mundial. Pero els imperialistes deis Estats 
UnitS lian sorerl a Xina una fallida total. S'han vist 
frustrades enleramebl íes esperances posados en ia 
trepa reacciooñria del Cuominlang. personificada en 
Txang Gal . y e . a la que els imperialistes lanquis 
han Villgui recolzant duranl 2J anys i a traví 
la qual conl'iaven portar a la practica llurs plans 
i xpansionisles a l'Asia Oriental i Sud-Orienial. ,¡i 
cenenf la tercera guerra mundial. 

En ['obertura de la Conferencia Consultativa Po-
litica Popular, el 22 de setembre d'enguanv, el cap 
del Partit Comunista de Xina, Mao Tse fung , ha 

: 
« La nostra defensa nacional será enfortida. 

i a cap deis Imperialistes no se'ls permetrá d'in-
vadir de nou el nostre territori . » 

La Revolució d'Octubre 
va obrir una nova era 
pels paisos colonials i dependents 

En aqüestes paraules ressona el veredlct contun-
. dent contra la domlnacid imperialista en el pais me-

La Gran Revolució Socialista d'Octubre 
I L A LLUITA DALLIÍ3ERACIO NACIONAL 

deis pobles colonials i deis paisos dependents 
de l'Asia, on viu quasi la quarta par! d 

poblado del globua terraqui. Ks Imposstble esti 
en tot el seu abas! aquest esdeveniment de ti 
eendéncia histórica universal. ReiTrint-se a aquesta 
Ib-i. ii anys endairera.. staiin assenyalava que la 
Revolució d'Octubre havia inaugural tina nova era 
per ais pobles deis paisos colonials i dependents : 

« Ha comencat la era de les revolucions alli-
beradores en les colónies i en els paísos depen
dents , l'era de! despertar del proletariat d 'a-
quests paísos, l'era de llur hegemonía en la revo
lució. » (Staiin, « Qüestlons del leninisme », 
pág. 22T, quarta cilicio espanyola, 1947.) 

Confirmen briilantmenl la preyisifl stallniana tía 
esdeveninients desenrotl lats a Xina. aixl com lambí' 
la guerra d'alllberació del poblé Indonesl, del poblé 
de Viet Nam. de Pirmania i de Filipines, on la classe 
obrera, sota la dlrecciói deis Partita Comunlstes, va 
arreu a l 'avanlguarda del poblé. 

l.a Gran Hevotució Socialista d'Octubre, després 
de trencar fa 32 anys el frorit de 1'imperialisme, obrl 
davant els pobies colonials una perspectiva real de 
llur emancipado nacional. Des de llavors es posa íi 
a la dominado absoluta de rimperiaiisme. Al si 
ma de relaeions intei nacionals basades en e! pttlatge 

i l 'opreSSiÓ d e i s p o b l e s dí ' l i i ls i p e t i t s s ' opo 
partir d'aleshores un altre sistema, él socialista, que 
te com a fonamenl els principis leninístes-stallnistes 
(i'ignaitai deis pobles i de i Irania 
nacional. 

El socialismo dona solució definitiva 
al problema nacional 

Kls grans caps de la Revolució Sbdalista ¡lo,-
tubre, Lenin i Staiin, han concedü sempre una enor
me importancia a les qüestions nacionals i colonials. 

Molt abans de la primera guerra mundial, Lenin 
i Staiin elaboraren la teoria mándala científica del 
problema nacional, lixamínant la qüesll6 nacional 
d'ttna manera concreta, histórica, han relacionat sem
pre la solució de la matelxa amb les tasques do la 
revotada , v < £ , 

per G. V O I T i N S O U I 
Doctor en Ciéncies Históriques 

« Els marxistes russos escribía el (.Milla
rada Staiin — han partit sempre de la tesi que 
el problema nacional és una part del problema 
general prop dsl desenrotllamont de la revolu
ció... » (Staiin, Obres, t. II. pag. 350, ed- IUSB*. 

Bis bolxevics considere',! que sotii el soclalisme 
es pessible la soluciO depnitiva del problema na
cional. Pero la classe obrera lia de llultar en la 
socielal burg sa per i'afeblimenl del joil nacional. 
defensant els drets demoteratics del poblé. 

En el periodo de la pi I mundial, quan 
es varen agudilzar li s contradiccions en el camp de 

perialisme i va sobrevenir la crisi general del 
capitalisme. la qüestió nacional es va desenrotllar 

¡fofmant-se en el problema nacional i colonial. 
Es fíü neeessari, per tanl, « vincular la solució del 
problema nacional amb els destins de la revoloció 
socialista » 'Une cil 132 . 

I i n efecto, la Li Socialista d'Oelii-
\a porta: 

veritable Mxó va cons 
un exemple estlmulant ¡ - ets pohl< - rolo 
nials ¡ paísos dependente. 

El Partit Comunista (b) de la U.R.S.S. 
és el nostre millor mestre 

s grans idees emane i • i la po 
iitica nacional revoiucioníiria del Govern soviétic 
han jugat un paper Imi de! movllnenl 
d'alliberacid nacional. 

