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El proletariat i-beric

repeteix, ~mb les ar

mes a la ma, el_gest
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de f'ony 1917

que ·Ier
l'any '19

Revolució

"

Lenin, el geni

el
os

vembre del 1936

o. u. M~ segueix .fidehnent lenin
d'Unificació Marxista, ha estat sempre un seguidor entusiasta de Marx, Engels i Lenin.

estres són els creadors i els realitzadors de la teoria política que nosaltres defensem.
ar el dinove aniversari de la Revolució russa, apareix la figqra de Lenin, al costat de les 4~

jarin, Kamenev, etc., coro un exemple viu a imitar per nosaltres. I .

lluita a primera línia de foc I?er aixafar el fdxisme a Iberia i seguira lluitant ~ns ~ue el

ui el seu Govern-exclusiu i fort.

El Partit o
Aquests tr
Avui, al cel

Trotski, Zinoviev,
El P. O. U.

proletariat iberic

é
Llei~a, dissabte, 7 d

En la guerra
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'Avui el món treballador cel ~bra el dinove niversari dé la
gran gesta realitz~da pe} proletariat rus l'any1917, quan després
d'una Huita a mor!, -terrible i continua, s'arriba:\Í'6 a estabilitzar el
Govern deIs Soviets 'i es comen~ava una vida sota el control ab-
solu! i total de la c1asse treballadora.

Actualment a la península iberrea estem sostenint una Huita,
també a mort, terrible i centínua com la que sostingueren els .....
nostres companys russos. I també com ella. combatem per I'aixa
fament deIs elements contrarevolucionaris del país, aixi com con-
tra els seus aliats internacionals, i contra els confusionismes i
tra"idors del movilJlent obrer.

Estem en plena lIuita contra el feixisme i per I'estabilització
d'una societat sense cIasses i no pararem fins que aixo sigui una
realitat.

La Revolució russa és un ,gran exemple a seguir per nosal
tres i la presa del Poder pels Soviets és un fet, no pas casual ni
molt menys, sinó tot un pla d'actuació revolucionaria, des deis
inicis de I'any 1917 fins al mes de novembre. I no pas aixo sola
ment, encara: Aquesta actuació revolucionariq obe'ia a una lIuitlij.
en pro de la cIasse obrera, portada amb una gran dignitat pel
Partit Bolxevic. "

Una Revolució no p.ot triomfar sense que compti amb el Par
tit revolucionari que sapigui canalitzar la massa trebaUadora en
armes envers uns objectius concr.ets; que sapigui lIan~ar cada mo
men! de l~ ~e~olució la consigna justa, apropiada al moment J3re
cís, I la saplguI llan~ar de tal forma que el proletariat la reculli i
la faci seva. Aleshores és quan el Partit s'imposa. 
. Lenin;yorientador ~axi~ de la Revolució russa, el geni for
Jador del trtomf deis Soviets 1any 1917, havia passat la seva vida
l1uitant pe.r la R.evolució russa i mundial. 1ha feia posant tota la
seva conflan~a 1 tots els seus esfor~os en tenir un periodic (que
era molt petit) i un Partit (que era petit, també).

Durant la guerra europea, ~Is escIats patribtics s'havieÍl em
portat la gran majoria d~ -les. masses socialistes i eH, Lenin, es

, traba p~c meny~ que sol. Pero no perdé mai l'esperan~a que el
proletanat veuna el seu ~rror. Els seus atacs els concentra úni
cament cQntra els dirigents deis organismes obrers.

I Lenin s'imposa, perque era eH qui sabé fer veure al prole
tariat rus el veritable camí que h'avia de seguir, 1una vegada els
obrers s'inc1inaren cap a eH, ja no se'l deixaren perdre fios que la
mort se l'emp>orta. /

Per a guanyar la Revolució espanyola, cal que hi hagi el
verifable Partit rev0lucionari que s'emporti la c'lasse trebaHadora.
I aquest no sera opas un Partit estandarditzat, amb més o menys
títQls oficials, ni tampoc no ha d'ésser l'organització que aplegui
més nombre de treballadors.

El Partit que dirigira la c1asse treballadora sera aquell que
sapigui lIan<;ar la consigna més justa i sapigui canalitzar la Revo
lució cap a un punt coneret. Al nostre país aix:o vol dir guanyar
la guerra i establ,ir el Govern fort i únic de la classe treQalladora.

Lenin, els obrers russos
el Po rtit que ha de
dirigir la Revolució

I
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assistits

P. o. u. M..

Crea Roja

Relació deIs malalts
en aquests establiment:

Dt'a 6

Malalts hospita1itzats. .
Ferits i malalts assistits al

dispensari de la C. R. .
Visites a domicilifetes pels

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

l'HosIHtal, Clíniques, Es
taci0. etc.

Sindicat Unic de Proiessíons
Liberals (C. N. T.)

. Tenint en compte que la manca
d'higiene en campanya és l'origen
de moltes malalties i ínfeccions, és
de tot punt necessari que tot milicia
pugui tenir sempre una pastilla de
sabó.

Per tant el nostre Sindicat fa una
crida al poble de Lleida i al de les
seves comarques per a que cada u
aporti, en la miela de les seves pos
sibilitats, tot e;o que ajudi al milicia
a viure el més estrictament bé d'a
cord amb les regles higieniques,
(sabó, tovalloles, pastes i respalls
per les dents, etc ).

Els donatius els poden fer al S.
U. P. L.: Rambla d'Aragó 2, Baixos.
Telefon 1588.

Joves, ingresseu a la
Joventut Comunista Iberica

Comissíó Cerealista

Aquesta Comissió fa avinent que
l'Ajuntament del poble de Gerp ha
f~t un donatiu ele dos mil quilos de
mongetes que han estat portades
flns.a les línies de foc per represen·

. tants de l'esmentat poble.
Cal remarcar que essent un po

ble de uns setanta veins aquest
esfore; es digne d'imitació tantma
teix quan su posa un veritable desin
teres per part deIs veins de l'esmen
tada localitat.

C;::o que fem públic ppr la eleguda
salisfacció del poble de Gerp i de·
sitgem que fets com aquest tinguin
imitadors.

Heus aquí com enganyen als sol
dats i al poble. Una de les coses que
han aprofitat més els \feixistes des
prés del terror ha sigut la propa
ganda fent veure ells que on domi
nen els rojos, maten a tots els que
es pasen amb nos¡1ltres, per aixo
aprofiten fotografies de soldats i de
la població civil assessinada per ells

. mateixos, dintre les seves fileres
estan plenes d'espies, que denun
cien al qui parla massa, es a dir els
soldats no es poden parlar els UilS
amb els altres. Al poble els fan creu·
re que nosaltres solament dominem
una petita part del país, com ens
deia aquell ;falangista de la trinxera,
els fan creure que Madrid i les po
blacions més importants estan a les
seves mans, aixo afegit a la repre
sió més fero<;, fa possible que els
soldats que lluiten al costat deIs fei
xistes no es passin amb nosaltres
en la seva majoria. Ademés en les
files feixistes hi ha dues classes de
for<;es, una aquella el'ofensiva es a
dir els moros i ter<; com a for<;a de
xoc, als quals els llancen al camp
de biltalla com si portessin bens a
l'escorxador, l'altra fOl'<;a esta for
mada per falangistes i soldats en els
quals no poden. confiar massa per
que a pesar de tot s'escapen. quan
tenen ocasió. Aquests els tenen per
mantenir les seves posicions sense
entrar gaire en combat amb no
saltres.

. En les noves etapes que prendrA
la guerra civil els sublevaments i les
desercions seran més nombroses en
les seves fileres, els pobles elominats
per ells cad~ dia, es donen compte
més del calre d aquest moviment
1eixista i el que significaria el seu
triomí.

Ara solament cal per la nostra
banda, desencadenar una gran ofen
siva i marxar d'una manera segura
cap al triomf definitiu sobre el fei
xisme..

La voluntat i l'audacia deIs nos
tres milicians no hi mancara.

Lluitem i vencerem!

S. RIc.

Serra d'Alcubierre 31 el'octubre
del 193,6.
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GRANADOS

Dissabte i diumenge, díes 7 í 8.
de novembre del 1936 .

Un bravo entre bravos
film cavallista per l'intrepid

Buk Jones

Cuando el diablo,

asoma
divertida comedia en espanyol

per Joan Crawfort
i Clark'Gable

Com s'impedeix que els so\dats
deis rebels es' passin a nosaltres

Els que no cone1Xlen els efectes
que produeix la guerra en el poble
es pregunten, com es que essent la
immensa majoría del poble espanyol
d'idees avene;ades no es produeixen
més desercions en el camp enemic,
com és que essent els soldats gene
ralment elements obrers no es pas
sin en la seva majoría amb nosal
tres.

Aprofitant les ombres de la nit i
arrastrant-se per terra ens apropem
a les trinxeres feixistes, unes ve.us
canten una can<;ó que sembla d'es
glésia; després de la can<;ó se sen
ten els crits de "Visca el feixisme»
i «Arriba Espanya». DeIs tres ca
marades que'ns arrapem aterra,
un, esfon;ant la veu, els parla, dient
los el que som nosaltres, el Que
volem, i l'engany a que estan sot·
mesos. Prompte ens contesten de
la posició enemiga (la veu que'ns
contest~ es la mateixa deIs visqu€s
al .fcixisme). «Vosotros, los comu
nistas, quereis vivir sin trabajar,
quereis la destrucción de España;
Oviedo es todo nuestro y hemos co
gido el gobierno de Madrid». Des
prés de dit aixo la matei~a veu or
<!lena que hom canti i a tirar un que
altre tret perque no es sentí la veu
'nostra.

CineIDe8
nit

•I

VINYES

Esto es amor?

la J. C. 1.

comedia dramatica per Jhon
Boles i M. O'Sullivan

Tela de .araña
film. policíac en !Spanyol per

WilliBim Powell
i

Myrna Loy

.cat Mercantil fan en
ells de mitjons de lIa
1's de butxaca.

'/

" Demél a les dues de la tarda.'
els companys Josep Buirili,' i'Josep
Coniabella. (les del micrófon de
~adio Llei a. donaran sengles
conierencie que versaran sobre
CQ~parac'ó de la Revolucíó
russa í l' 5panyola i La Re
voiuclO r 58 í el seu sí~níií

cathí~ori respectivament.
. 'Camara es. no deixeu d'escol
.tar-Ios!

\ J '.

E. C. P. SR' dioP. O.V. M. (leida SU11la anterior.
I

Dillun dia 9 del corrent:· Caps de la Columna
de. Sastago: Seba~tia

Comen~ament.«La Rad~o ~ maris Zamora i Hilario Es.
deIs úbrer~».- Conferencl~ per ~': .,' levan, incautades per
Porta-NOh ¡es-Comentan a la" Sl- : '. jugar als prohibits
tuació naci~nal - Notícies interna- .. ·Eugeni Bernabeu. :
ciona)s-Re umde'ptemsa-Ultimes' Undiad'haverdelsfun-
notíCles loctlS ¡final.. cionaris de l'Audien-

Dimarts rita ,lO ' cia Provincial . .
Pau Aixala (segona en-

d
Cpomen mene «El Socors Roig trega) . . . .

el . O. . M.» conferencia per Treballador d'Explota-
Montserrat. areJlada-'-Notícies na- cions Hidroelectri~
ciona~s -, Resum de premsa -Vida ques . . . .
10calI comarcal- Notícies interna- J. Garsaball Palomé
cionals - times notícies locals i J. Neac . .
final. .Andronic Pla.

Camar es obrers de Lleida i .R. Pallas .
comarque scolteu E. C. P. 3 emis- F. Calatayut
sora del P . U. M. de Lleida. B Morell

Radio '. U. M.-LH:~id.a des d~l C~sals. .:
vinent di! s dia 9 comen<;ara a ra- L. Lacorte.
diar dues res cada dia que seran R. Perpinya
de les set es nou del vespre. Es- A. Perez .
colteu·la. M. Bavant.

