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Ereu trenta, columpa d'aceJ' que ~nfonsava

els murs de granet, la trinxera subterrania,
i volava, mauser en ma, pels carrers i places
deIs pobles isolats on la mort treu la cresta
a cada cantonada xiulant un cantic,
trist i monoton!
Vaig veure-us trenta
rialla de la colla de mecanics

deambulant, coratge ences, valentia ferma,
amb l'ímpetu de la lava
d'un volca emmetzinat per la tormenta
del ventre embarassat de la terra.
Ereu trenta i marxaveu amb dos més: dos símbols
que el vent onejava a totes bandes
i .feia créixer la negror marcada,
i la rojor besant-se en un cel que crema!

Era una e enorme, enorme, engreixant-se i desapareixent
com un aHt d'heroi de segle enrera.
Era una N- tremolant al foc de les granades!
Era una T caminant vora vostre, queiX!osa i eixugant-se

la seva front on suor i sang
tenyien un passat de dolor i pena!
Pero, vosaltres camarades, germans,

marxaveu!
Éreu trenta.
1 ja no ho sereu més!
Ja no sou trenta. On són els altres, camarades?

Sou dotze ja!
1 escolto jo la veu que plora.
1 miro al meu entorn i veig créixer

la sang d'ells: és color negre;
agrumollada sobre la pedra aspriva,
on brolla el color roig de la sang fresca,
i forma una senyera proletaria!
On és la vostra cára amada
Promesos de la mort?
L'heu vist deambular a vora vostre

i ha somrigut al vostre esguardo
1 vosaltres, fidels, noblesa en l'anim
l'heu acompanyat sobre el recinte
on crema el xiprer etern, i es balanceja
a través del temps i les tempestes!
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La premsa diaria, a revista, el
follet, el IIIbre, les p clames, la
radio, el cinema i qu Ilevol mitja
que pugui influir p erosament
sobre \'esperit o la psi 18 humana,
té enorme importancia Emel nostre
moviment revoluciona •

Es un absurd, pero creure que
aquesta és la única mi s16. Precisa
que al costat de la ploma estllogra·
tica, el mauser i el fer o de la me
tralladora vigílin. Al costat de I'e
xercicl de la 'ploma precisa I'exercl
ci de la guerra.

En aq uesta lIuila tels intel'lec
tuals en cadascuna de lIurs activi·
tats, tenen. missl6 dIe: ale;:ar el
coratge, cantar les g stes deIs nos
tres camarades', cla :ar damunt la
ment clels covards I S gestes he

rbiques, I fer paJes ~ool un estig-
ma damunt ra immu la deIs qui
n(i) col'lab(j)ren efle ent per la
revolució, el seg-ell V rOlell de I'es
earni i el menyspreu Olés vlolent. .

La lIulta als fmn! és dura i da
munt de la pedra la flQg deis 0(0s
tres germans escriu I s tites en I'a
vene;: per a I'esclafadá definitiva d'a
quells que volen imp,osar un regim
d'oprobl i firania.

Avui la missió immedlata, més
que malabarisme de caracter filoso·
flc i cfmsideracions inlrlncades sobre
les definici(i)ns I les poslclons par-

tlculars; allo que int ressa és la rea
Iltzació de \'ideal dt! valentia, del
coratge de I'enllay, de la. destrucció
de les noticies false de tet allo que
pugui minvar la moral del món re
volucionari.

Aixo sera tasca eflcae;:, sera in
terpreta! el nostre paper revolucio
nari a través deis bUrons i de les
maquines d'escriur , en el seu punt
just; i, el paper de l'intel'lectual
sera estimat pel plioletariat en tata·
la seva valor col·\~boradora.

els barbars d'Esp.flnya. Vinen en el cor de tots els
s'embriaguen, s~queg n, destrneixen· i violen arreu.

•
han marxat encara
Criden, maten,

Joventut

1•
Des de les trones; des deIs Ateneus de les «intel'ligencies»

oficials; ges de la premsa; per mitja deIs lIibres, del cinema, del
teatre, s'ha lIan<;at contra nosaltres, amb una constancia que me
ravella, la mateixa acusació: «Som uns 'barbars, uns destructors,
uns violadors». Segons ells, en nosaltres no hi ha cap respecte
per l'obra d'art, per la ciencia, per ~ap manifestació espiritual.
Som com UDa torrentada de saltejadors que entra als pobles a
sang I a toe, -í crema, destruelx, saqueJa, mata, vioia, s'embriaga,
blasfema; cap respecte per les manifestacions de I'esperit, al con
trari, tot el nostre salvatgisme es concentra en un punt: destruc
ció, Ilen<;ant esgarips de plaer, de llibres, pintures, escultures, etc.
Així és com ells han fet, dia darrera dia, esfor<;os per a presentar
nos davant de la multitud. Nosaltres, la negació de la ciyilització;
ells, el refinament espiritual, la síntesis de tota intel·ligencia.

11
1ells? predicaven castedat, i els convents estaven convertits

amb immenses cases de prostitució. Predicaven les bones lectures
i en les tauletes de nit deIs bisbes i hem trobat fotografíes 'inde
cents i Hibres pornografics. Refinament espiritual; pero no per a
crear sinó per a perseguir els veritables conreadors de I'esperit,
els escriptors, els artistes, els hom,es de ciencia amb el cor i el
cervell obert de bat a hat a totes les inquietuds de I.'hora present.
Refinament espiritual, sí, pero per a descobrir noves i repugnants
aberracions s,exuals. Respecte als convents, a les esglésies, als
monestirs com a testimonis vivents d'una epoca de la nostra his
toria: mentida! Allí hi han portat metral1adores, bombes, canons,
dinamita per a matar als que pasessin pel seu davant. Ells, són
els representants de la civilització: mentida! Civilització, és, tam
bé, respecte a la vida aliena. 1 els veiem aixecant-se en armés
contra el poble, matant nens indefensos, mares amantíssimes i la
flor i nata <:le la joventut espanyola. EIs veiem entrar als pisos i
saquejar, matar, violar. Els barbars no havien sortit encara d'Es
panya: viuen en el cor de la reacció espanyola. 1ara han donat
de nou fe de vida.