<t Les salves de la Revolució d'Octubre lia 
dif Mao Tso Tung — ens varen portar el mar-
xisme-leninisme- La Revolució d'Ooiubra va a j u -
dar els elementa progre:síus del món i de Xina 
a aplicar la concepoid proletaria del món per la 
determinado deis destins de! país i per la revisld 
deis seus propis problemes. La conclusió fou : 

seguir el 
G-7-1949 

cami deis russos., ". Pravda 

\ a l o i a n i 1'cxperiérici'i de les te ladons interna 
nals de Xina amb la U.R.S.S. i amb les poten 
impeiiitlisle-,. Ma„ TSe Tung afirma ; 

• En l'aspecte internacional, pertanyem al 
front antiimperialista, encappalat per la Un i j 
Soviética. » 

ítavaní ¡es iiuiucus,.., lasques que te plantejades 
i.¡ democracia popular xinesa. Mao Ts,- Tung din 
geix la seva mirada a i, gran experiencia del Partil 
Comunista bolxi vic de la L'.lí.s.<. 

« El Partit Comunista de la Unió Soviética és 
el nostre millor mestre, del qual devem apren-
dre » diu el cap deis comtunlstos xlnesos. 

En lotes les elapes del movimenl d'alliberacid d 
X|na veiem invaí iablemenl rínfluénoia de ia i' 
iUCió d'Octubre, AiXl es manü'eSta una de les nota
bles liéis engendrados per la Revplució d'Octubre : 
la unió en un torren! comñ del movimenl antiimpe
rialista deis pobles d 'urient , amb el movimenl r 
volucioñari de u classe obrera Internad mal, eneap-

v.i a \ a n l g i K i r d a . 1 i l ' . l i . S . S . 

corea ofereix un exémpie Drlllami de la Influí 
de la Revoludó d'Octubre en els destins deis poide-
coldniais. Ha-vetil estat anoará réoéiitmeni un 
les colónies mes oprimides, que es trobava sola !•-
grapes de rimperiaiisme Japones, la C Vord. 
allifiéfada per l'F.xércii Soviétic, IM realitzai en el 
iranscurs de tres ariys i de la íiúmllli • 
l 'tndarferirnenl nacional a la ilíbei tal nacii 

i marxa amb pas segur pi 
auge ecoiidniic i dúltuí 

l.a conquesta del territori de la Corea del Sur 
• imperialistes ianquis ¡ la irtttauraéió allí d'un 

régim colonial de titelies tenen com a flnalitai [i 
dar la República Popui i per tot el poblé 
cérea i Bonverüí la Core<i en una colonia del Capital 
iioidameric'i i en una piafa d'urme-. Cbnlrs 

íOfit! i Xina. La política deis imperialistes ian-
quis ([ue dificulten ia culminació del procés d'u 

nificació de tot ei pais o base del programa d< i 
fiont i'nic Democratic de la Patria, en el que 
respón el paper dirigen! al Partil del Treball -.--• 
ttO I'a s i n o r e f e r e : ! ' i ' o d i d e l p o b l í a i s i m p e -
liilisti.s lanquis i. eii tarivl, déspettb encara mis 
est imado i respoi te a la Unió Soviética. 

QUim Ir-Sen, presiden! del Govern deuiocrfttio-
popular de Corea i heroi nacional, lia defini! de la 
segQeni manefa l'actltod de la l ' .HS.S. ejirets 

l Després ci'alliberar la nostra nació del per-
llongat jou de = imperialistes japonesos. l'Exércit 
Soviétic va entregar al nostre poblé les mines, sis 
Bañes, les fá i r iques, recobrades de mans deis 
japoresos, va prestar a jut durant tres anys en 
la realització de les transformacions democráti-
qufs en l'esfcra de la construcció económica i 
cultural i, un cop complerta la seva missió al l i 
beradora. va sortir de Corea. » i Pravda 
12-9-49.1 

S'encenen los flames 
de la lluita alliberadora 
deis pobles colonials 

Li S riamos de la lluila alliberadora deis pobles 
i olonials adquireixen una brülantoi cada día mós 
viva. El moviment d'alllberació es desenrvolttpa > n 
condicions diferents; pero la característica comü'per 
a aquests palSOS es que airen els eomunisles tor
mén a l 'avanlguarda del movimenl i a i ren exisieiv 
una claredat de finálitats : eieancipaeió del jou de 
rimperiaiisme i del feudalismo i ins taurado del Po-

popular. El miAÍiii. 
i mancipadbres d'l icl ubre. 

Les idee- revolucionarles d'Odubi'i han d'unir 
mes ¡ mes els poblés deis paísos colonials i depen
dents per la lluita peí mal i 
t'enianeipació social. Aquesta lluita es fén .uub la 
lluita euimí del camp de la democracia i del -
lisme. eneapea-lada per la r . n . s . s . . n,i ¿is fo-

• oto:- d'una novfl gUérfa i contra llu'rs figl 
elfl Tito iugoslaUs, d s Rá]k hongaresbs, els T;íang 
Cal Xee xinesus. els Hatta ¡ndohesos i i 

ais interessos de llurs pñbles. 

El camp de ia democracia i del sodaH.sme ¿4 el 
e.uiip de ia pau i de t'aii.ist.ii entré els pobles. En 
eii «'encarnen el9 principia ieniniste9*stal»hietes de 
la política nacional qiie doña ais poblé* la llibi 

la pau i la i n d e p e n d e n c i a nac iona l . 
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LA SICNIFICACIO POLÍTICA 

OE 
A PORTUGAL 

F A un;? dles q-e Franco va 
ai tu i B Madrid d ; rstoru 

d J ¡ u via:;re a Por;itgaí, on 
acaba de fer-h¡ una estada o¡iciai 

ipanyat de Martin Artajó, t i 
ministre d'Assufflptes Exteriora, 

del general Vigon, cap d.. l'AIt 
Estat Major franquista, i de nom-
brosa corrúiva. composta de tot un 
núvol de pefsonalitafs i p riódisl 
del franquisme. • 

Tota la premsa peninsular, tant la 
franquista com la de la d 'etatura 
feixista-vatieanista portuguesa, ha 
dedieat les seves paginas, un dia 
darrera l'aitre, abans, duranl ; des-
prés del viatge, a comentadlo i a 
presentar-Jo cora un esd ven'ment 
de ;s

rran aba.-t. abocant-hl tot el 
sai] propaga) ñi. d;l 

feixisme. 

