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EDITORIAL. 
B'ACABA UN CURS 

Volem que el F.U.C. sigui un organiBme viu, batallador. I la vi
da nom^B sera, en noGaltres si ens recolzem d'una manera decidida en l'anima 
col.lectiva del nostre poblé. No volem esdevonir ni ene considerem minoría 
predestinada, sino que volem arribar a ésser servidors i brac executiu deis 
anhele nacionalB. 

• "No eme aliena cap cosa humana, i amb mis forca podem repetir que no 
ens és alio res do la patria." Estem d'acord amb aqüestes paraules de l'úl-
tim President de la Mancomunitat. Som sensibles a la dolor deis altree i 
conscients de que nomos en la resolucñó dols problemes ingenta que hi ha 
plantejats avui, trobara. la nostra patria 1'estabilitat neceesaria. Els pro
blemes que hem de resoldre no epn exclueivamcnt els que ene planteja la lluí 
ta contra Franco i la falange i els militara, siné, primordialment, ola que 
oomportarJî i'-estaiJ.liment,• al nestre país martiritzat, de la Ilibertat. Creiem 
que la Ilibertat es quelcom de nositiu i n» nomos l'alliberament, la destru¿ 
ció de la tiranía. Enderrocant a Franco ens sera, possible comencar a lluitar 
per a aconseguir l'adveniment de la Ilibertat i per aixo ens és convenient i 
urgent alliberar-nos del feixi6me esoanyol. I només ho lograrem amb una llui 
ta constant i dura. L'enemic esta, fortamant arrelat al poder i per mes pa
raules que eiguin diteo no en marxará. Només entén el llenguatge deis aspe
rone i los baionetes: cal,dones, que ene preparem per a utilitzar,si és pre
cia, aquest llenguatge. "La Ilibertat i els béns de la vida noméB pertanyen 
a aquells que lluiten cada dia per a aconseguir-los" digué Goethe; i tenia 
rae. Només lluitant assolirem desampallegar-nos de Franco i farem possible 
.l'ostabliment al nestre país d'un regim mes just i lliure. "Cal fer el uoclxim 
osforc, si volem salvar Catalunya i seguir la noBtra tasca de tornar-la u. si 
-nateixaU "En els joras que no'nen hem de correr els segmenta darrera d'una 
gran trayectoria, la fi de la qual ja éa próxima." Preparem-nos per a la cur 
sa i no defallim ni cedim, dones. Hem de mantenir l'arc en tensió a totes ho 
res, cal fer el maxim esfor9. No considerem lea vacances escolara que ara 
j'lnicien com a época de deacans Biné com a període el mes' indicat.por a on-
Cortir el noBtre eos i trempar els nostres esperits per a les jornadea deciü 
jiveB, de combat, fináis,que s'apropen. La lluita no consent descane. Recor-
iém alio de que "només dencansen els mortoN»i -ens cal fer el maxim caforp 
•onoo perdre Ir fe, " que nooaltreo no hem peregrinat pcl dooGtft comajucun 
orernt una ciutat. aliena, ni\-apn Entre, forr-gitat de la ciutat propia, hem 
agut de, baotir-nc en térra catxcunya, oinó quo, onvaida matorialmcnt i ca->-' 
iritualmcnt 1- nootra, HEM D'ASSOLIR LA RECONQUESTA DEL PROPI SOLAR I DE 
,4 PROPIA ANIMA i ocomplir amb una rnya 1» cndrrroriment degut a ocglerr de 
ropi doncoiaoixcmonV í ¿•nbandó, arrocaegatn, junyito v.l entro d'o.ltri.*' 
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• De fet aesiBtim avui a la pugna entre dues mañerea d'ésser distintos, 
entre dues concepcions diferents de la vida, entre interéseos oposats» No 
insistirem mai prou en qucd'ívqueBta ppoeició no n'*ha de venir per forca la 
guerra. Tampoc ens cansarem mai de^dir que encaraavui ni ha molta gent que 
desitja la guerra; pero la guerra és evitable i a'ha d'evitar. La busquen, 
és cert, aquella que ahir la promogueren, els que amb la' seva'política éon-
deocendent envere el totalitarismo íeren possible l'exparisió íeixista, ele 
que amb llur posició inhibitoria davant les primeree agressions alentaren 
-les posteriora, els que no saberen ni saben sintonitzar amb la historia; 
busquen la guerra els franco-falangistea d'Esoanya i els seus amics de tot' 
el món, que son els que es donen compte que amb l'errelament de la pau elL 
aeus somnis imperiaiiateB i de domini acabarien per sempre; desitgen un nou 
confliete,. _ - els que aferrats a llurs privilegis no volen fer-se ca
rree de que la nostra és una época de pas i que els nous tempe erriben vea-
tita amb habits distinta i que els fonaments de la Bocietat han de eanviai 
nocessáriament. Pero malgrat que totes aqüestes gents neceseiten l'aparicir 
d'una nova guerra per a poder-se salvar, malgrat que facim tots ele eefor
cos per a. promoure-la, nosaltres creiem que la guerra no ha de venir, que 
él confliete es pot gvitar i que si la gent que avui te en les Beves mano 
els destina del món ea de debo responsable, el conflicto s'evitará, Los 
discuseíons i picebaralles no sen necessariament preludi d'una guerra; estén 
convencuts de que lea parauleB fortes que tot sovint éscoltem, i que.ser-
veixen per. a que es conoguia. millor los intenci-ons dcrs: uns7 í delaValtrcr,, 
son garantía de q-ue s'utilitzaran els metodee mes eficiente per,a resuldrc 
els problemes plantejats. 