R. Salyadó.
Roig del P. O. tj.~; '·]R.FTarragó.

. erraz ~ .
M. Mayora.

cat Mercantil entreguen F. Marquez
/ J. Domingo

la nxeria, 25 íd. A. Gutierrez
Maria Carme Mestres, J. Martíllez.

D. Bellestas
M. Tejedor.
J. Alfonso.
A. Vives .
R. Morell .
F. Fabregat
A. Guillamet

nes Tufet porten tres J. Porta .
a. J. Trullas .

J. Bosch .
Josep Lopez
E. CristOfol
M. Pardell.
P. Buira .
F. Munné .. '
Lloren<; Costa.

Total

Almenar

.Vilanova..de la Barca

Avui tindra lloc un grandios mí
ting de les ]. C. 1. en el poble de
ViJanova de 1 Barca en commemo
ració del19é aoiversari de la Revo·
lució russa.

Hi prendrán. part:
- Sebasti:\tMiret
. Ramon Badia .

Montse at Parellada
Joan R We -
Jesús E jtáran

Ahir, a un pIe formidable,
tingué lloc poble d'Almenar l'a-
nunciat mí de la Joventut Co-
munista lb a en commemoració

. del, l?e an¡ ri de l !\evo]ució
russa.

Feren ú d la paraula, Sebastia
Miret, Ja e Teixidó, Monserrat
Parellada, oan Roure, Jesús Esta
ran i Ramo Sales. Presidí el cama
rada Cando Solé, de la localitat.

Després de cada parlament, el
r,ombrós públic aplaudí les justes i
conseqüents nsignes de la J. c. 1.
que tan valentment lluita en tots els
frants en def nsa de la Revolució
socialista.

C, o n'B·'A T

/

la

en espanyol
per Stan Laurel.

i
Oliver Hardy

El· . baile del Savoy

Ases de mala pata

film musical per Gitta Alphar

de
! "

••

Unió de.·Rabassaires

~BL.pro.per dilluns és celebrara la
causa contra LIuís Masip Gonzalez,
Josep Bonastre Boya Joan Gonza
lez Teixidó, Antoni Mateu Oró, An
toni Mateu Montagut, Francesc Ma
sip Llop, Joan Montagut Esquerda,
Francesc Mateu Sentís, J osep M. a
Matru Sentis, Pompeu Hormo Bo
nastre, Francesc Esquerda Monta
gut, Ramir' Cornadó Mateu i Antoni
Sentís Mateu, veins tots· del poble
de LIardecans.

"

.....

, .

l.; 'J' ," ," . I". •

'. t, .' \ : :Se88ioDs 'á.' ·le's. 6~30 ta.rda.
, r .' '. .' • ~ '.

, _ o'is~~bte' i 'dí':l~e~ge, díes 7- (~'de !'l'ovembre del 1936,

Vj·.CT·.~Rí···A .', ; :j::~~'~":.CATALÚN.YA
'1 "1
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J. C. l.

RAMBLA

Ordre Públic:\ "¡

, Aquesta Comissaria ha enviat
.up.a circular a tots els Ajuntaments
que tenen deutes pendents anteriors
a l'any actual per a que procedeixen
a la seva immediata liquidació:

Así 8e-'escribe la hlstofra I Palo de, Cieg?",.-::- Holanda
Comedia d'ambient modern ,: .a la. primavéra. ...:., Op~r:at~.

per_S. fitts i I:I. Twelwetr~~s. })tsf..,:-,-~tig...tru·c~s ~el. ~olf

. ~ Dibuix,-cufiural, comicá: i .:de..

El mister!? ~ .. ;, , '. . .- "portiva , ' .

Edwi,ng Brood '.: "L:~··· Vi a .·L á etea.
~ :/ . .

film de misteri per C. Raíns en espanyol. pel gran actor co-
iD. Montgomery mic Harold Ltoyd

EIs telegrames rebuts en aquesta
Comissaria· acusen tranquilitat en
tota la província.

<. Notas diverses'

a 't'C'~o:"issaria . Ilenera{de Banea
i- ;...:........__ ~ .;....·----.....,;,-----.;.;:L_.......:i.---__._-.:;· DELEGACIO DÉ LLEIDAi 1~1 ~ I

.; .mapaJ'absoluciQ o la reclusió míni- VI'da del P . Sll1.bscripció del. dia 3 ele.novem-
ma. El Tribunal el comdemna a dos arht bl'e de11936. '"" .---anys de presó. í

'Sernlstia Simarro comparelx' a
có~tfnriació acúsat d'haver volgut
estafar a una dona de la Boreleta
\lite té 'el seu J:lome empresonat i,
d'haver-li fet proposicions desho-
nestes. ' , ,.

Contra aquest acusat el Fiscal
·demana la recIusió perpetua, l'advo·
gat defensor J osep Comes demana

; t;ln.a. reelusió mínima per reformar- ,
10 i el Tribunal el comdemna a up.

Dj.ps ~e pocs dies es procedira "al a~y de presó. '.' "
pagament de les factures de queviu- , '. J9sep J;\!d?~la: Pdjol-/o.u 1ult1m
res; i¡'s establiments d'assistencia1 .acusat d'alur lose'l culpa· de corrup
social dependents d'aqu€sta. Comis•. _tqt: d~ m~J;l.ors, d!hav~r i1ssaltat un
saria, que corresponen al mes de se- pIS del carrer de La )?alma; fe~t-s~
tembre. passar per agent d'lfive~t~gacló I

. " . d'haver fet certes proposÜ:lOns a la
Ahir a pedralbes morí víctima .m~stre.ssa.d'aquestpisla.q\l.al.co.m

d'un accident de moto el guardia pareix a: declarar en seÍllif acusa
motorista de la plantilla de Lleida torio
LIuís Besó. Assistiran a l'enterra- Contra aquest el Fiscal elemana
ment cinc companys de la nostra . la pena d'e mort i el seu' defensor
ciutat. Josep Comes demaÍla la reclusió

mínima per a reformar· lo i el Tri
bunal el comdemna a deu anys de
pr~só.\.' ~;.. "" ..

~.: iS .::? :. ··,u~;·'cO';niS~ió.~l ;riounal Popu
.". Hán sortit cap a la Granja .d'Es- lar s'·ha traslladat,a Albalate de Cin
car~,.Pobla de Segur. i R~m~t, de- ca per tal d'ampliar .les diligencies
le?i~<?ons,de la ~om.lssanad Ordre rela~ionadesamb la causa que s'ins·
Pl.\{)1lC- a 1 efecte de r~soldre alguns tru.elx contra el metge d'aquest po-
ass~ptes. ,"í ble' .ermá Vicent.

"f:{,.

fian estat PQsats en llibertat els
detinguts següents, que estaven a
disposició del Comissari d 'Ordre
Públic:

Antoni Callizo Curria, LIucia
Bueno Queio, Josep Zazurca Ca1'~

men, Lloren<; Royo. Salvo, Joan Pu
jol Franci, Casimir Castro Herrero,
Pere Ginesta E~panyol, Frederic
Farrero Bosc.

1

¡No f ¡e

El camarada Rodes ha rebut a
el seu despatx nombroses comis
sions de pobles.

Per tal d'assistir a l'assemblea
S'ha presentat en aquesta' CQ- .:agrícol~ .que patrocinada pel P. O.

missaria d'Oii:ir,e Públic! ~r- cainat'a-~ .- U-,!,~.;' .~~': ·'eel~b..r.ara '~'" 'B~r<;elona,
da Adria Maria Expo$,if qué'-eri:: g~1??a: s?rFtr~ g~ la'J?-~5t~a clUtat una
nom dels'obrers que' trel?áUetl:.~ la:lrep~.ese?~~c:ó.;qe.laUII15·.ele Rabas-
biblioteca del ¡joble ha:'fet entrega . ~~Ires. ,'" .~._.. . . .' .. ,.,'.
d'una qgantitat de bit11e~$'!álePJ.aÍ1YS. _.. .. .
que nan estat troliats eh lin:dels llh,· It·· t' .' t'··
bres incautats'i que, p¡¡¡,s.s~raaa¿tÍ: .'~.un amen . 11, ,

grossar la nostra biblioteca..: :..... o' ,.:

Remércie~ a ~que's~s' é?mp,aÍ1ys 'Departament d'Higiene i ~a-
el seu g,est a1ta.men~ ~Jl~<;':,~!t~dor. 1 nitat

,( .. '-.'......

.:Comissaria
i
t ..,. -
t Ha: tornat de Barcelona 'el cama-'
rada Solé, on ha resolt assumptes
¡que tenen relació ~mb la situació
~economicade Lleida. r

•

b
Segons acrediten els telegrames

Tri u.no.l. POI?~I-Q.r ~ebuts. e~ aquesta Comissaria la
,¡ t anqul1'htat és absoluta a les co-

. '. marques de Lleida.
Ahir díven.dres dia 6 el Tribunal Ha arribat de Barcelona el cap

Popular va eomerr<;ar la sessió a les de serveis de la lluita antivenerea
sis i mitja de la tarda. doctor Peilli amb la fi d'estudiar el

El primer acusat de compareixer problema a LIeida, de posar·se en
fou: '...Y relació 'amb els dirigents sanitaris

Ramon,Aige 'claramunt, element d'aquesta dutat i veure de resoldre·
dretista, acusat d'haver ajudat el les suggerencies -emitides respecte
moviment subversiu amb diners i als serveis que es presten al local
ésser usurer.. . propietat del municipio

Contra aquest acusat el Fiscal ,
demana la -.confiscació total deIs Proxim el termini que fixa el De·
béns i cinc anys de presó. El seu cret del Consell de la Generalitat ele

. defensor Antohi :E}ergós troba bé la Catalunya, de data 24 c;l'octubre, per
confiscació deIs béns i prpu',El Tri- el que fa referencia al~ tr~qHs.ideu
bunal el comdemna a la' c'onhscació tes d'efectes o s,aldGp 'siruáts en ter
deIs béns i a ~res 'anys de pr~gÓr; ~-'.. " ritori re~e~,:efi9-err1l':át.enciódeIs co-

. . Compareix Enrie La~oz'Jr~ecr;eta7". merciari.f5~)~. i;#~tlStri41~.~le Lleida i
ri d'afers judid.als de ·Fló.tertsa" i' ·<,de les' seves': tbtrfárqlles,per a que
ácusat per dos agep.ts de ~ig1Jancra':: presen,tin aJfl."CQmissa·iia\P.ilegada
d'haver·lo vist amb feixístes '1 salü': de la Generálftat a L1eida, les recIa·
dant de la manera qne ells ho fan. ' cioos cor·respop.ents, .acompanyades,·
Declaren.els dos agents que l'acusa -de la deguda instancia. "
ren i la novia del processat acusa a Per á:qualsevol ac1ariment o dup· .
l'agent ~gustí~ , te poden' q,irigir-se ~ls interessats á

El Piscal' demana la pena de les Oficip:es. de la Cambra de Co-
mort. L'advogat Antoni Bergós de- mere;. ,.

," r'
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la falc i el martell,
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..~ap a lo victoria

P. O. U. M.

Tot un milicia

ALFRED HA LLESTER.

«El Abuelo»
(Foto COMBAT)

la Revolució russa del 1917,
sota la direcció de Lenin i Trotski,
és el nostre e~emple el nostre

guia.

Aquesta figura. simp~t¡ca és la
d'«EI Abuelo", que trobaren les
nostres milicies a «Casa Gas·
ton", prop d'Osca i encara lluiÜI. al
nostre costat.

Cal dir que era masover de la
casa on viu actualment. Els seus
«senyors", uns rics de Saragossa,
marxaren envers d'aquella ciutat i
a eH el deixaren per a guardar la
casa.

Feia molts anys que era masovero
Rom li donava el meIijar i una pes
seta a la- setmana.

Tanmateix els tractes que se 1i
feien eren tan «excel'lents", que «El
Abuelo" no dubta un moment en
posar·se al nostre costat a.mb gran
entusiasme.