F.ls franquistes, per la seva banda, 
han traetat de presentar aquesta 
visita — la primera sort i ja d 'Es-
panya d.' Franco després de l 'aixa-
fament militar del feixisme in t . raa-
eional i de lea s rvíls visitt i fetes a 
Hitler i Mussolini — com una cor
tesía entre bornes d'Esíat, com un 
reforn de la visita q iu i! general 
Carmona, dictator portugués feu a 
Espanya... ta vint any 

No cal ni d>r que aquest fútil 
pretext no podia convene r ni ha 
convencut ninnú. 

Quina es la verltable sign 
la signif icado política d:-l viatge ti 1 
sinistre homo del Pa rdo a Portugal ? 

Es tracta, tn primer lloe. d'una 
nova temptatíva del régim fran
quista per tal de rompre el córele 
d'hostilitats inrernácionalfi que l'.n-
volt-n. D'anaréixer obertament r<-
eolzal por go1 sos ; 
encara qu , per ara. .-oís li sigui 
possible frr-hü servin.t-se del régim 
Carmona-Salazar. Es tvident, pero, 
que res tada de Franco i altres 
pitostos franquistes a Portugal per-
SegUeix, albora, allres objtctíus. 

El viatge a Portugal ha 
miintat amb gran terrabastal l pro-
pagandistic per posar dé rrlleu els 
Uigams estrets, politics i milita rs. 
que existeixen entre ambdós régims 
a través de I'anomenat Pact j Ibéric 
i per entonar lloani.es a la • soli-
daritat » que e!s uncix, tan; • n la 
comü política feixista, antidemocrá
tica i reaccionaria a l'í.-t. rior d'Es
panya i Portugal , coi dén-

afanys agrrssjus a l'exteri ir, d_-
prepara* i antisoviética a 
ordres de i'imperialismp nord 

itv-u 
d ís intéressos de la C 
defii • q :•.' 
aquest viatge és úó de l:i 
foría solidaritat de L>s dues narions 
ibiriques * n llur lluita contra el co-
munisme ». 

Aquest viatge g'inscriu, dones, 
din.s del pía sen! ral dirigit pels im-
per i alistes ianquis d p r e p a r a d o de 
la guerra antisoviética, rij transfor
m a d o d 'Espanya i d tota la penín
sula ibérica en un hastió agresshi 
al servei de 1'imperialisme, amb una 
infantería — el poblé — destinada 
a servir de forca d ¡toe i carn de 
cañó dr la guerra en p r epa rado . 
No hi ha cap dtibte — d'altra banda 
aixi ho han recoHít diversos agen
cien informativos internacional! 
que Panada de Franco i el s u se-
Í-ÍUÍCÍ a Portugal es produets d 
insp i rado directa de l'F.stat Major 
militar nordamtricá, com ho di mo^-
tren la recent ostada de l'almirall 
ianqui CenoIIy i la seva esquadra a 
Espanya i les convi rses que foren 
aleshorvs ci lebrad 

El franquismo té pr . -sa en v 
incoi -irat de pie — obortament. 
amb «fots Í l s honors i COI 
cios — a l'ampli militar 
agressiu del Pacte Atlantic, del qual. 
fins ara, no n'ég res mea qu • una 
peca vergoayant i « clandestina »• 
Por aixo intenta lligaf-sg encara mes 
solidament al régirn portugués de 
Salazar, ti qua! és. oh rtament, 
mefflbre integrant del Pacte Atlantic, 
per tal do for qi¡( aquel! no sigui 
sois un < pont », a través de! 
Pacte Ibéric —, un intermedian, sino 
la « porta » per la qual pugui. de 
bat a bat, entrar en la coalició 
agressiva de 1'imperialisme. 

Aquesta pr<>ssa del franquismo s h a 
manifesíat, ádhuc públicamrnt, en 

parágrafs do les diverses pe-
roracions qu< Franco ha pronunciat 
amb motiu de la seva estada a Por
tugal. Al final ¿Tunes maniobres mi-
litars do l'exércit portugués a 1 ¡ 
quals ell va assistir, d . sprés d'afir-
mar quo « vivan en un estai de pre
guerra » va donar mostree d'impa-
ciéncía en par lar de les « incon:-
prensions » de « di termináis sectors 
de ¡'exterior >, es a dir d'aquells 
que s'oposen encara a anar obor
tament de bracet amb ill, amb el 
franaui-mo, afegint. mes «ndavnnt, 
referint-se al contingut anticomu-
nista del régirn feixista quo tofreix 
Espanya : « Alió qu fa solamnU 
cinc anys ressonaba jora de les 
nostrrs fronteres com una hercte¡ia. 
avui ja vciiii que omplena l'ambient 
de l'univcrs >. Es a dir rnostrant-ss 
indignar, impacient quo, malgrat la 
idf-ntitat d'objectius — i cada ve
gada mes, també de métod s deis 
¡mperialistes i di ls feixistes decla-
rgts com olí, encara aquells 
s'atreveixin a donar-li la má a la 
llum rio' dia. 