111
, Pero seran ven<;uts, esc1afats., Mai més no es parlara d'ells.
Llavors comenc¡:ara a Espanya una nova era: la de.I socialisme que
és civilització. Crearem una joventut robusta en el cos i en I'es
perit. El cinema, la premsa, I'escala, el teatre, la revista, els lli
bres, tot, tot, tot, al servei de la joventut. Crearém una nova
generació. Cap idea obscurantista no haura emmetzinat el seu
cervell. No haura de témer cap idea per avan<;ada que sigui.
S 'obriran escoles, biblioteques, universitats per a obrers. Aquells
que 110 haurien estat res, seran metges, pintors, poetes, arquitec
tes," músics, investigadors, aviadors, enginiers, etc .. 1amples ho
ritzons s'obriran al davant nostre. Aquest sera el nostre triomf.
Aquesta és I~ nostra. m.és gran il·l.usió. Aq~esta inquietud és la
que ens mOVla, negUlteJ~nt-nos el Plt, a la l1ulta. posare'm els fo
naments a una nova civilització. Electrificacions, avibns creuant
l'espai, tractors al1iberant el pages, autos, trens, radios, llibres,
totes les més grans creacions al servei de tots. AlIiberament de
l'home de I'esfor<; f~ixuc pel treball. I al costat d'aquestes crea
cions les purament artístiques: música, pintura, dibuix, escultu
ra ... 'Es per aixG que nosaltres Iluitem. L1uitem per una humanitat
lliure i feli<;. Al contrari d'ells: Iluiten per tal de viure, uns pocs,
del suor de la majoroia.

NO
Es el fracas total, absolut, de la -c¡"lilzació que amb ells s'enfonsa

-1riomfem ~er la instauració ~enoues form ~e ui~a, -~er una ci,ililzació socialista
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Moviment efectuat en el dia
d'ahir en aquest Centre sanitari:

Ingressats el dia'21:
Nicanor Gemzales.
Martí Banús Martí.
Emic Fusté Leonart.

HOSPITAL

Orfeó Llei~atA

CREUROJA

COMPANYS!

llegiu

Autoritzats pel Delegat d'Ordre
Públic, amb data d'avui, per a la
preparacio d'un gran concert a be- _ .
nefici deIs Hospitals de sang, la
junta de l'Orfeó L1eidata assabenta
a tots els seus cantalres que els as
saigs corresp0nents comenyaran el
vinent dillums, de dos quarts de vuit
a dos quarts de nou del vespre.

. Per tal de donar, més relleu a
l'acte, aquesta junta Directiva pre·
ga a tots els ex-cantaires que con-o
tribueixin a aquesta obra humanila
ria, acudint també ells als assaigs i
a I'acte del concert.

Sindicat Mercantil

SECCrO DE MAQUINES DE
COSIR

A tots els que paguin maquines
de cosir.

Es posa en coneixemenJ de tots
els qui paguin maquines de cosir,
sigui la cJasse o marca que sigui,
dins la província de L1eida, que
fagin els pagam~nts únicament als C(i)
brádors o Agents que presentín el
Carnet de la Secció de Maquines
de Coslr, adherida al Sindicat Mer
cantil de la U. L. S.-La Junta.

Sindicat de Transports
Cada día es va regist~ant altes

en aouest Sindicat, destacant en
gran manera les de la secció de
xofers.

Sindicat de la fusta

Segueix amb f0rya entusiasme
la recaptació p'ro víctimes del movi
ment feixista. Els 0brers. d'aquest
ram contribueixen a mes,Ura de les
seves forces augmenlallt, cada dia
més el nombre de contribuénts..

, El total fins a la data es d'unes
1000 ptes. (

Assemblea de dones parades

- Ahir es reuniren les companyes
en atur foryós pertanyets a dj
versos Sindicats, per tal de cercar
una formula que els faciliti trebalI.

Aquestes companys estan desit·
jQses de servir activament, a la Cau
sa, treballant al comery o en tallers
c0munals o alla on puguin.

Reunió de Vaquers
Avui, a les set de la tarda, tin·

dra 1I0c una reunió de vaquers per
tal de tractar d'assumptes relatil:ls
al seu ramo

Moviment efectuat durant el dia
d'avui en aquest Centre: .
Malalts hospitalilzats.. 19
Ferits i malalts assistits al

dispensari C. R.- . .. 73
Visites a domicili fetes pels

metges de la C. R. .. 5
Malalts i ferits traslladats a

I'Hospital, Clíniques, Es-
tació, etc. . 53

Ao.,...1

Dia.ri de la. J. C. l.
REDACCIÓ. Acad~Inia~ 17

Lleida ZZ Agod 1936

PREVa 15 c~ntiJns

Unió' Local de Sindicats

NÚIn. Z4

Sindicat de la Metal'lu,rgia

A TOTS ELS TREBALLADORS
ELECTRICISTES

Celebrada una reunió de' treba
lIad0rs eleclricistes, el dia 21 del
corrent en la Casa del P6ble, i ha
vent-hi mancat un nombre molí cres·
cut de Treballadors, del dit ram,
per no haver estat cOllvocats, hom
acorda celebrar-la de nou el dia 26
de I'áctual a les set de la tarda en
el local de la Casa del Poble.

En dita reunió cal que- hi assis
teixen un delegat de la U. G. T.,
i O. L. S., pe.. tal de traclar de I'in
grés a una de les centrals dites.

LA COMISSIÓ.

Sindicat Art d'Imprimir

Aquest Sindicat, t.indra demá,
diumenge, dia 23, a les ollze del
matí, Reunió General Extraordina-
ria de forya interés.' '

Per adema, diumenge, el Partit
Obrer d'Unificació Marxista té a.nun
ciats importants actes de propa
ganda:

Al llIalí es celebrara un míting a
Camarasa en el que );ji faran ús de
la paraula els camarades Josep Co
mabella per la joventut Cc>munis
ta lberica i Santiago Palacin pel
P. O. U. M. '.

A la tarda es celebrara, amb la
participació deis mateixos compan ys,
un important acle comarcal a Agra
munt.

,
Tots els socis perteneixents a

aquest sindicat, hom els comunica
que pass in amb la maxima rapidesa
a fi de liquidar els mesos que tin
guin pendents de cobrament.

Els companys de la C. N. T. i
de la U. G. T. han organitzat per
adema, ún gran mlting- a la Playa
de Braus per tal de fixar la seva
p0sició en aquests moments.

Suscripció pro-victimes del
feixisme

Fins ahir a la nit es porten ja
recaudat 2.076 pessetes. L'entu
siasme es formidable. HOlll espera
encara augmentar 1II01t més aques
ta quantitat.

Actes de propagánda
del PD OD UD MD

Sindicat de Cambrers i
Cuiners

El Partit Ohrer d'Unificació Mar
xista celebrara, avui, a la nit, un
gran acle comarcal a Mollerusa. Hi
faran ús de la par~ula els camara·
des jaume Trepat i Josep Coma
bella.