Baptista XURrGUERA~

Les contr:adiccions del capitalis
¡.pe h~n arribat I a un gran. en que
solamer¡.t l' eSp'asa del feixisme
usada brutalmerit pot 'aplae;ar la
solució; és arribat el temps de les
de les grans revolucions, que, com
deia Marx, es manifesta per les
guerres que tener¡. lloc entre els es
tats imperialistes. El feixisme, amb
l'audacia que el caracteritza, ha in
tentat prendre l'ofensiva.

El proletariat internacional no
pot restar passiu. Al discurs de Mu
solini s'ha de respondre amb la con
formitat de les grans masses obre
res d'anar també a la guerra en
defensa deIs seus in te re sso s de
classe. Cal obrar rapidament posant
se al costat deIs revolucionaris es
panyols, i a la nostra pregunta de
si ens ajudareu, cal respondre amb
més entusi'asme encara, i sobretot
més concienment que els feixistes
Üalians: SI, JUNTS ANIREM FINS
A LA FI.,

afany de monopolitzar les grans
empreses establint una 'competencia
funesta per a la petita burgesia, es
cup a aquesta constantment vers els
descamisats. de la societat.

Aixo ha fet que,' mentre els que
disposavt::n de més reserves veges
sin amb bons ulls el caire reaccionari
de la política en llurs pa'isos, els més
febles han vist en el proletariat llur
classe, i a ella s'han ajuntat per tal
de dur a terme la missió historica
que aquest té a complir.

En el Congrés' que recentment
celebra el. Partit Radical SoCialista
Fninces es nota aquest fet que hem
ressenyat més amunt. En votar un
deIs acords del Congrés, mentre uns
aixecaven la ma a la romana en se
Jlyal de moderantisme, a,ltres acre
caven el puny clos evidenciant llur
sentir esquerrista.

Aquet fet, ocorregut. al país on la
burgesia s'ha aguantat .més ferma·
ment al poder, té una enormé tras·
cendencia política: la burgesia fran
cesa s'ha plantejat tarribé el proble
ma de feixisme o socialisme i s'ha

.' manifestat per una de les dues ten
dencies, abandonant la se'Va posició
central per a relliscar fins a un deIs
dos extret:r).s. La petita hurgesia ha
escollit. Qui s'endura ara la millor
part?

La nostra dialectica ens ensenya
que la petira burgesia, col' locada
entre capitalisme i proletariat, s'a·
bandooa al corrent d'atracció més
potent que s'aconsegueix desfermar
al seu entorno

El feixisme del coronel La Roc-

b
. f que ho ha compres perfeetament i

La petita urgesla. rancesa tota la seva propaganda s'ha esmer-
. En la lluita per l'hegemonia del e;at en convencer la petita burgesia
món per la que aferrissadament com- de que el feixisme és la realització
bate.,) capitalisme contra el proleta- deIs seus anhels de millorament
riat, la petita burgesia hi juga un pa- economic en el sentit individual. '
per principa1íssim perla facilitat amb ' Els partits proletaris,doncs, hau
que es 'decanta cap a una o altra rien, per l'altra banda,. prpc urar
classe. . atreure's la petita burges1a francesa,

A favor del capitalisme hi ha la no pas amb enganys sempre perni
il'lusió del petit burges d'assolir una cios.os, ans aecentuant el programa
posició economica que li permeti socialista que féu amb tant d'entu
anal' de bracet amb el p0tentat mito siasme aixecar el puny de molts
jane;ant el seu continuat esfore; i el deIs' congressistes del Partit Radical
seu treball perseverant.: .. Socialista de Ft:ane;a.

A favor d~l pro~et~(la~ ~1 ha el, . 
fet de qúe l'alta banca, en el seu

.'
VOLUCIO
NYA

Contra el feixis~e!
a lluita és a mort!

Li esc1afarem la testa
o orirem lluitant.
Salut, obren; d'rberia!
Pensem en la victoria!
,Guerra a mort al feixisme!
besprés del gran triomf,
de la Revolució i la guerra,
tindrem pau i trebal~ .
en la Unió lliure de Pobles Lliures d'rberia.

No passara el feixisme!
L'albada roja triomfant
'apareix davant nostre.
Vencerem!
Tots els obrers d'rberia
recordem la Rússia del X7

i la Fran~a del 79 i del '¡x,
i l'Anglaterra del sis cents
i l'Alemanya del 4S.
Tenim b~m present sempre
les grans experiencies
del món treballador.

,S'aixequen grans banderes
da unt els camps i viles
i amunt les trinxeres
lJ

xopes de sang
i d'entusiasme,
que ani~en els exercits
d'obrers, soldats i pagesos.
Els obrers catalans
i bascos
i asturians
i del centre
i del sud
de la península iberica,
tots lluitem contra l'enemic comú:
contra el feixisme;
tots volem clavar la baioneta
al COI' negre del monstre.

i des deIs avions
. se segueix escopint plom i metralla.

Male'iín Hítlel',
i Mussolini,
i Salaza,r,

--_........ i agralm llur ajup.a -
als germans prol~taris "

e Mexic i la U. R. S. S.

taria cap benefici,l si per;udicis.
El corolari d'aquest petit comen·

tar.i me!] dóna u a caricatura q1le
amb tot encert c~eia referint·se a la
neutralitat angl~sa:

, -Es nwl,t difíeil l'angl~s.
- Ja ho cree, Mira, neutralitat

s'escriu d'una ma' a, es pronúncia
d'una altra i vol dir tot el contrari
~el,que si&,nifica,

El é1arrer.dis~u ,,:de Muss~iini

A Mila fou on t ué lIod el dar~

rer discurs de Mus ini en el trans~
curs del qual digUé que per' anar
qmtra el comuoisme P9dien.comp
tar amb Alemanya. és tard afegia
que era t;lecessari <Jue ds camises
negres es prepares$ln per a substi·
tuir l'eina de tre !tU pel fuseU, i
quan pregúntav~, podia comptar .
amb la II alia fe1xIsta, per anal' a la
guerra, la gerna~i0, intoxicada per
les doctrines feixlstfes que Mussolini
divinitzava a travé de la campanyá
d'Abissínia, amb tl grap crit respo-
nia: Síl '

La guerra que Italia pugui portar
a terme no té m~s finalitat que anal'
contra el comunlsme,. que el feixis,'
me enten .contra tata reivindicació
proletaria,'i d'una ~anera immedia
ta contra el proletanat espanyol.

En aquest terreoYno hi pot;haver
neutralitat possible per part de cap
.p.ot~ncia: o s'esta amb 1a .santa
creuada contra el Comunisme que
deSde fa temps ha iniciat les seves
activitats , () bé s'e ta a favor del
m9vime,nJ que e~ t.J0t~ en tot el món

.en pro de les relvlOdicacions prole-
taries.

A

polítics

. '

Formarem els o~rers'llarguesIcolumnes
per a enfrontar-nos contr'a l'eÍlemic.
Lluitavem contra el monstre del feixisme
i amb els punys i amb els pits,
el vencérem a casa .
i elllan~arem al campo
Avui, segueix la Úuita forta
contra el mateix enemic;
segueixen els fusells tirant),
i les metralladores,
i els morters,
i els canons,
i els tancs,

r s'oí un tro, de guerra i de revolta,
no pas a l'horitzó
sinó al costat nostre mateix,
a dins deIs pobles,
i de totes les cases
i deIs pits nostres,
dins de tota la carn
i deIs cors i deIs fetges,
dins de les Yenes,
de les gotes de sang
i en cada atom de materia.
El mÓn s?estremí tot,
el formiguer es remogué de sobte
i ja no ha parat més. .

GUERRA I

L'obrer cobnlva salaris de'fam,
i treballava catorz~hores.
El camperol no podia menjar
ni dormir,
ni vestir-se,
ni treballar.
La mina era un pou, de 11agrimes
i de sang;

'la fabrica, una boira
que es posava als p.ulmons i els podria;
el camp, un mar de terra
i silenci,
i el pages, una estatua de sal,
al mig de la pla~a de la vila.
El pou de llagrimes i de sang,
la boira que podria els pulmon's
i l'estatua de sal,
estiraven els bra<;:os,
el cap els queia aterra,
i la boca es desfeia en un rictus amargo
La sabata del cacic,
el sabre del militar
i el trabuc.del capella,
regaven amb vileses i ignomínia
totes les plantes del jardí social.

les quals s'hi troba una que els anti
feixisles sue<;s enviaren als seus
germans d'Espanya.

Defensen la neutralitat i amanyá
guen Alemanya que és qui la trenca
més descaradament enviant mate
rial de guerra als facciosos; prete
nen la ,pau.l la fomenten amb el seu
silenci impotent. Volem exercir l'he
gemonia ~n la vena Europa' i ho
aconseguelXen a costa del desan

.grament de les demés nacions a les
quals la nÜfdica serenitat no els im
pedeix defensar els seus ideals i
sentiments amb valentía.

No es estrany. No podem oblidar
que tots els reis caiguts troben en
Anglaterra el seu defensor tot im
perialisme el seu proteot~r i tota
altra c'onquesta els necessaris finan
cers. No hem de perdre de vista,
tampoc, qu.e Anglaterra és de tots
el.país més imperialista, i el que més
té a perdre en cas d'una nova tedes·
tribució de fronteresque vingués
com a conseqüencia d'una guerra
que algu~s pa'isos desitgen. Se li fa,
necessan, dones, flirtejar amb totes
les g.rans. pote~cies feixistes' o pro·
letar.les, 1no dlrem cap disbarat si
afeg1m que abans amb les primeres
que no pas amb les segones.

Els antifeixistes espanyols no
han de confiar per a res en la neu
tralitat d'Anglaterra que encara su
posant fas vertadera no ens repor-

moment revolucionari'

co'mentaris

Del

Tres

Un det¡¡.ll de la fa¡;ana de l'ex con
vent «Pare CoIl» , transformada

,:per l'artífex Camil Carcamo, mi-
licia del P. O. U. M. de Lleida

(Foto COMBAr)

La neutralitat anglesa

El país que més aimant ha estat
sempre' de tot5 els termes migs, és
Anglaterra.

L'extens cos diplomatic que gau·
deix la nació anglesa li ha permes
sempre donar a entendre una cosa,
fer·ne una altra i no donar mai. cap
resultat, que són generalment els
fruits de la diplomacia burgesa.

Per e'1Cemple, en el C8S d'Abissí
nia Anglaterra controlava el Canal
de 'Suez i sabia pels informes del
control que Italia envi~va ~aterÜ~1
de guerra cap a .l'Afnca no p~ec1'
sament per a anal' de cacera, 1, no
obstant, una vegada el erim fou con·
sumat Anglaterra s'escandalitza,
peror~ en les reunions de Ginebra i
consola Abissínia prometent·]i jus
ticia' avui reeoneix de fet el erim
de Mussolini enviant a Etiopia con·
soIs general s que la representaran
en t"lts els possibles conflictes. I el
mateix succeeix amb Frane;a, a la
qual l'amistat amb Italia obliga.a
canal' deixant sense empar la naCIó
etíopica en mans del feixisme italia.

En el problema espanyol, Angla
terra es comporta igualment·. Preten
mantenir una neutralitat amb la qual
tot el món hi ha perdut les confian
ces mentre la seva mateixa premsa
comunica més sincerament, que els
feixistes 'espanyols ame.trallen a
consciencia les ambuUmc1es entre

Que representa aquesta .fotogra
fia? Un simbol de llibertat. En l'antic
convent lleidata del «Pare Coll",
centre funest d'ensenyament de la
passada diguem·ne generació, s'ale;a
ma;estuós i respectat per quantes
persones es sotmetien contentes al
suc maleiJ de la religió, una lapida
de pedra, simbol d'opressió i d'es
clavatge. Avui, vene;uaa la fúria
estúpida d'aquells centres degene
rats i orgullosos, l'experta ma del
proletariat, posa al seu lloc aquest
simbol de llibertat, L'estrella victo
riosa, la fale;: ~ el martell, que repre
senten les eines amb que el treba
nador ha forjat, amb la seva vida i

. el seu treball, una societat més digo
na i sense classes. Les espigues de
blat, simbol deIs can'lperols que anib
el suor del seu front treballen pels
demés;' en fi, un simbol de llibertat,
pau i justicia mai no prou enlairat.