i é> n a l m e n t un fel, un fet -,-ih"\ 
quo J ! S ¡mperialistes Obli
gáis com es venen, a vefiades i a 
desgrat sen. a Vnir en compto. 
tvrta mesura. I'opinió democrática 
no sois de llur pais sino tamb • 
d 'al tres paisos que giren enforn de 
llur órbita, si bé sostenon el re 
franquista (i encara que recolzant i 

a fons i obertami nl tot 

alió que Franco il el s a i reg.m re
presenta : odi al poblé, anticornmu-
nisme, reacció, lliürament ais inté
ressos ¡mperialistes de la sobirania 
nacional) vacil.len en emmar:dar--e 
legalmenl amb el feixisme fran
quista, massa desommascarat ais ulls 
del món sencer, i sois sa t reveixen 
a serví r-so'n com d'una dona pros
tituida : d 'amagat i sense cap mina 
d'honors. 

El franquisme. la reacció t spa -
nyola i tot.s els altres lacais de l'im-
porialisme ho saben. 1 saben també 

< ls ímperialistca, en la seva fj-
brosa preparació hel.lica contra el 
camp democrátie d.' la pau encap-
calat per la Unió Soviética, els bi 
corr.' niessa. extraordinaria prossa, 
rn poder roalitzar en el nostre pais 
obertament. sen.-e restriccipns dé cap 
mena, llurs plans de fer-ne una has 
estratégica, aéria. militar i naval, i 
una caserna plena d carn de cañó 
bara ta . A 1'ímporialisnio li convé 
mantonir a Espanya un régirn reac
cionan al seu servei que, tant pe' 
seu contingut com por la s.va forma 
li sigui plena i obertament utilit-
zable. 

Pi r aixó, a mesura que s ' accn-
tua la crísi del franquisme i s'agu-
diíza l'odi, la lluita i l 'oposirió d 
la classe obrera i de tot el nostre 
pobló contra oí franquisme, s'accen-
fuen també le< maniobres e; :• 
litza la reacció ispanyola . insoirad" 
per ['imperialismo i amb la compli 
citat de prietistes i annreo-tno'-nr 
quics, per tal de donar una fals-
sortida a aquesta s i tuado qu•• asso-
guri, d'una forma mis es tabh epe 
fins ara, la dominac'ó de h re-
i els wus intéressos en el n 
país. D'ací. dones, qi'e les informa-
eions de diversos font- r»>y Inn do-
nat compte do la p')ss :h'¡ ' tat qi 
viati 'e de Franco a Porftitral hag : 

estat també utüí'zat n^r i ntr-.v'vfir-
se di nou amb Don Juan, son abso-
kttament verejsimil- i encaixen do 
pie en los caracteristiq^os de Tactual 
moment politic que travossa Es
panya. 

I.os classes i castes dominants qu' 
han donat i donen I'ur contingut al 
rénirn franquista teñen prsspa. p . r 
salvar-lo i salvar-se, de t rohar a-
questa falsa sortida qu-, entre altres 
coses, els asseguri el recolzam nt 
total do 1'imperialisme ianqui. F.ls 
[mperialistes, por la seva banda, te
ñen presea també, por tal d i conti
nuar portant endavant llur frenética 

. política 

reaccionaria a Espanva, de la seva 
actual política el" simpf« sostenitn n*-
a una altra mes completa de recol-
zament actiu i profund. 

Fmblanquinar la rabana ox( : ,ir 
del régirn, mantonir-ne el contingut 
i les esséneies. es l 'aspiració i 1? 
línia converg;nt d'uns i altres. 
Aqu's ta és !a carta quo es pronosr 
inirar él franquisme. la reacció : 

1'impe rialismo secundats per d"ter-
minat-i lacais sociaidemócrat-s i 
anarqui-tes i divo-sos d'iñ^erU 
" re ruiblicans ». entre oís quals n'h< 
ha dr catalans. 

Aquest viatge de Franco a Portu
gal té per tot el nostre poblé clara 
i ante'nacadora significació. 

Significa que, de dia en d¡a. b 
política del franquismo i de tofs ok 
ag tn t s de i'imperiali-mi en el nosfr> 
pais augmenta el risc quo el nostro 
poblé (-• regí arrasfrat a la g'iorra 
que oís ¡mperialistes preparen, ac-
e ntua les amenaces precises ouo 
Espanva esdevínt'ui una baso mili
tar a vaneada d • rimoerialisme. Tota 
aquesta pejlitíca do l l iuram.nt do Ir 
nar>'A ais crimináis intoresso- de l'im 
perialismo ianqui i la partioinació 
c\i' la reacció i de llurs comolu' s o" 
el seu 'des.nvolupameii t ; indica la 
rao eme tenim els comunistes ph de 
r u n e Í T el P< r II que os pu?:ii corsu-
mar la maniohra 0"« r s t a i pre'i-n-
rant. en contub rni ¡ntim. f^anq 

i nitros reácconar i s . dirigen! 
Soria Idemócrat es i . a na rco-mon.ir
aníes i imperiatís'r.s. pe r . t a l de do
nar una « soitiria » a la f/tn-i'-ió 
del régirn franouista que SprveiX' 
per as« •curar mülor (Ü crimináis i 
anfidomocrátics intéressos d'uns i al
tres i ll:Vui ol nostre pobl • nl ear r r 
monstruos de la guerra d.Is ¡mpe
rialistes. 