COMBAT

PD OD UD IYID (propaganda)
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COMBAT

Bases

Suscri
mes

A la Redacci ,de COMBAT, Aca-.
deulÍa, 17, helll ebut els segtients
donatius per 8 en roixir la subsc;rip
ció pro vícUllIes é ntifeixistes:

Di 2Q

Suma ant ior
Una troballa. ..
Francesc Puigpin sEsteve.

Di 22
Obrers Imprernta Pag~s

Tota)

L'antiga sglésia de Sant
Lloren
Aquest mite ha acordat po-

sar-se en Ct lacle amb les organit
zacious ob res a fi de que es no·
menin dele~etons que actuaran jun,
tament amb aquest Comite, i una
comissió de la F, E, T. E. a més
deis le<;:nlcs correspenents, per a
,veure SODtl el terreny la conve·
niencia de t nservar o enderrocar
I'antiga esgl sia de sant L1oreny.

Dia 21 d"gost dél 1936. (
Seguilll l' rJlista de la subscrip

ció pro víct es, don em les se
gtients quan itats recaptades en
aquest depnrt ment.

Suma an! ior.
Manuel Argil Bifet .
Maria Pastor ediria .
Damasa Past Medina.
Sucrera del Segre de
. Menarguel5, un dia

'de jornal
Josep Morell .
Germana Reg ny .
Sindicat d'Ad ocats. .
Modistes Cas del Po·

ble .. ...
josep .Mallada Calzada.
C omil e Fron Popular

de Cogul. . . .
Joan Chacón e stellano.
Cot'nite Anlifei ista Ca-

marasa. ,
Manuel Solano
Magatzems de
josep Vallverd
Vídua loan Die . .
Associació d'ln uilins
josep L10bet M. nfa. .
Treballadors Múgica

Arellano i ia .
Igriasí Verdes rdes

Total

També s'ha pres I'acord, que
sera comunlcat oporlunament a te
tes les organitzacions sindicals, a fi
que s'abstlnguin de presentar bases
de trebalt; 'al' no s6n els patrons
qui ha de donar soJucions o no
per creure ue la solució deIs con·
flictes d'aqu ta naturalesa els hem
de resoldre /reetament n.osallres i
110 la. patron 1.

Aquest omile, doncs, donara
les solucion que pllguill plante
jar-se sigu~ 1 el camp sindical que
sigui. -

Recaptat a Redacció de
COMBAT pro ~ víctimes
i ferits

S'esla tr ballant per a organit
zar la produ ció del pa a base d'una
concentració o celllralització de la
mateixa, In rvingut per aquest
departamento

Aquesta mesura sera presa a fi
de donar unilat a I'elaboració i dis
tribució de Da i amb mires d'un
millor servei ál públic.

Registres i detencions

Per ordre d'aquest Cotnile s'han
efectuat nombroses detellcions i re·
gistres a domicili.

La genui'na expressió .de la va
luntat popular es manifesta dies
passats amb la formació d'un Tribu
nal Popular, l'exponent del qual
queda traduH en la publieae::ió d'un
Ban <!)ue fou .fixat profusament peIs
carrers de la nostra ciutat. I

El Tribunal POptllar, amb la seva
oficina d'Investigacions, ve a ésser
I'organisme que necessariament
mancava per a encausar tota la vo
luminosa Irase::endencia d'aquesta
Iransformació que vers uns horit-

. zons més humans ells anem orien
tant de dia en día.

Els nos tres costums i la nostra
habitud de vida, es fregaven'profon
dament. En la fogositat d'aquesta
Irallsformació, un organisme q ti e
reguli i controli les diverses vicissi.
tuds que d'ella poden derivar-se, és
absolutament indispensable. El Tri
bunal Popular ser a aquest orga
nisme.

Tribunal Popular

Organització de la producció
de co'nserves

Compres al servei de ~i1icíans

Aquest Comite ha organilzat
una seceió que es cuidala de lota
mena de compres relatives. al sUllli
nistrament deis milicians del front i
de la ciutat. No hi ha dia que no
surtin camions de fruita, patates,
verdures, queviures diversos i d'al
tres productes allmenticis.

interesos de la c1asse treballadora
del campo

A vui, a les cinc de la tarda, a
I'antic Palau de l'AudienCia, actuara
per primera vegada. Es veuran les
causes seguides contra el cap deis
tradicionalistes Sangenís i contra
l'Agelet.

Dilluns en donarem una alllplia
illformació.

Per la lentitud amb ~ue acllla'
ven els propietaris de les fabriques
de conserves, grans' quantitats de
tomaquets es feien malvé. A tal
efecte i per a evitar aquestes allo
malies, aquest Comile ha creat una
intervenció a fi de dirigir i· orienlar
la producció, d'acord sempre amb
els obrers de les fabriques respec
tlves.

Des de que funciona la nova
organiliació, hom ha 1I0tat que tots
els productes hortalisis SÓII meticu
losament aprofitats sense que, fins
al moment, s'hagi donat cap~cas de
malversió ni de saboteig.

Cotllité d'Investigació

Ens comunica aquest Comile,
que esla treballant activament per
tal que els detinguts menors de 18
anys estiguin en UII 1I0c adequat,
amb totes les condicionS favorables
i \\lue la seva detenció sela,' IIlés
que com a pres, com a intern d'un
centre especial on s'estudiaran jots
~Js casos de caractet especial o de
tipu psicologic que es puguill pre-

. sentar.'
Així .mateix hi ha I'acord, res

pecte els demés presos, sigui quina
sigui la causa per la qual puguin
ésser detinguts així com la con·
demna· que se'ls dongui, d'ésser
ben tractats, amb les atencions per
tinents i necessfuies que deuell do
nar-se a tots els detinguts.

Les famífies deis respectíus de
tinguts poden estar tranquiles i se
gures que en endavant, no l1i haura
ni detencions ni lracte que no esti
guill ordenats per aquest Comité
responsable.

Telegrama Circular

El Comite de Provei'ments ha
envíat un telegrama-circular, a tots
els pobles de I'exprovíncia' que diu
yO que segueix: .

Envieu urgentment relació d~1
bestial" ·'{)e· tota classe alstent ~ ~l

terme a que perteneixeu. Queda
terminantement prohibit treure bes
tial' de cap mena sense estar auto
ritzals per aquest Comite.

Comite Agrari

El camarada Vila es trobava ahir
a Caspe. A darrera hora telefona a
la Comissaria anunciant que aquest
matí ~mpendria el viatge vers di
versos 1I0cs del front Sud d'Aragó.