Avui estem en guerra contra
aquella gent que ens volia fer els
seus esclaus, pero de res no els
ha de valdre les seves infamies i
els seus desenfrens. La victoria és
nostra, ~s la mereixem després de
tant sofrir. Fixem la nostra mirada
en les presents circumstancies en
aquest simbol, ,que avui us presento
a vosaltres, volguts camarades, pri·
merament per curiositat, i en segon
lloc perque estiguem orgullosos de
militar en les files, en les quals one·
;a la bandera roja amb aquest sím
bol portador de la victoria final.

FRANCJ¡;SC MUNTANYA.
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MÁXIM GORIu.

en el qual fins aquests darrers temps
es fueteja els homes amb nagaiques
i se'ls vapulejava de mort; en un país
on es trencaven costelles i es mutil
laven ros tres per pur passatemps;
en el que les violencies éxercides
sobre I'home no coneixien límits; en
el que les tortures es refinaren i va·
riaven fins a l'infinit, fins afer-nos
tornar a tots fo1ls de fastig- i de ver
gonya. 1 un poble. criat a cop de
puny net, a cops de fuet, no pot te
nir un cor massa tendre. Un poble
que ha estat potejat pels agents de
policia és ca-pac;, quan l'hora arriba,
de caminar aixafant els cossos deIs
altres, En un país en el qual ha im
perat tan temps la iniquitat, és difí
cil que pugui exterioritzar· se en un
momenl donat el poder del dret. 1 o
es pot exigir que sigui just a qui mai
no hagi conegut la justicia.

«Tot s'explica, senyora, en un
món en el qual voste i la societat
consentiren sense protesta .que es
violentés als homes de totes les for
mes.

«Els homes han evolucionat; han
vist eixamplar-se'ls el sentiment de
dignitat personal, pero aíxí í tot
séls seguia traC'tant cbm a esc\aus
i consíderats com animals. Estima
da senyora, no exigeixi deIs homes
ano que voste no va donar-los. No
té dret a compassió perque voste no
la coneix. El poble ha estat ator
mental.

«Ara que el tsarisme i~ amb ell,
el regim capitalista, han cbndu'it el
país a la Revolució, totes les forces
obscures del poble s'han desencade·
nat; tot el que ha estat suprimit du
rant segles, ha esc1atat ara, i la ven
janc;a sorgeix per tot arreu.

«Pero hi ha, no obstant, en la
consciencia del país, una altra forc;a,
una for<;:a lluminosa, inspirada pel
regnat esplendorós de la justicia, de
la igualtat, de la llibertat, de la be
lIesa ... Pero, que se'n treu, estimada
senyora, de descriure per mitja de
paraules l'hermosura i la grandesa
del mar a qui no té uHs per a mi
rar-lo?".

Els obrers han treballat

flns ara per una societat

seva,' on nc!l es coneguin

les c1asses

Avui aquesta sacietat la

tenen a I'abast de la ma

la multitud, en el !nateix moment
que es lIanc;ava l'home pel balcó.
Aixo vol dir Ciue en el·cor deIs as
saltants hi existien sentiments com
passius, pero aquests no foren per
a l'home que no sabé mereixe'ls. En
aixo radica tot l'horror de la trage
dia.

- :=:.·:-·.::.....:JIN~_

El monstre capitalista en la seva tasca de segar els
caps deis treballadors

La guerra que vivim acabara amb el seu domini tiranic

«Esta persuadida, senyors, de
que té dret a demanar que es portin
amb voste com un ésser huma, de~

del moment que voste no ha tingut
ni una engruna de compassió pel
proxim, ni l'ha considerat com el
seu igual? Que vol esperar del pages,
al qual tot i constant-li a voste com
vivia, no féu mai res per aliviar-lo?
1 goseu, encara, escriure amb ma
tremula de por, lletres de desespe
ració a un home que, -hauríeu de
saber-ho...,..., no pot dissipar els vos
tres temors ni calmar les vostres
penes.

«L'expiació esta en l'ordre natu
ral de les coses. Vivim en un país

eH la menor llavor de bondat?
«Ben al revés d'aixo, voste tota

la vida ha estat p,renent-li el seu
treball, el pa que es posava a la
boca, sense comprendre que el per
judicava. 1 així se ia vivint i exci
tava amb la lluls or del seu luxe
l'envenja deIs po res i deIs dissor
tats; quan anava' camp, passava
prop deis mujics mirant los desde-

nyosament, com i fo:osin de rac;a
inferior. Pero ells comprenien. Són
éssers bons i sensibles per natura
lesa, 'pero vosaltres els heu fet tor-

nar dolents. Vost celebrava festes
en les que ells n hi participaven,
i ara vol que li e tiguin agralts? El
to de despreciati.va condescenden
cia que esmer<;ava voste amb el mu-

jic no podia susci ar en ell cap sim
patia. Voste, que ha fet per ell? S'ha
ocupat en millorar els seus' senti
ments? No! Au menta encara la
seva crueltat. Voste desitja alguna
vegada que en fós més intel'ligent?
No! El mujic era per a voste una
bestia d e carga; alguna vegada
voste parlava a b ell i ho feia com
si parlés amb un salvatge, i no se li
ocorregué qne allo era un ésser
huma. Que té, dones, d'estrany ara
que es rebel'li contra voste? 1 per que
voldria, avui, trobar compassió en
un pit en el qual voste mateixa no
hi sembra sinó venjan<;:a?

«Estimada senyora, a Kiev, el
bon pobre rus a llan<;at pel balcó
de la seva casa a Brodski, el cone
gut i opulent industrial. També hi
llanc;a la mestressa. Pero no hi llan
c;a un canari que hi havia en una
gabia. Reflexioni sobre aquest fet.
El canari in!'pi a certa compassió a

sos. Pero ara ja no pot més. Voste,
senyora, s'espanta I110lt aviat; par
lant amb franquesa, quina altra cosa
podia ésser el poble sinó una fera
famolenca? Que ha fet voste per a
que succeís una altra cosa? Ha pro
vat, voste, mai d'inculcar Ji. alguna
noció de sensatesa, ha sembrat en

\\

El proletariat esta Iiiurat

a I'obra de vencer la

guerra i organitzar la Re

volució, per mitja de la

lIuita contra el feixisme
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separat a cada un d'ells, em dirigei
xo a tots a un temps.

«Senyors i senyores:
Han arribat per fi els dies d'ex

piació de la vostra indiferencia cri
minal davant els sofriments del po
ble. Tot el que ara sentiu, tot aixo
que us atormenta, ho teniu ben me-

rescut. No puc dir-vos ni desitjar
vos sinó una cosa: que es compleixi
amb vosaltres més profundament,
més intensament encara, tot l'horror
d'aquesta vida que heu creat vosal
tres makixos.

«Voste, senyora, vol saber que
li ha passat al poble? Doncs que ha
perdut la paciencia; ha permanescut
callat molt temps, s'ha doblegat a la
violencia. Durant anys i més anys
la seva espatlla humiliada ha supar
tat tót el pes de la vida deIs podero-

A continuaci6 PltbliquellZ
un treball de l'auto1' deIs «Ex
homes», escn't l'an)' 1920,
quan tot just Gorki es comen
~ava a donar c01'npte de la
veritat que i'1!clo1'a el p1'ogra
ma de Lenin.

Ell, il1axim Gorkt', que
havia estat durant prop de
dos a1'lYS adversad in'econci
hable deIs bolxevics, a l'assal
ta1' aquests el poder de Rtíssia
~. instau1'ar els ciments per a
edificar la U. R. S. S., escri
via desp1'és llet1'es a Wells i a
les redaccio1ts deIs d¡a1~is bur
gesos, defensant l'honradesa
de Lenin i del:seu programa.

Només dos an)'s escassos
bastaren per a conve1'tir G01'
ki, d'aquell jiscahtzad01 deIs
soviets implacable des de les
pagines de «Novaz'a Jz'Z1t» en
l'escriptor del treball que pu
bUquenz a continuaci6:

La bandera roja deis revolucionaris catalans, bascos,
asturians i de la resta d'lberia, s'aixeca pel damunt

de tots i avanc;a ~p !=JI triomf

Hem rebut una serie de lletres
de diverses procedencies,~ escrites
totes en tons des~sperats i revela
dors d'un terror mortal. Es veu que
els seus autors han passat moltes
hores,:molts dies apesarats,~Lqueels
seus cors estan llatzerat~ per la in
quietud,a que no els deixa coriciliar
eHsomni.

«Que ha estat del poble rus? Per
ques'ha transformat sobtadamenten
una fera avida de sang?» m'escriu
una dama. sobre un paper perfumat.
"S'obliden de Crist, deshonren les
seves doctrines», exclama el comte
de F... "El satisfa a voste aixo? En
que ha parat el gran principi d'amor
al proxim? 1 la influencia de l'escola
i de l'església?»,.em pregunta T. 'Bru
teim de Tambov.

EIs uns es barallen i menacen,
altres es limiten a ploriquejar. AI
tres, encara, estan nerviosos, depri
mits, plens de por perque travessen
aquesta epoca tragica i noble. Com
que no m'és possible contestar per
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obligaéi ons historiques. Ho hem de
manat sempre, Ahir i avui.

El fet de que per fi Rússia es ele
cideixi a ajudar la nostra Revolució ,
no pot ésser motiu el'actituts servils.
Rússia si es elecideix a ajudar-nos
és per a nosaltres motiu el'agrai
ment, pero que no s'oblidi que el
triomf ele la nostra Revolució és la
major garantia ele seguretat per a la
U. R. S. S. La~Revolució espanyola
esta íntimament lligaela amb el por
venir del proletariat de tot el món.
Es juga també la sort del feixisme
mundial.

Ben clarament ho han compres
els paisos feixistes com Alemanya,
Italia i Portugal, els quals eles de
bon principi i sense vacil'lacions
mentre a Londres es discutien en el
Comite ele no intervenció els fets
el'Espanya, per aItre costat envia
ven vaixells plens de material de
guerra i tecnies als facciosos per a
assegurar llur triomf. Aquesta és la
realitat i Rússia no la sapigué veure
de seguida, cosa que nosaltres Ji ha
víem criticat i que per aquest motiu
algú ens ha volgut carregar el «sam
benito» d'enemies de la Revolució
russa.

Menteixen cana1lament els qui
volen fer creure que aquesta posició
contraria al proletariat rus, és la
nostra.

Som els únic conseqüents ele-
fensors de la Revolució russa i els
qui aprenem ,de les ll1<;:ons de l'ex
periencia, seguint la seva ruta que
Lenin assenyala per a triomfar allí
i nosa1tres ací.

Diem i repetim que la nostra Re
V"olució significa tot l'esdevenir elel
món treballador i Rússia, com tot el
socialisme mundial, té l'obligació
ineludible d'estar a l'alc;aria deIs
imperatius histories de l'hora pre
sent.

Rússia, Espanya i el proletariat
revolucionari de tot el món, ha d'a
nar sempre d'acord. Units sempre
en la lluita.

JOAN FARRÉ.

RevolucióLa

El triomf del proletariat espanbjol
és indispensable' per a la victória

de la Revolució mundial

ESTRECHO QUINTO

Heus ad el primer cami6 pres pels ;nos tres companys que lluiten en
aquell sector, el dia de l'assalt a-la muntanya d'Estrecho Quinto

(Foto C01'1BAT)

L'any 1931, any d'euforia republi
cana, l'alesnores Bloc Obrer i Cam
perol, projecta commemorar les jor
nades russes de novembre amb una
setrnana de festes revolucionaries.
Proposarem realitzar conferencies,
mítings, pel'lícules russes, repre
sentacions teatrals i altres actes.
Havíem fet algunes despeses de
preparació, pero ...

Els republicans governaven Es
panya i Catalunya., El governador
de Lleida era de l'Esquerra Repu
blicana, i al enterar-se deIs nostres
projectes, ens comunica la prohibi
ció de portar-los a la practica. Ens
perrneté, pero, celebrar unes confe
rencies dins del nostre local que
aleshores el teníem al carrer de La
marca, uns baixos humits i ronecs,
en el qual hi cabíem unes cent-cin
quanta persones.