Davant d 'aqaosts perilla els mili-
tants dol P.S.U., oís comunist a, te
nim el deure do for comprendre a 
tota la class" obrera i els treballa-
dors, al poblé en gené/al, aquest.' 
errous penlls que amenacen , | nostr^ 

S i la nece.-sitat d'estar arttatents 
a tota e-v.ntualitat que es pugui pro-
duir per tal quo -I poblé marxi 
endavant. en qualsevol contingencia 
per assegurar la sola i veritabh 
tida e; i p >t allunyar elr- perillg 
envolten ol nostre país i enderrocar 
el domini de la reacció : la -orüda 
de la República democrática. 
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La defensa de Kla 
P ASSARAN molts anys, segles i tot, ¡ sobre !a térra de Madrid, sobre 

les pedrés xopes de sang, res tará sempre gravat aquelí heroisme del 
nostre poblé amb el qual es va escriure una ds les pagines mes glo-

iiosrs de la resistencia popular contra els t lrans ¡ els invasors. 
Carabanche!, la Casa de Camp 3, la Ciutat Universitaria, Uscra i els 

mateixos carrers de Madrid, foren trinxeres inexpugnables defensades peí 
brao i 1'heroíí.me ds tots els que pi jferien morir dempeus abans que viure 

U Ittant : Mo'hlfdt K05NI5 

yresol de la i de 
agenoilats. 

Aquesta gesta fou forjada en primer terme peis filis de Madrid : per 
les dones, pels vells, pels combatenís que tenien el cor cncés per la flama 
de l'ideal mes subüm, tenien consciéncia del perül quo corría tot el poblé 
¡ portaven diníre d'ells la forga moi'al que els donava e! Partit Comunista 
en marxar a la capdavantera del combat dírigint la lluita. Pero al mateix 
temps fou també el resul ta t de l 'entusiasme i de l 'heroisme de tots eis po-
bles hispánics. Car mai com alesrioras els espanyols de les d i ferentes con -
t rades i de les diverses nacionalitats no havien compres amb tanta claredat 

que Madrid era la capital d 'Espanya, el cor de la República que calia de-
fensar a mort. i amb el so! impuls del mes gran sent iment patridtic i com-
prenent que Madrid era el símbol de la República i en adonar-se 'n d 'aüó 
que podia significar la sova caiguda, l 'heroisme deis catalans, deis valen
ciano, deis andalusos.. . , és a dir, l 'heroisme de tot el poblé, es fongué en 
un sol impuls, en una sola forca patriótica, republicana i antifeixista i es 
salva Madrid, es salva la República, i es va infligir una derrota a les forces 
combinades deis exércits franquista, alemany i italiá. 

PERQUÉ FOU POSSIBLE LA VICTORIA 

A
QUESTA victoria fou possible per la volunte* ¡ncrebantable de vencer 

de tot el poblé. Pero fou possible, sobretot, per la comprensió que¡ 
l'objectiu primordial de to ts els part i ts i organitzacions era la Repú

blica, sense la qual no podia haver-hi llibertat ni democracia a Espanya. I 
ci Madrid fou una lücó d'heroisme, fou també una llicd de la unitat de tot 
el poblé i de tots els partits i organitzacions, una Migó do l'alianca de la 
classe obrera amb la pagesia, deis t reballadors amb les masses populars i 
amb tota aquella part de la burgesia que va restar fidel a la República. 

« Amb tots oís parltts dcia Jo tep Diaz. secretari general del Parti t 
Comunista d Esparya, el dia 11 de novembre, en un discurs adregat ais 
combatents - . amb totes los forces aiitifoKi-los rontlnuarem la direceio 

tes la lluita: poro tenia la -egiiretat epio infiltre' quedi tin comill 
- i n.i és possible acabar innb tanta comunistes . la lluil 

indamcntü rerms; lUiitarcm al costal deis rern'blioan^i, deis a 
quistes, ilois sindioalistes, ei ls sociaitsles i de la C.N'.T. Toi- , en aquest 

ment. Ítem el" íiuitar en el mateix sentit... » 
I fou per la unitat do tots els partits i organitzacions, per l'impuls de 

to.es íes forces antifranquistes i p ; r l'exemple de la fermesa del Part i t Co
munista d'Espanya, que la gesta da Madrid passava a ésser la gasta de (le
genda que a más d'éssor admirada per tota la humanitat que seguía amb 
impaciencia la nostra lluita, era la demos t rado qua el nostre poblé podia 

kj|,ncer el feixisme i inadvertencia a l'enemic que to t el nostre poblé havia 
^ « m p r é j els seus negres propdsits. 

fLLO QUE SIGNIFICAVA PEL POBLÉ LA DEFENSA DE MADRID 
" AR el nostre poblé si lluitava amb aquell heroisme exemplar, era 

perqué tenia plena consciéncia que amb la seva lluita defensava la 
independencia i sobirania nacional, contra la reacció i 1'imperialisme 

estranger que amb l'assalt a Madrid 
volia acabar amb la personalitat 
d'Espanya com Estat independent. 

tí í exemple perFa tots els repubiieans 
EN LA LLUITA CONTRA! FRANCO 

Lluitant units 
els obrers catalans 
assoleixen vict íes 

H I DE TRIOMF 
La direceio de l 'Empresa 

dina » de Sans, ram de la . 
decidí suprimir la prima de ;«> 

- tmarralmént pagava ais 
s i u s obrers. Aquests reaccioni 
immediatament i T ( JTS UNITS, 
acordaron nomenar una Com 
que s'entr vistes amb l 'Empresa per 
tal do protestar contra la mesuta 
presa i reclamar que ia prima ls 
ios pasada cem de costum. 