Probablement es' reintegrara a la
Comissaria, el proper dilluns.

En aques.t Comite s'esta treba
llanl aclivament per donar curs a les
nombroses demandes que, de tots
els pobles plouen, a fi @'organilzar
les noves bases per les quals deu·
ran regir-se els cc>miles deIs pobles
de caracter eminenment agraris.

La consigna d'aquest Comite és
la de: La terra pel que la treballa.
No obstant. hom va a la creació de
grans col'Jectivitats a fi de que si
gui més factible l'obra de socialitza
ció de la terra. Aquesta consigna
darrera sera portada a la practica
ben aviat. Podem, pero, anunciar
que ja existeixen algunes propietats
incautades on el treball es fa ja per
col·lectivització.

Graner cololectiu

Comissaria

Cada día més els. donatius des
t-inats a Prove'iments per lal d'en
via'r-los, si és precís, als millcians
que Iluilen al diversos fronts.

Avui és el Comité de Camarasa
qui ha donal el q!Je segueix:

50 pollastres
50 Conills
76'50 dotzenes d'ous .
486'- qullos~de palates
107'- ) mongetes seques

El Comile Antifeixista de Béll-.
vehí, ha entregat del Comité d'A
bastos de LIeida la quantitat de 43
caps de bestial' de llana cabriana.

Nons donatius

Ordre Públic
Ha estat autorilzat, per aquesta

delegació d'Ordre Públic, I'enginyer
industrial Manuel Sirera de la Fa
brica de la Sucrera de Menarguens
anomenada «Azucarera del Segre
S. A.7J a fi de que pugui organitzar
i normalitzar el treball, de la ma
teixa, per la !ulura campanya.

El Cosmiari, comarada Rodes,
ha rebut numeroses visites del Co
miles deis pobles del veinat i co
m 'rca per fíns d'ordre administra
tiu.

J. C. l.

Per aquesta secrelaria han pas
sat diverses cflmisions de la comar
ca i cjutat, per tal d'informar-se i
donar sol'lucions de caracter admi
nistratiu i demés tramits normals.

.Provelments

Aque~t Comite esta treballant
activament per tal d'organilzar un
graner col'lectiu a fi de recollir tols
els cereals que posseeixin els page
sos, als quals els hi sera adelantat
un tant per cent del valor del pro
ducte que hagin deixat.

Aquesta mesura ha estat presa
per a evitar que els acaparadors de
cereals s'aprofitin de les necessitats
del camperol i especulin contra els
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HORA
manifesla que s'aÍ'xeca en armes
contra la c1asse treballadora i Go-
vern.

Per tot aixo, Pacusador demana
la pena de morl. Es reuní el tribu
nal i ha fet públic Que són condem
nats i aquesta nit seran afusellats.

Vista la causa Sangenís. Ajuda
amb diners al cop feixista. Vota les
Ileis de represió del sls d'octuOre.
Per tot aixo se Ji demana pena de
\TI ort.

El tribunal el condemna a mort i
que aquesta nit sigui passat per les
armes.

Dilluns donarém amplia informa
ció.

Ha mort el cedista
Bermúdez Cafíete

Madrid.-Hom sap notícies cer
tes de Puente Genil I La Rambla.
D'aquestes dades es despren Que
foren vilment assassinats, 1.600
camarades.

El bandidatge del feix

Oviedo. 21.-Els facciosos d'O,
viedo lenen les seves primeres po·
sicions al manicomi provincial.

La capital esta sumida en la ma
jor desesperació. De tant en tant se
sent algun tret, que no és contestat
per les forces assetjadores.

Les avanc;ades de les forces
lIeials es troben a quatre cents me
tr'es de la caserna de Rubin.

Els a'ssetjadors es proposen
aconseguir la relldíció d'Oviedo per
la fam i la set deIs asseljats.

El Comissári de Premsa de la
Generalilat. joaquim Vila, ha rebut
un comunicat deIs periodistes que
tan iniormació al front, en el q.ual,
després d'una serie de raonarnents,
demanen que slguin atesos en e/s
dos segUents punts:

«Primer.-Tots els professionals
del periodisme a Catalunya -que duo
rant el temps transconegut des de
¡'adveniment de la República s'ha
gin significat per lIur actuació 'anti
democratíca i d'atac a les normes
de justfcia social i conquistes _poI/
tiques deIs ciutadans, seran fulmi
nantment expulsats deis Sindicats o
Associacions Professi0nals i també
naturalment, d'aquelles centrals sin
dicals en les quals haguessin efec
tuat IJur ingrés les al'ludides Asso
ciacions.

Segon.-Seran expulsats també
deIs periOdics on actualment pres
ten lIurs serveis per entendre's que
treballen en ells, no per sentir-se'
identificats amb la causa revolucio
naria, sinó en virtut d'una p0stura
acomodaticia imposada per les cir
cumst-ancies» .

Un comunicat deIs perio
distes que són al front

Madrid, 21 :-Ha mort el dipu
tat de la Ceda Berlllúdez Cañete.

Oviedo no podra resistir
g",irés dies '

A

rnort8 un <:rit.

U L T I
Sangenís i Agelet, condern

nats a· mort

Ha actuat el tribunal popular .
A les 5 de la tarda, rapidament

s'ha vist la causa.
Acusats: Arcadi Agelet, estu-'

diant de Medicina, de 19 anys i Ca
. simir Sangenís, de 43 anys.

Actuava d'acusaaor el company
Pelegrí. ..

Primer es vege la causa contra

Arcadi Agelet.
Despres d'unes preguntes del

camarada Larroca en la que ¡'acusat

Els vaixells }lirates desa
pareixen

Bayona.-Els vaixells rebels que
operaven en la costa guipozcoana·
han desaparegl1t. Es probable que
1'«Almirante Cervera~ hagi naufra
gat i ¡'«España) i el <Velas,co) trac
tin de refugiar' se al Ferrol, molt
avariats.

Les columnes que marxen
sobre Granada han ocu
pat noves posicions

Guadix, 21. - Les columnes que
operen contra els rebels granadins,
e'lltre els quals hi ha el tristament
celebre capita Rojas, registren con·
tillus progressos. .

Les tropes lIeials i les milícies
del sector de Iznallod han' avanc;at
des de les seves posicions de Del
cente fins al poble de Cal/cases,
domlnat ja per les Ilostres forces.

