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Els Països Catalans tenen plantejat i perfectament de 
finit 1'objectiu de la seva reivindicació nacionalque 
no pot ésser cap altre que la plena sobirania, la in

dependencia política. En aquest procés de reivindicació nacional hi ha la lluita per 
la integració dels Països,Catalans, que després de la guerra culminada en els fets de 
l'Onze de Setembre de 1714 varen quedar administrativament desintegráis i oficialment 
assimilats a Castella. En aquestes dates commemoratives de la resistència i de h llui_ 
ta contra la tirania, volem deixar ben aclarit que per a Front Nacional de Catalunya 3a 
independencia política catalana, i la revolució social, que només el poder polític 
los mans del poble català farà possible, creant una societat nova, sense discriminaci
ons, igualitària, lliure,i democràtica. 

Aquest, any, les expressions externes de la commemoració do l'onze de setembre han dife 
rit dels anys anteriors. A la concentració al lloc habitual.de la manifestació de Bar 
celona-̂ '̂ ê '-regisira-' la "novetat" S7àXgunes "explosions que produïren gran desconcert entre 
la policia, però la concentració no arribà a convertir-se en manifestació. En canvi , 
els esforços de la commemoració reivindicativa han estat posats on una sòrio d'acte s 
celebrats durant els dics següents a l'onze de setembre, programats por la Comissió Co 
ordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, amb el suport, en molts d'aquests actes, 
de les Comissions Obreres. La intenció general d'aquests actes és la de portar la pro 
ocupació per leŝ  reivindicacions nacionals de Catalunya a auditoris cada vegada més am 
plis socialment, i mes nombrosos. En aquests'actes s'han examinat problemes, o hi han 
participat sectors de gran diversitats teatre, cinema, cançó, moviments universitaris, 
cultura i literatura, moviment obrer, col·loquis amb intel·lectuals i polítics de les al 
tres nacionalitats ibèriques. Cal lamentar que l'acto que hauria pogut resultar el més 
important, el debat públic sobre els problemes de la reivindicació nacional catalana , 
fós suspès sense haver esgotat les possibilitats de celebrar-lo malgfcat les pressions 
policiaques. Entre aquesis tipus d'actes mereix un'lloc destacadíssim oi que es va dur 
a terme-al Pavelló d'Esports de la Sagrada Família, de Terrassa, on es tractaren diver 
sos aspectes del problema nacional català, davant un públic principalment format p e r 
obrers immigrats. 

SOLIDARITAT AMB ELS RACIONALISTES El Consell do Guerra contra els companys bascos, 
BASCOS DE LA E.T.A, acusats de pertànyer a l'organització nacionalis

ta basca E.T.A., es suposa que es celebrarà a les 
darreries d'aquest mos de novembre. Se sap que el Fiscal militar demana entre altres 
penes llarguíssimes de presó, sis penes de mort, contra altres tants patriotes bascos. 
La campanya de difamació que oi règim franquista ha muntat en contra d'uns homes que 
lluiten en la defensa d'uns drets i per la llibertat del seu poble, Culmina amb aqueB 
ta agressió contra el. País Basc, que per a molta gent és inconcebible, poro que per a 
nosaltres, militants dol Front Nacional do Catalunya» l'organització qu<-> lluita por la 
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ars, i Rosselló), no ho és d'inconcebible. De sempre quo saoen davant de quin enemic 
ens troben, L»Imperialisme castellà no ha renunciat mai a la seva empresa d'esclavit. 
ser catalans, bascos, i gallecs, sota 1'hegemonia de Castella, i està sempre disposat 
a utilitzar la guerra i la repressió més sagnant per a liquidar els moviments d'alli
beració dels pobles oprimits. Es imperialistes castellans sempre estan disposats a 
triar una :,España:; del color que sigui, mentre no es tracti d'una "España rota", Pero 
ela nacionalistes bascos lluiten per una Euzfcadi lliure, no per una'"España rota". 
Aquest no ée el seu problema. El áeu problema és la societat basca, el lliuro exerci_ 
ei de la democràcia dins d'aquesta societat, i per això lluiten. 

En uns moments difícils per aquests nobles Iiomes i dones del poble basc, Front nacio
nal do Catalunya fa saber al fraternal poble basc que, com sempre, és al seu costat . 
Feu saber als militants de la E.T.A. (Euzkadi Ta Azkatasuna , és a dir, Buzkadi i Lli 
bertat) la nostra admiració per la lluita que d'una manera conseqüent duen a terme, i 
fa saber als bascos empresonats a Burgos que farà tot allò que pugui per olis, parti
cipant on la campanya contra aquest ignomínies procos, i lluitant contra els opressocs 
comuns, que, una vegada més, intenten aniquilar la veu jove d'un poble que sent la ne_ 
cessitat de la llibertat i-J-'.unes formes ¿ustes de relació social. 

QOEA EUZKADI AZKATUTA ! 
VISCA CATALUNYA LLIURE ! 

LA JORNADA PRO-AMNISTIA Front Nacional de Catalunya saluda amb satisfacció l'alt 
DEL DL:",. 3 DE NOVEMBRE grau do combativitat de què han iot prova la classe obre

ra, els estudiants i el poblo de Catalunya en general, en 
respondre massivament a la crida de los Ccrissions Obreres per celebrar una jornada 
per l'amnistia, el passat dia 3. Com a exomplec de la gran importància de la jornada 
esmentarem? Barcelona, amb la seva concentració a la Plaça de Catalunya, on participa 
ren obrorsj, estudiants, intel·lectuals, i ciuxadans en general, en una acció comuna , 
Terrassa, on en molts barris les accions de la classe treballadora tingueren el supxt 
de comerciants i artesans. Loida, amb la cova capacitat de resposta a la repressió, 
arrancant l'alliberament dels detinguts amb la vaga do la contracció. Cornellà,on els 
dos mil obrers de' la Siemens, en fer constar en acta ela motius de la vaga, han donat 
un pas endavant on la imposició dol dret do vaga i una demostració del grau de compren 
sió política davant el problema fonamental do 1'amnistia. 

Fronx Nacional do Catalunya, al mateix temps quo saluda aquest gran combat unitari, 
crida a prosseguir la lluita comuna i unitària que ha de culminar amb l'amnistia, el 
restabliment de Ics llibertats demooràtiquer i oi recenoixe-'ont dels drets nacionals 
del poble de Catalunya. 

El dia 15 '•!'• octubre de 1940, el President 

de la G e n e r a l i t a t de Catalunya, 

Lluís Companys i Jover , moria afusellat 

pel feixisme ospa,nycl. En aquest trenta 

aniversari, recordem al nostre President, 

símbol do la Catalunya que havia estat 

lliure, i que hem do fer renéixer a urta 

nova vida independen¡;, justa, i progressiva. 
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