Recordo aixo per a demostrar la
simpatia que sempre li hem servat
a la Revolució russa. Des d'alesho
res cap any hem deixat de fer quel
coro públic si ha estat possible, o ín
timament, en honor del proletariat
de l'avui U. R. S. S.

En front d'aquelles comrnemora
cions hi havíem tingut sempre, per
que n'eren enemics, els hornes de
l'Esquerra Republicana, els socia
listes, els anarquistes i, no cal air
ho, la burgesia.

Que ha passat que t.ots aquelIs
enemics de la Revolució russa i ene
mies nostres aixequen ara la ban
dera de la glorificació del 7 de no
vembre de 1917 procurant deixar al
marge al nostre Partit? Uns o altres
han rectificat, i si són ells els que
han rectificat, demostrat queda que
aleshores nosaltres teníem raó i con
tinuem tenint-la ara i per tant l'in
Ú~nt de vúlguer deixar-nos a nosal-,
tres al marge, és senyal també quP.
a el1s els mouen fins inconfessables
o més o menys egoistes.

Nosaltres no hem demanat mai
res a la Revolució russa que no fos
el deure de complir amb les seves

•
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aris obrers

tor extern influ t hauria tingut lloc
d'una manera ~s paulatina.

Aixo en l'aS8ecte político En l'as
pecte economi el famós dumping
rus-invasió deIs mercats mundials
per productes russos venuts a un
preu baix, que eliminava la compe
tició burgesa-jIlfongué el panic als
governs d e les nacions capitalis
tes,

Que calia r? L~ burgesia cas
trada per'la rfinornania del pro
teccionisme n troba altre retnei que
aixecar enca a més. les ban'eres
duaneres, qu agraven les defi
ciencies de l' ganització economi
ca capitalista representen l'«in
pace» en el al ell mateix es va
enterrant.

Plantejat una manera apre-
miant per la ao guerra el dilema
socialisme o f isme, el domini del
proletariat a 1 U. R. S. S. ha estat
un factor mol onsiderable per im
posar-lo al m com el problema
absorvent i 00 ssionant.

Avui que s "la dirinlint a Espa-
nya amb la fo de les armes i que
del resultat 1 d'ací en pot per-
vindre una v -ria o una derrota
generals, Rús continua desempe
nyant el pap decissiu. Del seu
comportamen de la seva actitud
en depén el portarnent i l'acti
tud dels altr paisos i l' esdeve
nidor del p etariat i del socia
lisme.

Pero tamb
l'esdevenidor
seu e evenid ' le. seva propia vi
da. Si no vol trai a seva trajectoria
anteriDr, els pri ipis que donaren
vida a la seva R olució i suicidar
se 1lastimosamen la U. R. S. S. no
pot comportaros més que d' una
manera davant de fet apremiant de
la nostra guerra ·vil, considerant
se part bel'ligera ,

EIs minaires 'Astúries comme
moraren l'insurreceió d'octubre de
la manera més heroica que podien
fer-ho, iniciant l'atac a fons a Ovie
do i fent petar la dinamita per
aquells carrers que:tot just feia dos
anys que havien conquistat igual
ment.

En aquest dinové aniversari de
la seva Revolució el proletariat rús
realitzaria la millor. commemoració
de la seva gesta el prenent una ac
ció decidida i decis va al costat elel
proletariat espanyol contra l'enemic
comú: el feixisme internacional.

J. GARí.

La solidaritat moral i material
del Partit Obrer Socialista
revolucionari mb el pro-

letariat es an~ol

El diputat del Partit Obrer Socia
lista revolucionari I101andes, cama
rada Sueervliet, que ha passat breus
dies entre nosal res, ens ha fet en
trega, ,,' per ajudar-n,os en la Huita
revolucionaria que e tern rnantenin,
.de la quantitat de 400 dolars, reco
llits entre els treballadors d'Holanda:
tenim entes que ha fetentrega el'una
quantitat igual, a una altra organit
zació revolucionaria de Catal.mya.

Per altra part, el Partít Socialis
ta Obrer Italia (Maxil ªlista) ens ha
fet entrega de ;3.000 . ancs amb el
rnateix fí.

La subscripció cOllltinua oberta
tant a Holanda COl1l a fran<;a i en
els paisos d'America. ls nostres
camarades ens han pr mes enviar
noves quantitats. Agra" fraternal
ment aquestes proves ele solidaritat
proletaria.

co
•anlverEls

amena<;a del proletariat de cada
pais, fou accelerada per un altre es
timulant considerable, la por a Rús
sia. L'adveniment del partit bolxe
vic al poder precipita la polaritza
cio natural de les c1asses socials
respecte als dos sistemes que es
disputen l'hegemonia del món: so·
éialisme i feixisme.

Cinc anys després del triomf del
proletariat aj:Rússia el feixisme
triomfa\ra a Italia i setze anys des
prés a Alemanya; més tm:d ha en
trat, menys sorollosament que en
aquests dos paissos, a Austria i a
Grecia i s'han feixistitzat dictadures
personals com la de Portugal i la de
Polonia.

Essent el feixisme l'últim recurs
del capitalisme en la seva tasca d'a
daptació per defensar-se dels atacs
del proletariat, la conversió de la
vella Rússia tsarista en la puixant
Vnió de Repúbliques Socialistes So
vietiques al precipitar la cursa de
la burgesia vers el feixisme, ha ac
celerat un proces que sense cap fac-

~ ~ r~m o· es ft e

MONTE ARA60N

El seu aspecte és impressionant com ho acostumen a ésser tots els
edificis SIue han servit d'aixopluc a qualsevol ordre religiosa.

Les seves torres i els grossos murs que un dia havien servit per alllar
llurs estadants religiosos, foren convertides en t!inxeres i parapets formi
dables deIs feixistes, que pretenien amb 1lur resistencia barrar el pas ~

proletariat en la seva marxa ascendent vers la conquesta del poder i 1'ai
xafament total de la reacció espanyola.

No han estat, pero, prou resistents. L'empenta de les milícies obreres
ha escombrat els seus ocupants i ens ha deixat l'antic monestir de Monte
Aragon com una prova de la nostra combativitat i de la fe en el triomf
que anem assolint poc a poc pero d'una manera ben visible que no escapa
als observadors internacionals que amb tanta escropulositat segueixen la
nostra l1uila.

- Mónte Aragon que domina Osca perfectament, representa el símbol de
la nostre potencialitat, el cerc1e de ferro que encadena la ciutat, el triomf
immediat de les tropes antifeixistes i revolucionaries sobre Osca feixista.
Pero alhora que lá puixan<;a de la classe proletaria, representa el símbol
de lIibertat que l'església havia mantingut lligada de peus i mans en tot el
llarg de la historia i principalment en aquest darrer segle, en que la crei
xen<;a ininterrumpuda del proletariat de ciutat amena<;ava acabar amb el
seu despotic poder.

No és la importancia estrategica, que la té per descomptat, el que vo
lem representar en aquesta fotografia presa al peu mateix de Monte Ara
gon, ans la importancia que té veure l'esperit de la vella Espanya ensvor
rat i batut sota la formidable escomesa del proletariat que en treura d'a
questa lluita les reivindicacions maximes i totalitaries, tant en l'aspecte
economic coro en el polític i social.

MONTE ARf\GON
Runes historiques

Un detall del Castell de Monte Aragon, després de l'assalt de les nos
tres valeroses milícíes que operen amb tan d'exit en aquell sector

(Foto COMBAT)

El dilema socialísme o feixisme
es planteja l'endema mateix de la
gran guerra.

La idiotesa inexplicable del gran
desastre europeu trenca el gel de la
indiferencia en la consciencia del
proletariat internacional, que co
men<;a a donar-se compte de la cer
tesa dels principis marxistes que
estableix en la sinonimitat de «capi
talisme» i «guerra».

El moviment obl'er experimenta
un gran impuls de creixement i al
mateix temps una radicalització dels
principis revolucionaris que l' ani·
maven. EIs partits comunistes es
desentrotllalen a costa deIs partits
social-reformistes col'laboradors de
la burgesia i responsables directes
deIs quatre abys de massacre que
assolaren les nacions d'Europa.

La burgesia comprenent el pe
rill, recorregué B. un remei extrem i
ana a cristal"litzar al voltant del
quist feixista. Pero la polarització
de la burgesia entorn del feixisme,
que s'hauria operat davant de la sol

Rús·sia ha accelerat
l'evolució social del món

J. C. l.



Estudis .de COMBÁT

P. o. u. M.A,:;(COMJ. C. l.6

(Jet

•av 1

R.lcTus.

Per aixo nosaltres no acceplem
la Revolució cl'octubre o més ben
dit la resultant actual de la Revolu
ció com quelcom definitiu. 1 per aixo
ens movem' fora de l'esfera de la
III Internacional, que esta actual
ment supeditada. a les directrius de
la burocracia russa, alhora que com
memorem la Revolució que dona el
poder al Partit bolxevic com l'inici
de l'era socialista i com .el nostre
infantament mateix en qualitat de
lluitadors conscients per UNa socie
tat millor. .,

Entre els pa'isos capitalistes no
hi ha altra sol'lució per resoldre els
confiictes que les armes. Mentre no
assolim el nivell de progrés social
que abans esmentem, no hi haura
altra manera de suprimir les dasses
parasites, d'inpulsar el curs deIs
fets i transportar-lo a noves vies
que la Revolució.

Nosaltres, aspirants a una socie
tatperfecta, lluitem per mitja de la
Revolució convertida en guerra civil
pyr acabar amb la guerra i les re
va ucions.

El P. O. ·U. M. i la J. C. 1. davant el

1ge aniversari de la Revolu(:ió russa

Per la Joventut Comunista .1berz'ca,
EL COMITÉ.

MAN I F' ES T

t
El nostre Partit, fidel a la seva tradició revolucionaria, també aquest

an)", com sempre, celebra i exalta la gesta gloriosá del proletariat rus,
realitzada el novembre del 1917.

No som nosaltres d'aquells que, segons bufi el vent tenen un criteri o
altre sobre aquest fet historic revolucionario Som conseqüents, en línia
recta. No desdim mai en les nostres posicions. No som com algunes Qrga
nitbaci0ns obreres i petit burgeses, que fins avui havieii condemnat la Re
volució rassa i ara volen ésser els únics, els exclusius defensors de la
U. R. S. S. Nosaltres no hem exaltat mai aquell fet historic pet convenien-
cies polítiques ni egoismes. .

Revolucionaris purs, exaltem totes les gestes portades a cap pel pro
letariat aixecat en armes. El pr01etar'iat rus, condult pel gran Lenin, sabé
amb la gran gesta de novembre del i<917, destruir un món podrit d'explota
dors, enfrontant-se energicament contra els mixtificadors que volien soste
,nir encara la democracia burgesa, una República burgesa com la que de-
fensen avui aquí els actuals exaltadors de Ía U. R. S', 'S. '

El Partit Obrer d'Unificació Marxista, fidel al pensament marxfsta re
volucionari de Lenin, no vol transigir amb aquesta consigna. El P. O. U. M.
es troba en aquests moment;; com es trobava el Partit Bolxevic rus Qurant
els mesos de juliol i agosto Intransigents en la política revolucionaria per
una República Socialista. Seguint les petjades marcades per Lenín en
aquelles jornades, nosaltres sabem enfrontar-nos amb els mixtificadors del
marxisme i de la Revoludó que estem vivint. Creiem que és oportú recor
dar-ha avui i per aixo ho fem. El 7 de no.vembre del 1917 a Rússla és el
triomf d'una política i d'una consigna revolucionaria. Aquesta ens la fem
nostra i no dubtem que també ens portara al triomf, enfrontant-nos, si és
necessari amb tots els qui volen desviar la veritat de la Revolució proletaria.