Madrid, 21. - El líder comunista
Jesús Hernandez, director de «Mun
do Obr~ro>, ha manifestat gue la
situació en t0ts els fronts mlflora
elJormement. El nombre de les n'os
tres baixes és realment insignifi·
canto

A la Sierra, les forces lIeials es
tan portant a terme un m0víment
enrotllador i obliguen als feixistes
a cercar la fugida, pel vessant nord
de la serra. Les forces Ileíals sor
prengueren a les proximitats del
po b 1e Serrano de Galapagar, un
c0mandat j un tinent facciosos els
quals es dirigien cap'a Madrid. Ma·
nifestaren que havien fugit de les
llníes rebels, Els dos feixistes foren
detinguts poc després al poble de
Torredolones. Els quatre rebels fo·
r'en jutgats sumaríssimamenL

Les nastres baixes són
realment insignificants

De la rendició de la caserna
de Simancas

Marid.-Jjom remarca la Impor
tallcia de la presa de la caserna de
Simancas per tractar· se d'una edifica
ció recent constru'ida després de
I'e-xperiencia de la revolució d'As
túries.

Els feixistes resistiren fins que
els lIeials entraren dins maleix de
la caserna.

a la. Rambla i Puente. Renil.
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Sis mil soldats an abando
nat als !.'eb~ls I

Madrid. - Una estadlstica feta
diu que passell d sls mil els sol·
dats que han des~rtat de les files
rebels. Ben al reyes deis miliclans,
que ni un ha deixa la lIulta. _

L1eida. - Ahir ltlgnts de Bar
celona, de la ba.e aeronálltica,
marxaren cap a Semnyena nous ca
marades.

Pas de camal'

.

Tarelienta.-Se ¡jp- de font cer
ta, per haver estat 1st, que els fej·
xistes, tallen els aps deis ferlts
m0rtals i els lIancen peor acl i per
alla. S'ha donat mé d'un cas tam
bé de fervir de blanc un cadaver
nostre.

Tardienta.-Se
xistes no enterren el
ni cap mena de c
cosa provoca en el
estem (degut a la
facció immediata i ~

salut pública.

Almudevar.-Ahi
L1ibert GUill amb sis
ti vers Almudevar,
d'un grapat de fusel
p(!)ble on pogueren f
les fortificacions qiJ
enem/cs. A les quatr
la missi6 especial ac
naren a la base de t

. Madrid.-Han est
que es sublevaren en
guerra «Churruca) i
caiztegui» .

LIeida.-A Ale del Obispo,
foren fusellats cinc spies feixísles
que cometien actes espionatge.

L1eida.-Hom a
nostres lIlilicíes ha
vals d'Osca (Granj
viu tiroteig amb els

L1eida.- L'artill
mig ho bombardeja
Falange j Requetes
als feixistes a refugi

gemnilzacions al el Afegeix
que té necessilal de isitar Barcelo
na per a complir pro del bisbe de
la Seu d'Urgell una nissió secreta
Gle profit per a la ca feixista.

Els doculllents Uobats e10naran
lIoc a la practica drinvesligacions
sobre persones apare Iment republi
canes i sobre dlver s funcionaris
de l'Estat que tenien estreta relació
amo Lahoz. .

con

Guerra a mort als esples

. , Madrid, 21.-Les milícies socia
'listes i els agents de la primera bri
gada han procedít a la detenció d'un
conegut agent d'enllac; deIs Sindl
cats Lliures i feíxistes de Madrid.

Es proceaí a efectuar. un escor
coll al seu domicilí, i s'hl trobaren
documents de gran transcendencia i
diner, que el detingut Miquel Lahoz
rebé per al manteniment deis Sindi
cats establerts al carrer de San
Marcos. En una carta tramesa a
Barcelona es fa constar que s'ha
acollseguit m0ure ex-pedlents d'in-

A la poca estona aparegueren a
I'horitzó quatre aparells enemics:
tres avions de bombardeig i un de
caca.

, EIs avions feixistes <!Ieixaren
caure sobre Tardienta unes grana
des de canó, cosa que _demostra la
nostra afirmació de que els rebels ja
no tenen bombes d'aviació.

Rapidament fou 'telefonejat aquest
atac al camp d'aviació «Ales Ruges»
emplac;a,t al fmnl.

No es féu esper~r I'arribada d'un Fusellament di spies
aparell de caGa i a I'inslant s'enfron-
ta amb els quatre avions feixistes.

Des del meu colxe pogui pre·
senciar la gesta del nostre pilot.

A1s pocs minuts de 11 uita un avió
queia fora de combal. Vingué- a te·
rra espectacularmen1 envoltat en Sobre Osca
flames. .

1I'heroic Cabre continua la seva
heroícitat.

El nostFe avió-que yo/aya a gran
altura, inicia un descens vertiglnós,
fulminant, fins arribar a pocs metres
d'on .est~ven empla~ades les peces,. Bombardeig
d'artlllerta de I'enemlc...

Cabré ac.onseguí amb la seva
gran maniobra bombardejar certera·
ment, destruinl un canó.

Torna a remunlar-se el nostre
- apa~ell per lIenc;ar· se com una trom

ba sobre I'aparell de caya enemic
que bombardejava unes metrallado- Justicia prolet
res nostres emplac;ades a les avan
c;ades.

El. xoc fou épic.-Cabré aconseguí
el seu proposil. L'aparell feixisla
deixa de molestar als nostres.

Le seva heroicitat 1I costa la
vida. Cabré la dona gust6s.

En buscava elirÍlinar a' ¡'enemic Presa de 40 ti
1l'elimina. Sabia que el xoc preme
ditat 1/ costaría la vida, pero Cabré
no vacil·la.

Es deixa caure com una tromba.
Busca a velocitat vertiginosa I'apa-
rell enemic. .

Els dos caigueren envoltats en
flames.

La gesta delnostre aviador sem
brá el panic i el desconcert a lés
files deIs facciosos. Una de les pe
ces deis facciosos, re\!> ixo, fou
destrul'da.

L'entusiasme fou indescriptible.
Les nostres trapes, a les que

impressiona I'entusia,sme amb que
Cabré oferí la vida, atacaren formi
dablement.

1a les files enemlgues els teí
xistes, perseguits tena<;:ment per la
nostra vanguardia, fl1gien covárda'
ment. Una desbandada epica. Sadl"sme feixis

Hom féu nombrosos pres0ners.
Un sergent I un destácat feixista
mestre d'escola entre ells.
" 1 aquella tarda, data historica

per a I'a nostra avíació, él Tardienta,
I'autentic exercit del poble aconse
guí, sobre la canalla felxista, ramat
d'assassins covards, una altra reso
nant vicloria.

Dalfiunt la totnha del8

Cordova al noslre' .poder.