Avui de fet assistim a la pugna entre dues maneres d'ésser diátiates 
D'una banfla els democuates progrea3Íus de tot el món; de l'altra els eéfrcloi 
connetrvadors i re&ccionaris. En cada Estat veiem la pugna entre les dues 
forces; en el pía internacional veiem la mateixa pugna. Txecoealovaquia^ 
Eranca 1 Italia, aquesta darrers diesr.han escollit el camí de la demperaci-
nova, que la guerra paseada infanta, i han trencat d'una manera total amb tot 
alio que els podie lligar a practiques velles desacrecitadeB i mortes* De 
la guerra n'ha sortit mea forta que mai la democracia, malgrat que restrie-
cions trabes i limitacions i, Bobretot propagendes capgiradores, ens- vul-
guin fer semblar el contrari. A mes, d'aquesta guerra n'ha sortit méa; viu 
el sentiment de la solidaritat entre els pobles. La vella fórmula "la pau 
és indivisible" sembla que s'obre de nmu camí. Ele mateixos, pero, que'en 
cada país volen deturar el pas de la historia, volen en el camp de les re
lacione entes els pobleo, evitar que aquest^sentiment solidarieta esdevin-
gui també un sentiment d'unió'i interdependencia entre i5.es democrácies de 
totes lea latitudo i garantia,^ per tant,de la pan. Una coea així ve-a éssev 
l'eopectacle que oferei:c el món al Oonsell de Seguretat de la U.N.O. Pode
rosos intereesos finencers i mercantils e'opoaen a que contra el r^gim 
feixista i naci dol general Franco ea dirigeixi l'acció de tota ela paSasof: 
Eacrúpois no sentite i falsos sentimentalismos es fan servir per a tapar Ir 
vergonyant actitud deis poderosos. Poro de la mateixa manera que no pot e-
vitar-se que en cade un deis Eetats les forces vives i democratiques s'im-

,poBÍn, tambó'veurem com s'ixposaran en el camp de les relacions, entre lee 
potencies. I,tard o d'hora, tot-el món civilitzat-voldraprendre partí en- la 
lluite contra el.dictador espanyol. 