El Partit Obrer d'Unificació Marxista crida, avui com ahir i com sem
pre, "Visca la Revolució Russa! Visquin les jornades glorioses del no·
vembre dei 19171»

El P. O. U. M. promet al proletariat espaoyol seguir fidel al marxisme
revolucionari de Lenin, que l'ha de portar a la victoria. Próinet lluitar fins
a la fi. Promet morir abans de veure triomfar la contrarevolucióA

Visca la Revolució Russal
Visdl. la Revolueió Espanyolal

. Visca la Unió Mundial. de Repúbliques Socialistesl
Pel Pa.rtit Ob1'er d'Unificad6 Ma.rxz'sta,

EL COMITÉ.

sinó que indefectiblement es prochti
ran entre diversos estadis soc1als.

Es seg-ur que finalment sera
aconseguit trobar aquesta activitat:
L'autocrítica - que ha estat sem
pre la base de la cohesió i la
disciplina deIs partits marxistes re
Vülúcionaris-'és un deIs millors fac
tors per a~ suprimir el xoc violent
deIs estadis socials; ·l'emulació en
l'edificació de la societat nova i l'es
perit de propia superació, és a dir
de lluita continua amb hom mateix
seran all0 que el treball és entre els
homes individualment considerats.

SoIs en una societat en la qual
siguin resoltes les seves contradic
cions internes abans que constituei
xin una divisoria de c1asses antago
niques,s'evitara la resolució d'aques
tes contradiccions per mitia de la
Revolució armada. O igualment soIs
sera possible evitar les revolucions
en una societat que visqui en Revo
lució permanent. Marx ho preveia
també així.

La societat russa actua.l esta
lJuny encara Cl'haver a solitO aquest
nivell superior.

'I'entorn

seguida
·s.s. en relació

~.

.El fet de Rússia significa molt
més que una simpl (:ursa per gua
nyar el'temps perdút en el desenvo
lupament economi Malgrat els er
rors comesos pri 'palment en la
direcció de la TI Internacional i
també en la del des volupament del
Socialisme a la U. . S. S.-un deIs
quals i no deIs mé petits és el d'ha
ver-se deixat domiaar per un patrio
tisme, orgull de propia obr.a es
pecial que els ha et despreciar la
consideració de la importancia que
per a la vida de j U. R. S. S .. té el
triomf del movim t proletari en els
altres pa'isos-RÚssia ocupa el 110c
d'avan<;ada indisGutible en el pro
grés vers la 19uallat social.

•
Pero, aixo sí, el fet de Rússia no

significa una fitxa, un non plus ul
tra. La Revolu<ilió russa no fou la
darrera, pó-tsér lli la darre'ra que
hagi de tenir lloc en el territori rus
mateix, així c ro la nostra lluita
d'avui no sera segurament la dar
rera.

La lluita és la llei fonamental de
la vida, és una necessitat biologi
ca i per tant social, el motor de l'e
volució i el progrés...

En el terreny de les relacions in
dividuals er.tr ~ els homes la lluita
violent ha desaparegut-per bé que
reaparegui c1'llna manera esporadi
ca, de tan! en tant, manifestant se
en casos alllats - perque ha estat
substitui:da p runa lluita incruent
que és el treball.

En la vida de l~ societat la lluita
no désaparei era fins que l'activitat
que ella representa sigui substitui:da
per una altra incruent també, no
tant crue.nt a~men.Ys, que la suplan
ti en l¡i.resol ció de les operacions
d' interessos liJ.ue poden presentar-se
i no precisament poden presen tar-se

terviu tva Stalin Ji preguntava tot
respectuós:-Alg' ha volgut compa
rar-vos al tsar Pe e el Gran i con
siderar-vos com continuador de
la seva obra de r orgiment de la
gran Rússil:j.. Hi teu d'acord amb
aixo?

Sense que la n [l tactica signifi
qués la renúncia mplotar contra
la U. R. S. S. ni 1 renúncia als in-,
tents repetits d'o gar-la economi
cament i d'amena r,la militarment,
els pai:sos imperi . tes han accep
tat la U. R. S. S. a la Societat de
Naoions, li han d . at intervenir en
els seus convenis i fins han establert
pactes i aliances bella. Esperant
un m,oment adeq at per portar a
cap el seu project ntim; assassinar'
la Rússia bolxe ,han efectuat
treb?lls d'infiltra per desvirtuar
la significació rey cionaria de l'e
dificació socialist Rússia. Tota la
cortesia internaci al envers el país
deIs Soviets repr nta la formula
ció insinuant de l regunta del pe
riodista esme"nta¿, leu dir qu~ no
sou els continuaCJors de I'obra del
tsar Pere el Gran?

01'
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rialla fresca de les 'camperoles rus
ses que infantaran una generació
de cíc1ops, bastidors d'un món nou.

Un canvi. La Russia tsarista der
rotava Napoleó amb la seva pro·
pia miseria. AlJo no fou una victo
ria, allo fou una infiltració en les
tropes de Franc;a d'una part de la
fam insaciable de la Rússia deIs es
c1aus, l'exercit frances no troba al
tre adversari que l'estepa deserta,
.exanime, que els pobles escassos i
abandonats i oblidats i tot d'un gra
de blat. Rússia es defensava donant
a rosegar els ossos de la seva cala-
vera pelada. .

La Rússia d'avui inquieta el món
amb la seva puixanc;a, ella agrava
la crisi del capitalisme que davant
l'amenac;a de la &uplantació s'acui
rassa amb el feixisme i aixeca les
barreres duaneres, que en últim ex
trem són el seu propi cementiri,
per substraure's a la invasió del
dÚffiping rus.

Fam. Durant la Revolució, Rus
&ia patia fam. La fam no venia de
la Revolució, sinó la Revolució de
la fam.

La noblesa s'havia begut la saba
de l'economia i havia estripat les
vestidures deIs mujits i deIs. obrers
en els camps de la gran guerra. El
tsar icolau benei:a la mort del seu
país dormint sobre els pits fosos de
la tsarina que Rasputín havia ro
segat.

1 mentre els roigs avan<;aven a
trets i els homes mo.rien, la burge
sia europea reia del desastre, del
caos que semblava desbocat i inde
turable. Creia que moriría Rússia,
que moriria el Partit bolxevic i ella
es repartiria tot a110 com a colonies.
Els catolics es disposaven a plorar
amb les llagrimes de cocodril de la
seva pietat.

La Revoluci6 triomfava, pero
encara el capitalisme reia perque
contemplava l'agitació d'aquell gran
país sortit tot just de la servitud feu
dal, amb una mentalitat en la po
blaci9 general retrassadíssima, de
batent-se a la recerca d'una nova
moral i de nous costums.

La propietat·havia estat abolida,
la religió desterrada, la familia es
pecialment entre la joventut, és a
dir, en l'aspecte prinlari de les rela
cions sexuals entre l'home i la dona
havia estat treta 'del seu curs ordi
nari, els infants vagabonds trotaren
per la ciutat ocupant-se en el pillat
ge i es prodlleixen xocs a cada mo
ment, dificultats i contradicci.ons, i
el capitalisme de fora continuava
rient i vexant els seus explotats,
aquells que dema formarien en quac
dre al voltant dels nous principis
establers a la U. R. S. S. per im
plantar-los a tot el món i per prote
gir la vida del primer país socialis-
ta de la terra. .

Contra tot l'edificació socialista
devenia un fet palpable, la Revolll
ció triomfava, un gran país cercava
satisfer els seus anhels de supera
ció amb una nova forma de vida, i
ho aconseguia.

. El capitalisme ja no rigué més.
Un dia un periodista burges' que in-

.ll.

Perque Rússia és gran i rica.

Octubre estaria justificat encara
que només fós pel fioreixement eco·
nomic. La sang deIs lluitadors pro
letaris, deixebles de Lenin i precur
s~rs de Lenin, hauría estat prou
fructífera encara que soIs hagués
originat les fabriques immenses de
les ciutats i el blat deIs camps espo
nerosos, abans estepa deserta. Pero
no s0ls aixo sinó que també la Re·
vo]ució d'octubre dura encara en la

8mb

Cons·

Commemorem el dinove aniver
sari de la presa del Poder per part del
Partit bolxevic a la U. R. S. S. no
saltres els militants del P. O. U:M.,
que no estem sotmesos a la discipli
na de la III Internacional i que no
actuem al dictat de les ordres de
Moscú.

Altres vegades hem esmentat.1a
frase de Trotski, pero volem repe
tir-la:

"Nosaltres vivim de la tradició
de les Revolucio'ns».

D'entre les revolucions que han
agitat el món i han assenyalat el
rompiLlent de muralles d'oprobi i
d'acer obrint espais infinits de per
vindre als desheredats i als famo
lencs, la Revolució russa ens inte
ressa d'una manera particular puix
a més de marcar una etapa ben de
finida de la historia de la humanitat,
el pas d'un regim social ben carac
t.eritzat a un altre de directrius no
menys acusades, i completament di
verses, ens afecta amb la seva rea
litat actual, amb la seva sang calenta
que representa per a les c1asses 1I0r
des, feudalisme reminiscent i capi
talisme sobresaturat d'usura, d'usur
pació i d'iniquitat social, la sang
morent de la seva execució i per al
proletariat la sang del seu infanta
men t en la vida activa de direcció i
hegemonia socials.

La fam deIs mujics i deIs obrers
de les fabriques devora el tsarisme.
La noblesa vella i la burgesia nai
xent, que s'havien aliat d'una mane
ra tan inseparable com antinatural,
juntant les forques de l'una amb l'es
crofulosi i la tubercu.losi de l'al·
tra, foren ferides pel gran gemec
del proletariat rus que els escombra
en una riuada d'escopinades, com
un Volga de menyspreu.

Deu dies q u e trontrollaren el
món i una grapa que 's'aixeca po
tent per. damunt de les fronteres
de les "patries» de cotó i de petroli
i assarpa el cor estemordit de la
burgesia i l'estreny, l'estreny més

. encara, mentre els paries esperen
el moment d'esberlar-lo.

Milions de boques negres, ca
nons i metralla miren Rússia
apuntades pel capitalisme mogut
pe1 sentiment criminal ocasionat
per la certesa de la seva desapari
ció propera, milions d'ales de mort
pretenen al<;ar-se tapa,nt el sol a la
U. R. S. S., pero ella somriu-bella,
pell fina, sota la crosta de la buro
cracia s taliniana - i aixeca ep.laire
els 'gallarets de fum de les seves fa
briques i sostraqueja el món impe
rialísta amb el roncar del seu exer
cit de tractors deIs koljoses.

,P.
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Estats Units

Les xifres finals de l'e1ecció pre-
sidencial són les següents:

Rep~esentants democrates, 334.
Representants republicans, 89.
Representants progressist~s, 7,
Representants camperols labo-

ristes, 5.
Els demacra tes guanyen 421Iocs.
El senat estara compost de 18,

se¡?;Üent manera:
Senadors democrates 75.
Senadors repubJicans, 7.
Senadors camperols, 2.
Senado s progressistes, 1.
Senadors independents, 1.

Alemanya

Pas de milicians
per Lleida

1

Centenars de milicians de la co
lumna que s'ha organitzat darrera
ment sota l'encertat nom de ~Co

lumna de la victoria» han estat de
pas per la nostra ciutat.

Van al front a impulsar la vic
tória.

Salut camarades! Fins a la ti.

contra les nostres posicions dePuen
te Baena, essent vigorosament re
butjada amb quanti0ges perdues.
L'aviació feixista ha atacat El Car
pio, Pedro Abad i Bujalance.

Franc;:a

Execució d'uo comunista

Les autoritats nazis han fet exe·
cutar el cap comurusta Edgar André,
ex-cap del Front Roig d'Hamburg.
anglesa i es sentiren molts crits hos-

, tUs al nazisme.

El senat nordamerica

Amb I'escusa de declarar.se inde.
pendents els italíans volen a
propiar.se les Balears

El periOdic parisenc «Le Petit
J ouma!» publica la següent infor
mació que reprodulm com una pro
va del perill de provocació d'una
nova g-uerra mundial que represen
ta la intromissió deIs palsos feixis
tes en la g1J.erra ci vil espanyo1a.