(Donem una nota, per ara,
sobre el valent camarada).

Uns Jets trascendentals s'han
esdevingzÜ' ti da1're1'a hora) el
cap deIs quals cal posa1'-1n' la

. presa de OJ1'dova.
(Cal ler 110ta1' als nostres ca

marades Únpadents, que la
p1'esa definitiva d'una dutat és
cosa qÚe d'tt1'a uns dies,' caz' la
1'eacció fortifieada es bat.fins a
11l01't'1~.

La caiguda, de Cordova i...al
aunes alt1'es loca itats, ésO tina
~osa si111ptomatica. També és
simptoma#c) que en el front del
Nord les 1'lOst1'es forces batin
els e'J';e11'Zics 1 els quals es limiten
a una labor purament i sola·
'fnent defensiva,

Aquesta set11'lana ha estat be
nefidosa pe; a la. causa, ha
caigut ta'mbe Belc7ute) plafa de
tanta importancza, gainbé C0111¡
All1ludeva1' pel sector d'Osca.

* * *
En els medis inte1'nacionals -

la posidó de dete1'lninades po·
tendes és una. cosa ben clara.
- Ara que la Revoludó v,a en_
marxa ascendent volen Z1'ztey
venir-hi o si no almenys, reu
nir·se per a traGtar dels 1'lOstres
a{ers inte1'io1's.
, VeUZ'e11'l si es '1'ealitzClr i com

a,caba, Pf!¡z'O podem afirmar que
nof~m cas de les 1'eunions pez
que ara '!'lO és h01'a de come-
dies. . ~

Ha z'nflui't sob1'e l'opinz'ó in
ternadonal poderosament, elfet
de l'espionatge alemany desco
be1't pel reporter del <¿Manche.-s-
ter Guardian». ,

_ Italia, per fi, (no ens z"J'lste
1'essa la contesta) ha donat el
seu beneplddt a la no ingez'en,
da en e1s nostres 01e1s. Es ve't{'
que primer ha volgut 11J!i'J'ar com,
anaven els esdevenzments z
veient nzívols) ha deddit fer el
papel' de mansuet anyell, elllop
1'abiós de sango ,

Ha fet pero, dos o tres capt
tols de reserves. Bah! Si sabés
el cas q'tte e1'lfarem s'ho hauria.
estalviat.

Ahir tarda, a Tardlenta, un apa
reIr nostre féu fugir a quatré 8,,:,i0ns
feixistes. Tot just aparegué el nos
tre avió, els deIs facciosoS', tre~ de
b(')(nbareleíg i un ele ca~a fuglren
apressadament.

M'he recordat de la gesta del
mala'guanyat Cabré. De I'heroic pi
lot Cabré.

F@u allo de Cabré quelcolll ex-
cepcional. Una d'aquelles coses que
n® s'obliden mal.

A les vuit del mati els rebels 'CG-

menGaren un íntens b?m~~rdeig so
bre Tgrdienta amb artlllerta de gran
abast i amb morters emplaya ls es
trategicament. Els. milicians ~~s de
les seves magnifIques poslclons,
fortificades admirablement contest~
ren a l'ata~ amb braó i entusiasme
i1'limitats. Els feixistes intensifi~a
reno 1les nostres tropes es. mantll1-
gueren fermes sense desmal~r. .

No tan soIs no retrocedlren, st
nó que en una prova de valentia,
perfectament disciplinats, respon
gueren amb més empenta aconse
gulnt que el numerosfssim enemic
no avancés ni un pas.

L'heroica gesta del gran
aviador camarada Cabré

Jornada '-militar

J. C. f.

GUERRA- A M
Foren afnsellats 1.600 .camarade



J. C. l.

A. ESCOLA.

Per a tot alxo cal apoderar-nos
ja de tots els mitjans de propagan
da: cinema, clubs, teatre, premsa,
radio. Amb tots aquests mitjans po
drem educar la joventut nostra, la
del proletariat.

La situació actual exigeix de
nosaltres, els j~ves, el maxim es
fon; per a que aquesta ebra sigui
coronada per I'exit més rotun€!o Cal
fofiar una joventut capacitada per a
la nova el1lificació socialista.

Serem Intransigents, pero, amb
tot allo que signiflqui voler Impe·
sar·nes programes que siguln en
perjudici de la classe treballad@ra.
Ajudarem amb tota la forc;:a de la
nostra joventut, fins a morir si cal,
a tot allo que sigui en beneficl de
la mateixa i de la humanitat.

La joventut proletaria ho dema·
na imperiosament.

(Continuarem fent desfilar per aques
ta secció algunes estampes del front).

Es el pmtotipus de l'home militar m111al1tíc a111b tots els ca
1'aCters. Ros. Talla -mitjana} 'sense afeitar i un de~'x de xicot
valerós quP el ja e11.vejable.

Ell ens va 1'econeixer i, inZ111.ediata11lent} volgué presentar
nos a tots els qui en el fm11.t podien ésser-nos útils en la nostl'a
-missió, i amb aquella catxassa caractedstica, en acompa11.yit i
ens e1'lsenya alto que, la cU1'1:ositat del rePOrtel' sempre vol escan
dallar.

Quan e11.S acomiadem ho fem amb el pe11.sament d,e 1'eveu'1'es
quan més aviat millor.

hnagineu-vos un aragones de tall.a mitjana, nas gaÍ1'ebé
jueu} pell colrada pel sol i wna certa vermellor per les galtes com
tenen bo z' tots aquests francesos de la regió de la Cha111.pagne.

Es ;simpatic i sossegat en el parlar. Us captiva la seva pecu
Nar camal'aderia: aquesta ca1naradéria que sola111-ent pot néz'xer
i existeix en els homes que ha}1. recorregutIor¡:a món. I si a tot
aixo hi afegz'u l'ample marge que ~tS dóna quant a f1'anquesa,
háureu dit que s}ha topat amb vosaltres el tzpus d'home noble i
cordial. Pe1'o, al f1'ont de guena} q/¡tall la m01't es belluga pe1' totes
bandes} una mena de paideuma i de camaraderia 1'lova comple
tame1'lt} 'nascuda de la vida als volts deis perüls més g1'allS que
poden ocórrer a lJésser huma: el del perül de la propia existencia
C011'l a 1'eacdó de l'instint de conservació de l'espede, us unefx i
l'amistat desapa-reix per a donar pas al sentit real del mot cama
raderia.

CirÜ és xofer i treballava fa un a1'lYs a Fra1'l¡:a i ha treballat
per totes bandes. Es el tzpus perfet de camarada que volta el mó1'l
a la recerca del pa.