I tampoc ens cansaren do dir que malgrat aquesta participado deis es 
trangers en el nostre alliberament, equest ha d'ésser pbra privativa de tcV 
ele pobles hispanics, "Catalunya -deia O'Shea en 1899- ha estat sempre el 
centre de le rebel.lió, el fogar^del republicanismo i de la democracia". 
Voldríem que avui ta^bó fos així i que de Catalunya caiguds la ganiveta 
que decapiatará el mostré. Nomos si lluitem des de 1'interior aprofitant 
totes les' oportunitats, vagant, manifestant-noe, oposant-nos a tot alió nu¿ 
reprosenti homenatge o adhesió a l'enemic, per arriber per aquest camí a 
1' inBÚrrecció armada i violent, lograrem í'enderrocajnent dol feixismc, l'a-
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ti i dentóte ele pobles lliurea del món. i l'instaurament a la península 
— ; "" * per a aconscguir la 

raneo, treurem un pc-

J.V. 

un regim que fací poaeible i afavoreixi la.lluita per a aconscguir la 
Libertat i la democracia.. I, a mes, a l1 expulsar Frs 
M I immediat per a la pau del mon» 

La primera "no intervenció fou neíasta per a lu propia Gran 
Bretanya. La segona "no intervenció" li alienara, inolústes 
simpaties%dels demócrates iberios, entronitzant ( alesboras 
sí) influencies que potser no convenen gaire ais interes-
BOB britanics. 

QL088A K UNES PARAULES 

?o, niego que, en España, haya nin.gúnjrob̂ lfima político que renolv.er", 
Pobre del poblé on no existeixen problemes poíTlica ! Sí un poblé ni 

aguée en aqüestes circumstancies desapareixeria immadiatament, seria un po. 
le mort, E*̂ 8 problemes política'sánala vida deis pobles el que els fensv- .i 
ens fisiológica i d'orcire in^el.lectual en la vida delB hornea, Son la ma-
ifestació de la plenitud orgánica. Un poblé sense problemes político IB 
om un éoaer huma sense cor, ni cervell, ni aparell digestiu, oamb un cor 
un cervell i un aparell digestiu anquilosatsj atrofíate, morts. ün pobló1 

ense problemes política és com un organismo viu aenee movimont: una cc;a 
nconcebible. t ' . • » 

El que paesa és que algunes vegades els problemes política d'un EB- '. 
it degut a la forta o^ressió policíaca o a la inexistencia d'órgans d'ex-
reasio, no s6n manifeetos. És el cae de l'actual Eatat Espanyol, en part. ;> 
diem en part perqué a ningá que no siguí orb paBsara Inexistencia de for-
idables problemes d'ordre politic. Pero no ens hem d'estranyar que Franco 
agi pronunciat aquestos paraules; ja sabem que aquesta mena de gent teñen ']. 
1 cervell d'estrucj amaguen el cap Bota l'ala de les seves conveniencee. i ,' ; 
deis seuB prejudiciB, no veuen els problemes que els rodegen i, aleehores, 

iib tota tranquil.litat, diuen que les qüestions no están plantejades, Éa 
•ue ja ene hem oblidat de la frase tan recent de "el problema catalán no 
-•xiate" ? ía que je. no ens recordem de la frase "ha desaparecido el proble-
a del paro forzoso" ? "És que ens ha fugit ^e la memoria alio tam 'dive'rtit,; 
e "no hay problema de orden público" ? Es que X'catomac no eno recorda a 
ada moment alio altre de "se han solucionado los problemas de los abastos"? 
'oró no ens estrenyi aqueBt llenguatge: recordeu aquell comunicat de gue- U 
•ra deis mestres elemanys de Franco en el que en 1941, anunciava que "la 
ruérra en Rusia, ha terminado"? Naturalment, amb tais precedents un hom pot, 
mb la consciencia ben tranquil.la enunciar l'any 1946 que "en Espanya no 
io hay ningún problema político que resolver"! 

« - • • i 

'Nueartos, problemas políticos loa hemos resuelto cpn nuestra Ba.ngra JL.cpn, 
uestro esfuerzo". 

Partim de la base que actualment hi ha plantejata greus problemes 
^olíticB. La guerra civil no solucionaxcap de les velles qüeBtionB que a-
*,itaven la vida política, aocial, económica i nacional de l'Estat espanyol. 
'.,a guerra civil no solucione, cap d'acuestes velles qüeotiónBf el que íéu 
li per caá, fou agreugar-lea conaiderablement. I han eatat agreugadea (are 
;1 Caudillo éa aincer)"con nuestra Bangre y con nuestro esfuerzo". 