L'amo, obrant com perieote ax ilo-
íador eie la classo obrera, eg n e;á 
a escoltar i satisfer la peticid* il-ls 
treballadors, els quals van respoi 
disminuint la producc.íó en un 50 
per cent. 

Ais •¡i:r.:^ dies l 'Empresa va decidir 
donar novament les 30 possetes Bet-
manals. 

Sota el régim franquista — he> 

pal.si n les vic'fbrio.s'-s lluites deis 
obrers de la « < Codina », 
1 t e —, e- poden assolir éxits on 
l'acció reivindicativa sempre, pero, 
que aquesta acció es recolzi (n la 
LLUITA UNIDA deis obrers, en la 
disminució de la producció. en oís 
« plantes », etc. 

Cal malgrat tot, ho limitar la 
lluita deis t reba l lado . / en el pro
blema de les primes, sitió que h .m 
a orieíntar-la. fonametitalm.nt, peí 
cami d'cxiqir a u g m nj de salaii , peí 
cami d ; l'endorrocar»ient d.l régim 
franquista i de¡ restablinient 
República democrática qu asseguri, 
per a la classe objára i tut el poblé 
trebaliador. una oilda digna i hu
mana. l n i~ ; 

(D, t Ti I lev. d'oc-
tubr, del 1949) 

Lluitava iguaiment perqué sabia 
que defensava els drets sobirans del 
poblé de goverr.ar-se per ell mateix 
i peí seu dret d'elegir amb llibertat 
el régim politic que mes li plagué, i 
perqué estava convencut qua a l 'e
nemic el movía el negro afany de la 
reacció espanyola de robar-li tots els 
drets , de suprimir-li l'exprepsió de 
la seva voluntat popular. 

Lluitava per e que la pagesia es 
panyola tingues térra , treball , lliber-
w i i oenestar ; per acabar amb r o -
probiosa dominado deis terrat inents , 
cacics i u su re r s ; per a que els t r e 
balladors del camp poguessln disfru
tar del fruit de llur treball . 

Lluitava per a que la República, 
en acabar amb els escandalosos pri-
vilegis drls grans capitalistes finan-
cers i industriáis, garantís ais obrers 
un mvell de vida prou olevat, per a 
quo sortissin de la erndició d 'es -
claus. 

També lluitava el nostre poblé per 
a qus a Espanya no hi hagués na
cionalitats oprimidos; per a que tots 
e l s poblcs do la nostra patria t ln-
guessin llur personalitat reconeguda 
j respectada; per a que tots els e s 
panyols tinguessin la possibilitat 
d 'asso'ir ur.a cul tura mes vasta; per 
a que l'Excrcil espanyo! fds un 
Exércit democrát ie; per a que hi ba
gues una auténtica l l ihertt t de cons
ciéncia i de cui tes . 

A 

o/e (fiforfa/uni/or / 

oían ™u ¿Sspamya, 

IMWIMERIE 5.1.P. N. 
14, Rué dt Paraíü 

Una irase que revela 
ia mentalitat de 

les auioritats franquistes 

SAN SEBASTIAN i¿ per tk«We a? tal 
Sdlilam que es nnjnimcmcfii odiui í 

riiii per \j poblario, excepció feta, 
nuturalnn-n;, do la folla «Taprofítadori de] 
réítim. rVqdesI alcalde «'•• 'in prototipua 
franquista. I rom p r a u , taamóral en la vi
da privada i borraftxo eotpadreVt. 

Fu ti 11 -> dií-i assi-tiii a un danquet i la 
conversa va pirar uns moaaenti «-niorn a! 
feí quo, per les foftet pinjes darreramcñi 

(nrdes, el problema tlt* la manca aVa:-
gua pñr la pohlacio de ¡a ciutat lia dítv 
utinuii ana mica la wva ¿J;'-,IÍ:I in:**n-:iat. 
I n il.l- cootertulls, diriaínt-ae a ell. li \:i 
prcfíunur : * QUÍÍ, «"arra^ja «'I proj>Iema 
de l'aiviu ? » 1 ¡ al.JiJd'* va ronre-' 
« Mentre bi bagi vi no cal preocup 
de Taigua. » 

Frase que relrata un franquista i f\ 
regim; llur menyspren deis intaTesooi nir-
elcmcntaU i reniitl dr la poblario. 

La corrupció deis cossos 
de la policia franquista 

U N deis cossos mes immoraU i corrom* 
pota de la policia <Ie! regirá fran-
(jiii>iü és el de f;: Policifl Armadu. 

Cobren sou> de SOO a 600 peaaetéa meninals 
(vrf- referJiB nl* suardies, doncí DO cal ni 
dir que l-'i oficialhai i • !-:;i MUÍ elevadla* 
üini* en comparación, la quui cosa voi dir 
que, malgrat Hílf: guanvin BOoIl tuea que 
molts irebaUador-, no guanyen prou per a 
poder viure. 

Pero degut a la teva imnioralitat tipi-
cament franquista teñen o c» creen div.-r-
aea ocaaíons de fer-áe aobresous. 

E» eorrent, per exemple, que molla d'ells 
facin vida marital amb prost i tuta de Ir-
quals a'erigeixeo en « protectora ». 