A la Guerra Eumpea fou assistent d}un comandant i inter
vin¡;ué en determinades gestions sobre els elements secrets} i sap
que és una gue1'ra i qué vol dir anal' al front.

Les poques hores que hem passat a la seva vora i traslta
dant-nos a les avan¡:ades han estat unes hores que 1esten clava
des en la memoria fO'J·tament.

El «:alDarada Cirill Guiu:

EN EL FRONT DE BELCHITE

Nosaltres ten{~m un C011cepte una mica dnematognlfic deis
f1,'onts ~e g~ter1't;l, z deis. homes q~te intervenien en ello Ara, pero,
1expel'Z?mcza vzscuda z el t1'acte amb la gent que en ell inte1 vé ens
ha donat un ,co.1'fcepte rea.l pe1:fecta11'lent desdibuixat que hom 1'e
talla e.n la vzsw somera z esquematica.

Els f10nts de guerra de l'actuaUtat tenen i han de tenir unes
cal'acte1'íst~"quesdzfe1'ents de la passada gl'a~ guerra i de les guer
res a I'Afl'Zca, pel fet que existeix i damunt del qual cal escrÚ",re
tot allo referent a la z'nterve1'ldó de les masses obreres en la 111a
teixa, amb cal acter revoludonari, i pel' tant, passa al ca1'actel'
de cosa sagrada, la pugna.

He11'Z conegut al f!'ont alguns homes significat~ de la sÜuadó}
la qual cosa no vol dzr que el soldat anonÍ1n no l'eprese'r¿ti un va
lor tant dec.issiu com el pn"mer cap. Pe1'o, en ésser impossible pm'- _
lql' de tots z cadascun d}aquests he1'ois anonims, nosn1tres sinte
tztza1'em assenyalant aquelles persones responsables que menén
le$ nostres co..lumnes ve1'S la victMia z' l'aixafame11t de! feix.

E8tdIDpe8 del front
de Sa8tago

P. o. u. M.

El sergent MuAozI

El brigada R-alDosI

Sz' haveu vist trets particulal's z· ca1'acter-ístics d'un home} no
n'hi cap que tingui elmatís tan perfilat com el Bdgada Ramos.
Sempre que el recordem} hi assodem el seu nas aguilenc} el col01'
b1'u del seu lostre, la seva vale11.tia q~te ix deIs seus ulls. Ens han
cOntat moltes coses he1'oiques d'ell i hem peUat damunt del tel-reny
els se~ts passos en els moviments de la pressú de Zaida. Aquest
home és ~t11. valent i a1'llb h011'ZeS d'uquest t1'e.mP el front 11.0sl1'e pot
conside1'ar-se i1uxpugnable.

la practica la revolució que allibera
la classe oprimida. Nosaltres volem
fer el mateix segulnt sempre lIurs
consells.

Tota la Ilostra joventut la dedl··
carem al servei de la causa I per la
construcció de la nova secietat que
anem a estructurar. Anem a tren
cal'. im~lacablel11ent tots els preju
dicls del passat, prejudlcls, tots ells
burgesos, Infiltrats dintre les cons
ciencles de la humanitat. Per a tren·
cal' tot aixo, hem de pensar ja a @r
ganitzar i crear la nostra cultura, la
cultura proletaria, ('única .factible
per acabar amb t@t el passat, a la
vegada que formaren les bases en
les-quals edificarem un futúr més
just I més huma.

B'A T

tut cap a la creació de la

nova societat

arlar d'un retorn al
mifiu. Es que vint
assat ,en va?
conseguir-se que un
tingut el coratge de
, parll de les hordes
lUnistes i socialls
valents camarades

a( front facin una
elcom més.

I~ I S S.. ~e .- ti •• t S
, , ~ I1III11 r 11 ti e s ' ,
Primer fo-u el <camarada) SI. Pare.

Ahir el camarada, molt més cama
rada que I'anterlor, sacerdot García
Morales.

Tots condemnen a gran crit la
sublevaciólllilltar, pero a nosaltres,
Insensibles, no ens emocionem.

Ni ens entusiasmaren les frases
justissimes i vibrants del sClcerdot
García Morales, que convertint el
Ministe~1 dé la Gu~rra en trona (ara
que el poble n'ha cremades tantes)
preguntava, sever, als qui es quei
xen que la generació actual sigui
atea: qui en té la culpa sinó vosal·
tres, ministres e ]esucrist, que l11a
naveu en el temple, en I'escola, en
('estat; vosaltres que posse'ieu la
cultura i el tresor de les nacions.

Tot és a usa de portar, els
ministres de jeS"ucrlst, creus de pla
ta I d'or al pil, d'oficiar en calzers
de metalls pI' losos i pedreries va
luoses, mentre a fora una multitud
de famolellcs anava a 'recollir les
sobres del .ranxo de les casernes.

Tot aíxo digué García Morales
i també irades 'frases contra els mi
litars tirans del )Joble. I nosaltres no
ellS emocionarem, ans al contrari,
no sabiem per gue hOIll I'havia dei
xat o I'havia f parlar.

Perque un capella que en un
gest de digllita 110 lIenci els habits
redui'nt'se astricta condicló de
persona, no p deixar d'esmentar
I~s hordes ana uistes, comunistes,
soclalis!es. I n pot assenyalar allre
cami que l'Eva eli.

Una bonan a que sera tan bona
com volguem p O, que fracassa cent
anys després aver triolllfat, per
no dir-desse a', un~ do<::trlna que
ha castrat el n.

Altres ha s I'navien preconit-
zat el cami retorn a l'Evangeli; I
només n'ha dat ~'ells la gramle-
sa de la pers alifat morál, pero no
han influi"t g; s en I'alliberament
C!1els oprlmits. a figura magna de
Tolstol és alx una gran figura, un
excels literat es més.

Nosallres o v01driem que els
ministeris de adrid ni cap centre
oficial es con ertissin gaire sovlnt
en trCl>na (ara e el poble n'ha cre·
mades tantes).

Es ridlcol
cristianlsflle p.
segles haurie

Només po
home que no
lIenc;:a'r la sota
anarquistes, G
tes. I que el
que es bate
ganyota ... ! o

Aquesta és I p~tencia creadora
de la joventut ue avui puja, crea
ció d'u ns nous val@rs d'expansió
intel'lectual env rs una nova socie
tat, on cada és81 l' huma pugui expo
sal' el seu pen nent al servei en
beneficl de la ce ·Iectivitat.