De debo que s'han esfor9at en fer-nos la vida imposaible; de debb 
}Ue a'han eeíorcat en mantenir-nos en el mes dur deis eoclavatges. I la 
ang ha eatat vessada a bastament, Al sentir aqueateB paraules que ara co-
;entem, no hem pogut per mea que reoordar lea preeona i els campa de con-
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rració, i auqeata"cientos de miles" d* '.spanyols qud, aegons declaración;' 
o/ioials, pcssaren per elle sense altre delicte que, oh paradoxaj haver 
• , :¿.iiat'a la "rebelión". J hem recordat els turments i les pallisses a o.c-
¿acara avui, le nostra benemérita policia, sotmet alo detingutB i el íred 
aadisme de ir brigada político-social tan malvada i criminal com qualsevol 
gestapo hitleriana, avui asseguda al banc fe Nuremberg."LoB hecoo^resuelto 
con nuestra sangre": diu aixo i ens venen a la memoria els aes¡ ssinats d*a-
quests darrers dies, en pie cerrer, en aplicació de la mes iniqua de les 
liéis de fugues. Han intentat resoídre els noBtres prpblemeB polítics amb_ 
la sang deis pobles hispanice, amb la sang dele natriótes que han caigut i 
cauen encara avui, a grapats. Pero no han pogut ap&g&r^el clam de protesta 
ni la flama rebel que cada dia mes potont s'alca i B*estén per damunt dol£ 
cemps de Catalmnya ó de tots els pobles, avui esclaus,de la península, 

1 • • • 
" IÉ ,1u.e „no, ^?'-ene Mas fuerza y expresión del sentimiento y de la voluntad _1a 
la acción \áe iY"207r«3ffi?*"(!ol'da'dos e s panol e*Si que sellan batido' por una causa óue 
el que e¿trana el acto út, depositar un papelito en Uiía'urna'?. 

Pero d*on ha tret aquest eoncepte tan "orgáriic" de la democracia el 
nostre Caudillo ? Menyspreu de la voluntat popular lliurement expressada, 
cuite a la for9a i a la imposició, aixó degoten aqüestes.'paraules. Pero nc 
ens sorpren: sempre hem cregut que él feixisme sota qualsevol de les sever 
formes no és sino 1a mes moderma interpretado del pagenisme, previa, ép 
ciar,la corresponent depuració d'aquells refinamente sensuals cue podrien 
Buavitzar les cantelludes arestes d'una civilització barbar. En la boca^'u-
paga (i militar a la vegada) aqüestes paraules no hi.están mclament. Ara el 
que no trobem tan bé es el que les aplaudeixin els que es diuen pastora, de 
ramats cristians, Pero tornem al comentar! de les paraules de Franco. ••.• 

Parla de l'ey.pressió de la voluntat i deis senti^ents eapanyolsiperc 
óó que algú tan ingenu, creu encara que fóu la voluntat deis espanyols qui 
triomfa en la guerra civil? É*s ciar que per intentar fer-ho creure, el ma-
teix Franco parla una mica desprós de l'acte de "solidaridad simbólica".. 
d'altres paSsaoa amb la "causa católica del Movimiento Nacional"! Solidari-
tat "SIMBÓLICA" enteneu-ho bé! I sobretot entencu-ho bé", mallorquína subdita 
del Virrei compto .Rossi (avui a la presó per criminal de guerra.), euzkeldu-
nes destrossats per l'artilleria alemanya, soldats republicans persoguits 
Der la raotoritzada feixiata italiana, gironins incorpórate a l/« Spagiía, Na-
zionale per les columnea de camisea negrés, ciutadans de la mártir Barcelona 
que sofriEeu en la vostra carn el cop de l'acer d'Itaiia i d'Alemania llen-
cat des d.' els avions del feix i de 1'eGváaticaI , ] 

Kuaaolinia mcngacapellams i Ritiera paganistea sentiren la"simbóli- • 
ca aoliaaridad" amb la causa "católica del Movimiento Nacional" (Com voleu 
K l !n e!! rí b l mÍ- ^ " S ^ 1 " ° b é "nazional"). I ara Franco encara galle ja 
data ^J^antláemoc^atx0' Jje la v o l u n í a t ¿'un milió' dos cents mil sol-
doílfifon 7 í 8 es V o i f e r i n t e rPret; Pero nosaltres som hereun de pro^ de 
uos miiions de germana nostres que caigueren assasainats per Franco'. I men-
tre iea filea franquiatea ea van aclarint cada vegada moa perqué la gent, ' 
massa de mica en mica, el'va coneixent, la llista deis nostrea morts, maaaa 
rapidament,augmenta: i llur sang ens donará la victoria. 