D'altra banda, el rrgim els farílila pe-
riodicament, « lols » d(* queviurea que els 
serveixen por a fer i inflar el mercal d« 
Fcstraperlo. Aixi els agenlí de ]a Policia 
Armada teñen la seva clientela a la qual 
venen a preus fabulosos els crticles dcln 
« IOIH » deis qnala la poblaeió manca : 
c-ií^, sucre, oli, arró?, etc-

Oficialmont Festraperfiame, en la feva 
forma mea petita ls venda dr pa, tabac 
i altres articles peí rarrer —, esta <L pro* 
iiiMf ». Pero arreu eli de la Policia Ar
mada fan els ulls grosaoa, ja que de Fea-
iraperlo vifl 

Peí» diversos di&irictea de Barcelona, par 
exemple, la majoria de guárdiei fan valdré 
aquesta proteeeió i imposen, cada (!ia, a 
les venedores de barrete* de pa, de iaí>;< 
o altres articles, « donatius » regular- ,!«• 
roercaderies : r.na o dut* barretes de pa, 
3 o 4 paquets d' « Ideales » o un paquet 
da « Camel », etc. 

Aquest espeetaele» que pinta un de tant.-* 
tes de la co r rup to i la trurnoralitat 

d'un regim i de la seva policía, es pre
senta a la llum publica i a qualsevol hora 
del día. 

El xisío, eina madrilenya 
d'oposició al régim 

molía fie Tun-ibada de Franco i 
í l neu ^í'guici o Madrid de retorn j 
Porlugal, com és costum del regim 

eflda vegada que Franco fa un viatge im-
porlant, es va decretar fer fe.tii a la i.t-
dáttrío i rtl comeré per tul d*obligar la 
jiolilacio, a Iruvés d'orftaninties lindicoli 
falangislos i altres niitjutis coactlut, a re-
hre el « caudillo i>. 

No ¿6 eslrany, dunes. >mr eorrl ara per 
Madrid aquest xiato que paleas cía »enti-
ments deis madrilenya : « Franco rs capi
cúa. Perqué ? IVr.iue porta davant la K.. 
ca pútlica i dañera el púidic • 1* for< 

L'espectacle 
d'una caserna barcelonina 

entre tantes 

EL servei a l'exércit franepii-ta es una 
veritalde calamítat en la vida •! 
da jove, tant per la seva extraordina

ria óTuracid com per les inimafeina-filcs ron-
dicions en que es fa. 

Entre tot alió que fa que per a la jo-
ventut Panada a l'exércit Mg*j¡ una ven
íanle malura, hi ha el problema ¿s l'ali-
mentacio. 

Alimentar-se meaos i anys amb el runxo 
do les ca-ernes franquistes origina venta-
h]a estralls entre la joventut, sobretot en
tre la joventut obrera i pagesa i la de les 
masse.. populara, q:je e, trova amb que a 
llurs famílies els hi es impotsiblc poder-
los enviar paqnets de menjar. 

El ranxo, ultra és^er infecte, és extra, 
ordinariament migrat. Entre allre-s raons 
perqué per a l'ofictalitat franquista rea l i 
zar negocis amb el racionament és un re-
munerador costum solidament establert peí 
répim. 

A la Caserna de San Fernando de Bar
celona, situada a la Barceloueta, per exem-
pie, tots aquells soMuts que poden es 
veuen obligáis a fer-sc un suplement de 
menjar a cada ápat. AI patí de la caserna 
bi bu una renglera de fogons, amb llenyu, 
en els quals els soldáis r* fan palates fre-
íeiilcs, peix. etc. 

Tot aiNÓ, uaturjlmeeit, es fa amb el visl 
i plan de loficiaütat, dones son e!l< els 
i|ue es beneficien amb Testrapcrlo de les 
raiions. 

L'espectacle del pati de la casorna bar-
celoniei^ Aé San Fernando, eorrent a mol* 
léi ca>-ini-s í-/i!(]ii¡sle«, és una de tantea 
« lautOYaeiotfl <.-*ublcrtes pal franquisme. 

Lluitava, en resum, per a consoli
dar les conquestes democrátiques a s -
solides, per a teñir un cami obert a 
un desenvolupament mes profund de 
la democracia. 

I si la victoria de Madrid, que r e -
presantava la consolidado de te tes 
aqüestes conquestes democrátiques 
de la República, fou possible per 
l 'heroisme del nostre poblé, aquest 
heroisme fou a la vegada possible 
per la consciéncia del que signifi-
caven per a ell aqües tes conquestes. 

EL CARÁCTER INTERNACIONAL 
Dtt Lf l L L V I T A 

DEL NOSTRE POBLÉ 
RA bé, la batalla da Madrid no 

fou solament l'atac del faixis-
me indígena contra la capital 

d'Espanya. Si bé, en primer terme, 
volia ésser el cop de gracia contra 
la República espanyola, era al ma
teix temps la batalla mes descarada 
que el feixisme internacional lliura-
va contra la democracia mundial. 

Stalin, en dir <t qu-; la guerra del 
poblé espanyol no era una qQi 
privativa deis espanyols, slnfl la cau-
-1 (hi tota la huni.inü 
progressiva », havia estat el pr irrsr 
en definir ei carácter ¡nternrcional 
de la nostra lluita. I Stalin no s 'ha-
via equivoca', en fer aquesta defini-
cid- La bataila de Madrid venia a 
confirmar e| carácter internacional 
de la nostra lluita. En primer terme, 
era l'atac del feixisme internacional 
contra la República, atac sota el qual 
s'hi amagava el primer acte d 'agros-
.,ió contra totes les democrácies. I els 
fets mes tard havion de donar rao a 
Stalin i també al nostre poblé, c;'je 
havia compres i comprovat en c: 
combat que eis feixistes, ultra l'ob
jectiu de] sotmetiment d 'Esparya. 
perseguicn el de la dominacid de: 
món. Franco na era mes quo Mor 
instrument-, d'aci que en la baUtlIa 
de Madrid el nostre poblc tingues 
enfront, ultra els falangistes, els 
exércits feixistes d'Alemanya i Ka-
lia. D'aci també que tots els der ' . i -
crates d'arreu del món vogessin c;ue 
en la nostra guerra es ventilava, a. 
la vegada, la llibertat i la indepr r -
déncia de liurs pobles. D'aci encxra 
que els millors filis d'aquells po
bles, formant les heroiques Brigades 
In te rnac iona l , vinguersin a Espanya 
i coincidissin a Madrid en e's mo-
ments de la s:va heroica dcfs.tsa, 
a juda r t a salvar la cspital de la Re
pública, en la quai en aquells m j -
ments es ventilava la causa do ia 
democracia, la causa ds la pau 
mundial. 