Heus acl, en esum, el que v(!)
lem nosaltres. t t el ne>stre sacrifici
és anal' a la enquista d'aixo: el
dret de pensar. ret que d'una ma
nera tan implaca le ens han negat
les c1asses para sitaries del caplla
Iisme m.oribund

El 'nostre pen ament és i ha estat
sempre al servel e la classe treba
lIadora. Marx el n'estre teoric
d'aquesta forma e pensament. Les
teories de Mant Lenin dugueren a

co

•
I ara, per a acabar, una nota bom:

ba: després d'un mes de Revo-Iució
apansix a «Joventut Republicana;)
una senyera vermella amb una
U. H. P. que, amb la seva olllbra
va enfosquint la vissló de la senye·
ra republicana I catalana.

Aixo va com a noticia telegra
matica i sense cap malá fe.

•
Caldra que hom, particularment

els xofers que no baden, que vigi
Iin una mica el volant; cal' és ben
lamentable que hom aixafl faroles i
malmetí coses d'utilitat maxima per
deixadesa.

anem·ne a relatar UlJa altra. Que

vol dir, per exemple, que un deter
minat element feixista d.'un poble
de vora Balaguer i, per afegidur~,

semi Idiota sigui invitat a pertanyer
a una determinada central sindical?
Si posesslm un cognom que comen
c;a per M i acaba en a, t-indriem el
comenc;:ament d'una endevlnalla per
a la mainada.

•
Valtlria la pena que aquelles per

sones Interessades constrUissin un
emba a II-església que proclama rui"
na de la plac;:a de la L1ibertad., Alla
hi entra la mainada i' un dia pot
esdevenir·se quelcom lamentable.

•
Hi ha una pasta de ciutal~ans que

no serveix per aUre cosa que, per a
criticar, en altres termes per a ron
dinar. Mala epoca correm per a pro
testar. Cal fer peles agafant-ho 8mb
tot el seny l1igalre capác;: rl'ésser
aprofitat, que es més facil criticar
que fer. 1 que els xuxeigs no ser
velxen per a res més que' per afer
mal efecte.

cal fer constar que aci, no ha prece
dit aquesta evolució una guerra
cruenta COIll la de ia Guerra euro
pea que destrueixi I'estructura tec
nica i ecollomica de les indústries.
Ací les fabriques marxen totes sota
el control, i el dOlllini absolut, deis
delegats 0brers responsables.

Ací no s'ha produi't una fas'e
de miseria I depauperacló com

, alla.
::Aquestes raons I d'allres que no
admetén c(])teig amb el poble rus, ens
portell a poder afirmar qtie la Repú
blica que cal Instaurar és la Repú
blica Revolucionaria en tots els seus

_aspectes, deixant-nos, de rnesqul
ceses petlt burgeses que ací rl0 te
nen una aplicació; perque el fet
espan'yol sota el punt (te mira psico
logi~, sota el punt de mira i imllle·
diat deIs corrents ideologico - sln
dicals (que són dues I poderoses;
cal' totes dues tenen el seu fona
lIJent en el fet psicologic d'enorme
importancia) I sota el control de 'Ia
realitat historica actual,' la única que
pot tenir un valor, perque és cosa
vlscuda i reial, és un fet caracte
rístic per la seva trascendencia in
ternacional I perque ~podem afir
mar-ho camarades, que va a socavar
els fonaments del món.

Allo fonamental doncs, és alxo:
la trascendeñcía Internacional de la
nostra.revolució que fara cremar el
món per les quatre bandes.

Hom parla molt d'Historia; del
fet historie, de la missió histbrica,
de la responsabilital davant de la
Historia. Cal -que ens rlguem de
tots aquests mots, perque allo més
mort que hi ha en el món de les' ac
tivitats humanes es el bateig i I'in
flament filosbfic de la Historia. I ja
vull allargar I'esfera deis fets a I'a·
plicació InstanHmla i a la comparan·
c;:a deis esdeveniments.

A vul anem a parlar d'un punt
concret i fer algunes c0nsideracions
al seu entorno

El fet rus, el fet Kerenski, el fet
de la N. E. P. El fet rus no admet
un coteig patronal amb el fet espa·
nyol per aixo que seguelx:

Ací es dóna el fet contunden! de
la l!1ivisió en dues grans trajectorles
el movlment obrer sindical cosa que
no existia la Russla. La RevoJució
russa en les seves dues fasses tin
gué el seu punt de conjuntura en el
fet de la guerra. La guerra ací no
s'ha donat i el procés de la repú
blica democratica, ha estat més pro
fund que a la U. R. S. S.

Es un error gravíssim comparar
la N. E. P. amb la consigna lIanc;a
da per una determinada agrupacló
revolucionaria de la República de
mocrática. Hom raona de. -la se
güent forma: a la U. R. S. S., tin
gueren de fer marxa enrera I ins
taurar una República socialista amb
caracters de cosa democratica. Pero,

~n Innomentol ~e lo nnstro -Reunlució

Es curiós veure I'afany -de slndi
caciÓ. de de.terminats elelllents, als
quals ja no volem negar-l<ils hi el
dret a sindicar'se pero, sí el deure I
I'obligació de tenir una mica de de
corum I vergonya.

Quan els nostres germans cauen
el front banyats per la sang d'un
ideal, veure les ombres tenebroses
de determinada gent per determi
nats centres revolucionaris, ens ima·
ginen percac;:ar' la imatge sarcastica
deIs corbs humans abeurant-se en la
sang, deis nos tres camarades.

•
Cal anal' al fons de la qüestió.

No Interessen les carrers folles per
a controlar un nombre més crescuts
de treballadors. En periode révolu
cionarl, allo que interessa, é~ la
qualitat per a fer la tasca revolucio
naria eficient.

Hilo ~uus'ofirmo i no u~ nUlO

•Cal, també, que hom tingui en
compte que tot el que ara s'esdevé
és cosa estantissa: cosa que té t0tS
els caracters de quelcom provisio·
nal. No hl ha res fjx flns que la Re
volució hagi pres en la seva plenitud.
Felll aquesta advertencia als <vlus;)
que volen enxufar-se, que en I'ac
tualitat no és res més que una IJ10S

tra d'ensenyar I'orella i marcar-se
amb I'estigma de contrarevolucio·
nari; perque la revolució roja o r(j)ja
o negra, és igual, és quelcom més
que una carrera estúpida per a enxu
fismes.

•
Sabeu, que és el més estúpid

que pot preguntar un home que
porti ulleres en una assemblea?
Doncs, va la contesta: que us pre
gun.ti que vol dir (causa revolucio
naria;)? .

•
1 ja que parlem -de bestieses