«Hem sabut que els itaJians, les
forces militars deIs quals controlen
actualment les illes Balears, tenen
la intenció de preparar proxima
ment un "plesbicit» perque la po
blació civil es pronunci en favor de
la independencia de les Balears.

A,ques-ta notíeia que Jha donat
immediatament després de les de- ,
claracions de Franco sobre la pro
clamació de la independencia del
Marroc espanyol, fa suposar l'exis
tencia d'un pacte secret entre les
dues potencies feixistes que procu
rarien disfressar la seva apropiació

{ de dits territoris, baix el mantell
d'un moviment autonomista provo
cat i estabiJitzat amb la perfecta
complacencia d'Hitler i Mussolini».

Front del Sud

Una columna facciosa rebutjada

La columna facciosa que opera
a Priego ha intentat una agressi6

Per un auda<; moviment entra
aquesta matinada a Carabanchel un
grup enemic. La seva presencia
produí el natural desconcert entre
la població civil. La reacció de les
milícies, deIs militants de les orga
nitzacions obreres i del comana
ment fou.magnític;a, i tots es llan<;a
ren al contraatac amb coratge i he
roisme fins al punt que a mig matí
ha~ien aconseguit repel'lir les for
ces faccioses i avan<;ar mes enlla de
les nostres primitives posicions.

Cinc.cents rebels morts al front
del Teix

A aguesta part 1'enemic pressio
ná poco No obstant, ahir al matí ca
nonejá durament i l'aviació volá per
aquell sector.Als sectors de l'esquer
ra del riu, el comanament facciós
tingué moments de gran desmora
Jització. Solament a les immedia
cions de Valdemoro sembla que
tingué més de 500 morts. Es creu
que preparaven l'entrada a Madrid
per a ahir dijous, i fins Franco cre-
gué aquest objectiu, i, per tant, vo
laren ahir els avions damunt Ma
drid. Aviat es donaren compte de
llur errada en veure que no avan
c;:a ven ni un pam de terreny a aquell
tront,

Batalles de trens

Al front de La Alcarria un tren
feixista armat de metralladores i
ocupat per uns 200 fusellers es llen
<;á via e'ndavant per tal de prendre
per sorpresa l' estació de Matillas í
al propi temps atacar per reraguar
dia les nostres avan<;ades i copar
les. Els nostres ferroviaris, ocupant
el tren «Conejo de Indias» espera
ren el tren feixista a la mateixa via
i quan el tingueren a tret obriren
violent foc de metralJadora damunt
ell aclivelIant ,10.

El tren no sabé aguantar l'em
penta de les tropes republicanes i
emprengué la fugida. L'aviació fac
ciosa bombardejá també la nostra
línia, pero sense causar el menor
dany. Llen<;aren una bomba de 200
quilos i altres de 100 que no arriba
ren a esclatar perqué caigueren a
terreny recent llaurat.

El poble de Carabanchel pres pels
rebels i' reconquerit pels mili·
cíans

g-on servei els nostres avions entre
les 10'20 i 11 '55 romapgueren da
munt Madrid hora i mitja sense tro
bar aviacíó enemiga, la qual cerca
ven per a presentar-Ji combat.

En el tercer servei, a darrera ho
ra de la tarda, fou abatut pels nos
tres caces un aparell de bombardeig
alemany marca «Junkefl>.

Les condicions atmosfériques no
permeteren una acció més intensa
deIs nostres aparells.

A la sortida a p era hora del
matí d'una esqua reta nostra, es
trobá a l'al<;ária deWicalvaro 'tres
caces «Fiat» que intentaren 'atacar
inútilment. L'esqua eta bombarde
ja una columna de e 'ons que mar
xava per la ca.rreter de Leganés a
Carabanchel, així cam tres tancs
enemics al quilome 12, els quals
intentaven ocultaros . Durant el 'se-

Front del Centre

Els avions de es esquadretes lIeials
lIen.;aren p lames sobre Madrid

Ahir a la: tarda volaren sobre
Madrid alguns arells de les esqua
drefes lleíaJsf: ' ant una proclama,
de la qual rep dUIm els se¡?;Üents
paragrafs:

Poble de Ma id. Combatents del
front: ja és ací aviació del poble,
refor<;ada i pod sa, decidida a do
nar l'últim imp que Iliuri definiti
vament Madrid la grapa feixista.
Anetn al combat 'Posant sense rega
teig la nostra vida al servei de la
victoria.

No espereu que nosaltres soIs us
servim el triomf dés de l'aire; a la
vegada que us prbmetem abatre l'e
nemic, us exigi que marxeu en
davant.

Demanaveu av'ació un dia i un
altre dia i nosaltr compartíem amb
vosaltres la impáciencia de cada
hora per a posar marxa els nos
tres motors i de ncadenar el foc
violent de les nost es metralladores.
Ací la teniu la vo a aviació cobrint
amb les seves ale d'acer el nostre
Madrid.

Nosaltres complim amb el nostre
deure: compJiu vo'saltres amb el
vostre.

Comunicat del Mi J eri de Marina
i Aire

bejades de l'enemic, ja que la seva
conquista Ji faci itaria la possibilitat
d'apropar-se a Oviedo. El batalló
detingué ahir un important comboi
dedicat a l'enemic i esplendidament
dotat, que prete1nia obhr-se camí.

Els rebels s'han vist obligats a
retirar-se después, de sofrir nom
broses baixes.

Han deixat al nostre poder tres
posicions.

En aquestes operacions es calcu
la que l'enemic ha tingut sis-centes
baixes. I

A més, se ti han fet presoners,
entre els qua hi ha un tinent, dos
sergents i un capotal.

/

r

Front ba sc

La Tresoreria de la Generalitat
de Catalunya avisa als posseldors de
rebuts provisiona1s de. lliurament
d'or, compresos entre els números
751 al 1.000, que des de dema, es
procedira al canvi deIs esmentats
rebuts provisionals pels resguards
definitius.

Els res~uardspels lIiuraments d'or

Com varem dir en algunes de les
nostres notes anteriors, el «Batalló
Rússia» esta integrat en la seva ma
jor'a per bascos procedents de Gui
póscoa i Biscaia i per nabarresos,
ultra uua companyia de voluntaris
estrangers.

Aquest batalló ha estat destinat
als sectors compresos entre Sant
Claudii Sobrandio, a Sant Pere de .
Nora, una de les posicions més co-

Els bascos deturen un comboi ene.
mic

Front aragones

Al front d'A~a~ó les accíons desen·
rotllades ens són favorables

, . Les tropes de la República arri
baren per la zona de Vicién a dos
quilometres d'Almudevar, que esta
baix el foc de la nostra Artilleria.
Per el sec10r de Tardienta, una co
lumna lleial ha fet fugir a un esqua
dró'de Cavalleria mora i dues com
panYles d'Infanteria, que abandona-'
ren en el camp trenta morts i divuit
ferits. La nostra Artilleria d'Alcu
bien-e baté efica<;ment les. posicions
enemigues, situades en aquest sec
tor.

Cal abstenir.se de ~onsumir olis
pesats

Avis a les iniústries de ~uerra

Barcelona

El Conseller d'Economia Joan
P. Fál?regas, e's cr~u en el deure
d'advertir la minva que sofreixen
els stoks d'olis pesats que corrent
ment consumeixen els motors siste
ma «Diesel». Abans que el proble
ma demani solucions radical s i pre
ses a darrera hora, fa avinent a tots
els consumidors d'aquest producte
la conveniencia de substituir-lo,
s~mpre que sigui possible, per cor
rent electric.

Així, els motors a olis pesats des
tinats a produir flúid eléctric hauran
de deixar de funcionar semjJre que
sigui possible substituint aquella
font d'energia amb corrent electric.

Cal, doncs, que totho~ s'abstin
gui d'emprar, tant com sia possible,
materies estrangeres per no agreu
jar el problema ~els canvis.

La Comissió de la Indústria de
guerra fa avinent 'que en virtut de
l'Ordre de la Presidencia de la Ge
neralitat del 27 d'octubre proppas
sat, esta terminantment prohibit,
amb caracter general, exhibir en
fabriques, tállers, despatxos, vehi
c1es, etc., empla<;ats al territori de
Catalunya, qualsevol retal o indica
ció que di,rectament o indirecta, pu
gui donar a coneixer que. es tracta
d'una indústria, servei o organisme
dedicat a la fabricació de material
de guerra.

Tota resistencia a l'execució d'a
questa ordre sera· sancionat amb la
,maxima rigorosítat.

Conselleria de Defensa de Catalunya

Comunicat oficial del Conseller de Defensa, coronel Sandíno a S. E. el
President de la 6eneralítat.

eo mun icats oficia Is

SECTOR D'ALCANYIr;;.-En el dia d'avuz' s'ha ope1at ambfavora
ble resultat, ocupant-se uns tossals que per llur importants objec#us, do- 
minen tot el flanc dret del sector, amb la qual operadó ha quedat mz'llora
da la con#nuitat de dit front.

SECTOR DE BUjARALOZ.'::"-L'artz'lleria de Pina ha contestat ene.,.
gicament elloc de canó inidat per l'enemJc en la matt'nada d'avui) havent
cessat el canoneig rapidament.

Alnord del sector) després d'una incu1'sió de les nost1-es f01'ceS, ha
quedat rectzficat el front, mz'lI01'ant la sÜuadó del dia anterior.

SECTOR D'OSCA.-Les nosfres jol'ces confin en una g1W1'l pressz"ó
sobre la capital.

L'enemic intenta atacs desespe1ats que fracassen a l'acostar-se a les
nost1es posz"dons, que fjS troben fortament defensades pels nost1 es valents
mz'lt'cians. I

La nost1'a bateria bat tot el foc de les bateries facdoses.

SECTOR OSCA.-Els sectors d'Alcubier1e, Tierz, Fornz'llos i Robles)
lleugers tt'10teigS sense conseqüendes. En aquest da1'rer sector la nostra
artillert"a ha/etfoc sobre les posidons enemigues amb gran ejidtda.

SECTOR BUjARALOZ.-Continuen les acdons locals aconseguint
amb el moviment de les nost1 es f01'ces que de la zona enemiga es passin
soldats a les nostrec; línies.

Al sect01 de Tardienta' les nostres forces contt'nuen el seu avan¡:.
A la resta deis fronts) sense novetat.
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X. PARRAMONA.

Si els bolxevics russos lluitaren
en les jornades de novembre, que
avui commemorem, per tal d'arran
car de la consciencia del poble, el fa
natisme analfabet i inhuma, que di
fon descaradament el dogma reli
giós, nosaltres, ací a Iberia, en el
moment que sacrifiquem tants
camarades nos tres , que cauen com
caigueren tants de russos, voldríem
que el seu sacrifici valgués pe1 que o
valgué el d'aquells que ens porten
dinou anzs d'avantatge. Si els objec
tius deIs comunistes russos \eren
anal' violentment alaopresa del :ro
del' i des d'all~ humanitzar el camp,
i les fabriques, i portar a les lIars
deIs ciutadans un benestar ideal no-

o ,

saltres en el dinove aniversari d'a-
quella 1

0ealització, coincidint en la
nostra lluita armad;' contra els ma
teixos elements representatius en
que s'enfrontaren els germans so
vietics, volem segir el camí sobre
les petjades donades per ells.

I calquem per a nosaltres les ma
teixes imatges que hem aprés en els
llibres que ens parlen de Rússia, de
la Rússia proletaria, de la deIs bol
xevics i d'aque11 exercit roig com
post de soldats, obrers i pagesos.
D'aquella Rússia que allibera les
nacionalitats del jou absorvidor cen
tralista. De la nova U. R. S. S. que
resulta després de deu dies de lluita
duríssima contra els exercits blancs
o ,

1 que queda assentada damunt la
terra remoguda de la fo sa comú,
guardadora de milers i milers de
cossos de ca~arades que, per a que
fossin realitzats els seus somnis do
naven 11ur vida. D'aquella U. R. S. S.
quOe feiafumejarlesxemeneies de les
fabriq~es, i nacionalitzava el camp,
i deIs obrers °en feia metges, i en
ginyers i tecnics. D'aquella U. R.
R. S. que cada dia a les dotze del
migdia, feia sonar al carilló del
Kremlin l'himne deIs treballadors
de tot el món «La Internacional»
talment com una crida a la rebel'lia
a tots els pobles que estan sotmesos
a les ambiciohs i injustícies del ca·
pitalisme groller i deshumanitzat.