El nostre poblé, pero, maigrat un 
enemic tan superior en nombre, tan 
diferent ©n posslbilitats técniques i 
en armament, lluny d'acobardir-se, 
conscient del que es jugava en la 
lluita per la defensa de Madrid, per 
la defensa de la cap/tal d'Espanya, 

unit, colze a colza, amb un sol alé, 

amb un col pensarrt8nt .' vencer, va 

aconseguir el que la humanitat p ro 

gressiva i avancada esperava da nos-

altres, i va infligir, aix?, la primera 

derrota seriosa al feixisme. 

LA LLICO DE MADRID 
NO POT ESSER OBLIDADA 

PELS REPUBLICANS ESPANYOLS 

A
QÜECTA lücó, que fou una lli-

eó de patriotismo i d 'adver-
téncia contra el feixisme in

ternacional, que fou a la vegada una 
advertencia a la consciéncia demo
crática de ia humanitat , ' c u també 
una ¡Üco per a nosaitres mateixos 
que, al cap deis anys, no podem des-
aprofitar. Sense la unitat de tots els 
partits i organitzacions, sense l 'ob
jectiu comü i primordial de vencer, 
la victoria exemplar de Madrid no 
hauria estat possible. La victoria de 
M a d r i d f o u la v i c to r i a do t o U e l s 

heroics combatents antifeixlstes e s 
panyols i internacionals que havion 
compres que salvar Madrid significa-
va salvar ia República, salvar Es
panya, salvar el m&n de la ca tás 
trofe a la qual el feixisme es pro-
posava aboc&r-lo. I aquella gesta va 
ésser el preludi de batalles victorio
sos de l'Exórcit Popular, de consoü-
dacions democrátiques i rcalitza-
cior.s magnifiques de la República 
que, si es malograren, feu degut a la 
traicid deis casadistes qus en t rega
ren Espanya a l'enemic. A un ene
mic que havia de venjar-ss 'de la se
va propia Impotencia, convsrt int Es
panya en un infern de tor tura , do 
fam, miseria i terror . 

Mes do deu anys fa quo el nostre 
poblé paga aquesta traició. Mes do 
deu anys que el nostre poblé, aquell 
poblé de la victoria do Madrid, so-
freix en les seves carns l'odi dol fei
xisme contra la democrécis-

I davant de la realitat ds tants 
sofriments és admissible que la lü
có de la defensa ¡ do la victoria de 
Madrid, la victoria de tots els par
tits i organitzacions, de tot el poblé 
unit, es pugui neulir ? No. El nos
tre poblé no pot oblidar aquella vic
toria. El nostre pobie no pet oblidar 
i no oblida els resultáis aesoMts por 
aquella unitat d'acció ¡ de pensa-
ment : la República, amb l'exemple 
maravellóe de la qual realitzárem el 
que per a tota la humanitat vet sem
blar un miracle, i en roalitat fou !a 
conscqüér.cia de l'heroismo de tot el 
nostre poblé, posat al servei d'una 
causa jus ta , i que és la mateixa per 
la r.ual avui continua encara la nos
tra lluita. I la demos t rado que el 
nostre poblé no oblida és que cada 
dia eón mes durs els cops que dos-
ferina contra el franquismo. 

La Mico do la defensa da P/ladrid 
¿s la lücó do la unitat comta ten t , 
car la unitat antifranquista és la for
ca que si va fer possible salvar la 
capital d'Espanya el 7 de novembre 
del 1936, fará possible, donant-li un 
nou impuls. I'aixafament del fran
quisme. Tots els partits I organitza
cions ant i ' ranquis tes teñen la r e s -
ponsabilitat de la consolidado d'a-
questa unitat. Defugir-la és criminal, 
perqué admetro la divisió de les for
ces antifranquistas és no voler com-
batre el franquisme. és admi t r e les 
sofréneos del nostre poblé, i si ens 
sontim republicana, si ene sentim an
tifranquistas — i el republicanismo i 
l 'antifranquisme deis comunistes e s 
tá posat i és a prova en el traiiscurs 
de tota la lluita —, tenim l'obligació 
da marxar pal mateix cami que em-
prarem a Madrid el 7 de novembre. 

a s e » 

GRAN 
Acte rommemorat lu dol 3 ! Anlversarl de la 

REVOLUCIO SOCIALISTA D'OCTUBRE 
organitzat pois '• nios de Mundo 
Diurrrtnge, «lia G de novembre del 

SALA PLEYEL 
; Metro Ternes) 

a ¡es 9 i mitja <i< i tnati 

Obrero 
1949. a la 

Santiago Carrillo 
d'Espanya 

Parlament de 

M.mbre riel Buró Politic del P.C 

Es projei i-ula soviética 

« LA JOVE GUARDIA »» 
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