Voldríem calcar exactament to
tes aquestes imatges, i a la vegada
ens. sembla un somni, <;0 que estigui
tant a l'abast de la nostra ma, <;0
que s'esdevingui una realitat.

Que ho sigui o que quedi desfi
gurada, és cosa que encara no es
pot predir, pero sí que ens call1uitar
perque assolim, emulant la gesta
deIs camarades sovietics, tot el pro
letariat d'Iberia la triple llibertat
integral, economica, política i social.

CORRESPONDENCIA:
Apartar de Correus, número .)

Telefon.

Novembre del 17 - juliol del 0 36

Així aixafaro, el puny del prole

tariat internacional, els feixistes

de tots els pa·isos.

Emulem la gesta deis
comunisteOs russos

Insistentment, com si fós un
martelleig índeturable, acut a la
nostra ment, en aquestes jornades
heroiques d'insurrecció armada con
tra la síntesi de l'expressió capitalis
ta,els episodis victoriosos quevisque
ren els nostres camarades bolxevics
els dies de novembre dell917.

Temps enrera, llegint-Ios, repas
sant-Ios mentalment, capint l'hero
isme deIs nostres germans sovi€o
tics i imaginant fantasticament és
ser un actor vivent del que el llibre
anava retratant en el nostre pensa
ment, ens aoavem am8rant invo
luntarjament d'una consciencia pu
rament subjecti va que ens feia en
'devinar c.lm IR impossible el que
algun dia poguessim esdevenir amb
tota la cruesa i realitat, testimo
nis reals i conseqüenttnent vivents
d'una guerra civil com la que avui
estem sostenint al nostre só1. I en-,
cara que, cOIl}.la russa del 1917, amb
unes característiques tan precises i
clarament específiques que ens obli
guen a establir un íntim parangó
amb ella.

Apareixia fantasticament ampliat
a la nostra fantasia, cada motiu que
servia per a produir-ne un capítol
emotiu. I els nostres u11s, somnia
dors, s'anaven' omplenant d'una
pregona admiració i d'una trista i
inguarible enyoran<;a. Dificilment,
o g-airebé mai, no podríem emular les
gestes deIs nostres germans prole
taris que guanyaren per a ells el
que és la sisena part del món.

Encara ara, que el resso de la
. metralla el tenim proxim, a voltes

la nostra ment desgrana totes les
pagines que John Reed escriví en el,-
seu llibre: «Deu dies que trontolla-
ren el món», i ens sembla una repe
tició del nostre somni d'antany, la
frapant realitat d'avui.

El pes i el convenciment d' a
quella realitat, ens costa de deixar
nos creuré en la veritablement «nos
tra,. realitat. I resulta que a voltes
no saben certament si només som
una fluctuació d'uns estats de coses
encara no definits, supeditats a cir
cumstancies completament .indefini
des i desdibuixades.

I fem l'esf(m; d'adaptació,' pro
curant que quedi imprimit en el nos
tre esfore; d'ara l'emprempta pariona
a la que imprimiren els victoriosos
proleraris russos. Si ells lluitaren i
venceren per a derrocar tota la car
tassa capitalista, i substituir-la per
una ordenació social basada sobre
:Uns fonaments justos i humans, nos
altres voldríem tani.bé que la nostra
lluita no fós esteril en aquest sen
tito

]. V.
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el guiatge de Lenin si'

r la significació de la
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burg;esa, sino qlle alia convertir,
seguint el mirall de Lenin, la Repú
blica espanY0la en. una República
Socialista. Despré del bienni negre
de LerrouxoGil Robles, els treballa
dors d'Iberia tOll1ene;aren a orien
tar-se vers la Revol'/lció Socialista,
la segona revolu~jó, que semyalava
el nostre plorat ge a gran, Joa
quim Maurín. El fe' 'sme compren
gué que la seva h a: no arribaria
mai i, emparant-se en uns militars
tra'idors, recolIí tot les restes feu
daIs i clericals d'Es anya, iniciant,
ja fa més de tres 1 esos, la guerra
civil méf. cruel i sa nant que regis
tren les pagines de la historia
d'Iberia. 9

La sang, generas vessada pels
treballadors espany, ,sera el riu
que ofegara al feixis e criminal. I,
més fort que mai,' a i cridem: No
passaran! I damunt l~p runes del fei
xisme s'aixecara, gl~riosa, la Unió
Iberica de Repúbliq es Socialistes.
I allavors el prole' lat °espanyol
podra dir als compan de la U. R.
S. S.~ Salut, camarad sI La Interna
cional és la patria els humans.

El fantasma que corria Euro-
pa, el fantasma del co isme preno
gué cos tangible i la a repercus-
sió creixé. Un poble pia amb tot
el vell i anava llolurni tamb dolor
i esfor<; tot <;0 que en rme existía
en la teoría revoluci ria conver-
tint-ho en practica olucionaria,
la qual contribuí a precipitació
de la crisi del con e~ estatal bur
ges i a l'a,propa¡m '}1au.latí vers el
concepte estatál letari per part
de les masses treb adores i cettes¡
minories de la p a burgesia. Le
nin en donar I"e ucions eficaces
assenyalant cer~ ent el camí a
seguir~ convertí¡ evolució russa
en una nova r social tingtida
des del princi s pa'isos burge-
sos com a prim emple de la ca-
pacitat comba' del proletariat
que, ia triomfa rriba a mostrar
la seva eficienc n el terreny de
les resolucions ediates que es
desprenen en a r la teoria revo-
lucionaria a la r 'tat revoluciona
ria.

La burgesia
fonamenta i se
seva por al co
tagi de la Revo
com exemple, s
te que la Huita
se extensiva no
per captació 1
suggestiu, sinó
teixa i com a e
ble ,de les sev
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sada a superar
c1asse qual
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seva forma
com a nacion
concretar-se
pretació deIs
o més ben dit
tal <;l'aquests
ció negativa
sol país. Es 1
opinió sigui
U. R. S. S.
tubre.

Tant err'
ta de tota i
atelUptatori~

del manifes
Ertgels ~ls

r4cter inter
socialista al

.capitalista
nomica int
el proletari
la burgesia
mic al capit
cient lIuita
mies, ha d'

EIs dir'
han de re
marxisme
no volen
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Vers IIesparit dioc

Huita del proletariat entre el fei:xis
me i la democracia. La U. R. S. S.
retorna a la Societat de Nacions, ha
pactat amb pa'isos capiÜÜistes i co
mes greus errors en la seva política
internacional. Nosaltres, comunis
tes del P.O.U.M. 'admirem la trans
formació social de la U. R. S. S. i la
defensem sempre com a mira11 de
revolucions. pero ens sap greu que
la Tercera In ternacional s'hagi
apartat del cam'í que li va tra<;ar
Lenin.

Mai com aquesta vegada ceJe
brem l'aniversari de la Revolució
russa en unes circumstancies tan,
similars al nc;>stre país. El feixisme,
envalentonat per l'orgull imperia
lista d'Italia i Alemanya, ha intentat
sotnietre Espanya al jou d'Hitler i
Mussolini. La c1asse obrera del nos
tre país, alli<;onada per la insurrec
ció d'octubre del 1934, comprenia
que la seva alliberació, no estava
pas en una República demo<...ratica

AIlo que de més negatiu existeix
en el feudalisme, estava contingttt
en el tsarisme, al qual Lenin judica
va com a «imperialisme militar i
feudal», en el qual conflu'ien, arnés
de les seves propies contradiccions,
les de tot el capitalisme europeu.
Tot jou, tot oprobi, eren l'expressió
constaut de la Rússia tsarista, cruI
Jla de l'imperialisme occidental, ser·

ovint de punt d'apoi per a la burgesia
europea en l'obtenció de fins impe
rialistes a l'OFient o intervenint en
aliances bel'liques com la de 1'«En
tente» en la qual la col'laboració
russa fou un element basic. Quant a
l'ordre economic, Rússia ana lligant
se més i més amb el capitalisme eu
ropeu, repercutint en l'absorció de
milions entre la població per al pa
gament deis seus emprestits efe~
tuats als altres pa'isos europeus. Ai
tal corrent d'empobrimentintern una
creixent pellliure accés als capitals
estrangers que tenien entre les ma
lles de Hur xarxa les fonts vitals de
l'economia russa. A més de les se
ves riqueses el capitalisme occiden
tal veia en Rússia el país que podia
disposar de milions de soldats, com
ho comprova la seva participació en
la gran guerra en aconseguir l'ex
tensió del frop.t imperialista aliat
amb benefici considerable per al
capitalisme an~lo-frances.

La Rússia tsarista tingué contí
nuament la seva sort Higada a l'im
perialisme europeu, essent el punt
d'intersecció de les seves contradic
cions. Aitals circumstancies contri
buiren al fet de que la primera re
volució proletaria, repercutís d'una
manera alarmant als pa'isos capita
listes en perdre el guardia ml1nici
pal de llurs interessos a l'Oríent.

En el dinove aniversari
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Les dones de Catalun'ya i Espanya lIuiten al costat de lIurs c.ompanys en pro d,e la
Revólu¿ió socialista

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Un mes 3'50 ptes. tres mesos 10'50 ptas.
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Avui, arreu del món, el proleta
riat commemora la gesta gloriosa
de la Revolució Russa que, dirigida
per aque11 gran cerve11 que fou Le
nin, enderroca, per a sempre més,
en la sisena part del món, el regim
capitalista, encarnat en lit historia
nefasta deIs tsars i, saltant per da
munt deIs falsos revolucionaris en- o
carnats en Kerenski, implanta el so
cialisme en l'immens país, que abans
fou Rússia i que ara és la U. R. S. S.,
la patria de tots els obrers.

Qui ha 11egít les pagines calides,
febroses i emocionants del llibre de
John Reed: «Deu dies que feren
tronto11ar el món», compren la mag
nitud de 1a gran Revolució russa i
la justesa de la interpretacoió mar
xista ciue el partit bolxevic, el petit
gran partit, dirigit per homes com
Lenin, Trotski i altres, sabé seguir,
per o'btenir el triomf definitiu.

Lenin, grar:. conductor de mas
StS, era considerat pels homes de
la petita burgesia i pels social
demo::-rates russos com un inadap
tat, com un etern descontent, com
un home peri11ós, i fins el presenta
ven com un agitador al servei d'A
lemanya. El seu partit no era nom
brós, p"ero els homes que seguien a
Lenin tenien una fita, de la qual no
s'apartaren ni un sol instant, com
ven<;uts com estavem que, a no tar
dar, la incapacitat deIs l}.omes de
Kerenski, que escamotejaren la Re
~olució, portaria, com a conseqüen
cia, la revolta armada deis treballa
dors del camp i de la ciutat.

Així hem vist com, en sis mesos,
es desmorona Kerenski i triomfa
Lenin. Justament avui fa dinou anys
quela gesta sublim deIs bolxevics
russos s' acomplia. D' allavors fins
els nostres dies la U.IR. S. S. - a la
qual les nacions capitalistes li en
viaren nombrosos exercits de mer
cenaris, sense poder obtenir aUra
cosa que la derrota més vergonyo
¡;a-camina, pas a pas, ferma i de
cidida, vers al socialisme, vers la
societat sense c1asses, on no hi hagi
explotadors ni explotats, ion sola
ment tenen dret a la vida els que
treballen.

L'instrument que sorgí de la Re
volució russa fou la Tercera Inter
nacional. Mentre la Internacional
-mort Lenin-seguí la trajectoria
marxista-leninista, fou l'organ ade
quat que impulsa el moviment as
cendent del proletariat mundial. Era
l'epoca de Karl Liebnech i de Rosa
Luxemburg, a Alemanya. Més tard,
pero, la posició de la Tercera Inter
nacional, s'allunya de Lenin i veiem
com, a partir del sete Congrés, la
seva consigna és la d'orientar la