ROERÉ.^ 

Fins equan, senyors católica del nostre país, seguireu vo-
lent fer veure cue creieu en el cristianisme de Franco i del 

| régim ? No veieu queaaBOciar Franco- i" í'Eaglésia ea el ptt-
j '.ior_aervei que es pot fer a aquesta ? 
I Lluitar contra Franco éa lluitar per a que la fe del nostre 
poblé Biguí viva, profunda, aingera, encara que 
falangista. 

no oficial i 
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BUCCesBD.UB,8Í ' espai 

Avuú que 
jugar a fer revo' 
en ele monuments 
nes de les obres nacional-sindicaliates i en números 
ho permet, en tractarem i comentarem d'altees. 

Els, sindlosta yertj.yala no son sino una gegantina maquina burocrá
tica, que'té com a niissio" fonamental absortrir tota la clientela d' "ex-com-
batientes", falangistes i altra fauna de parásita del país, per a manteuir 
la qual la C.N.S. rey un 2 % deis salaria deis treballadors. Aquesta ma
quinaria resta isolada de la massa obrera del país: els carrees directius 
vitáis sen designats per l'Estat, i unicament els obrera poden concórrer. a 
una parodia d'eleccions per a nomenar.unes secciona socials sense influen
cia de cap mena. No cal dir que les candidatures son convenientment treba-
llades en el primer grau d'aquestea elececions, per evitar la mes lleuge-
ra infiltrado. A l'acabar-se el tercer grau d'aquesta comedia (elecció de 
procuradora en Corta;, els eledts aón ja una "hechura" del Caudillo. ... 

El poc interés deis Sindicats per- ala problemes del treball, obli
ga mantea vegadea ele nostrea obrera, asfiziata per 1'agreujament de la 
iV-'.eetió económica, a declarar-ae en vaga, malgrattfe coneixer la forta repres-
.110 a que s'exi-osen per obra déla aeua ínateixoa dirigente sindicáis. 

. Obres deatacades deis Sindicats han estat les reglamentacions de 
treball, ' confeccionades de tal manera que, mea que representar una millora 
per a la claae obrera, han contribult al moviment infiacionista. 

Entre els timbres de gloria de la C;N.S. figura el recrutament de-tro-
bailadora espenyols per a l:Aiemanya nazi. 

?JL "-seguro de enferaoftad".- Aquest segur, ebans de la implantado 
oficial", está va eetable'rt a Catalunya a bese de.primes mes restringides i 
millores mes extenae9 (comprenia també la cirugía). Tal com diguó un }.ro-
feseor de la riostra Univeraitat, quan l'Estat Eepanyol parla de protegír 
l'obrer, ja cal que aquest ea calei. En efecte, un bon día el ministre de 
Treball decidí '-nacionalitzer #els segura de mdaltia. Les companyies alar-
mades, proposaren per soluciú ¿scretar 1*obligatorietat del segur, compro-
metent-se a cobrir lea exigenoiea de l'Estat a base de quota reduida0 Les 
companyies,ingenues,' ignoraven que l'Estat no perseguía la millora d€ la '" 
oalut déla treballadors, sino orear una ?l;tra maquina burocrática i sobre-
tot, una font aanejada ¿'ingresaos (ex. per un aalari menaual de GOO peoBe-
tes, el segur percep una quota de ^ta. 37'60. Cal comparar aquesta xifra 
amb les quotesde les Germandats, ete.) 

L'orgauització del sistema és modélica: Els metges, mal retribults i 
carregats amb una enutjoea feina oficinesca, consideren els dienta del se-
gur com a una especie de ciutadanB de segona categoda. De segona catego
ría sóñ també leo receptes farmaceutiques, per cobrar lea quals ele apote-
caria han de Buar tinta. Aquesta éa una de lea obrea del regim que tr-.nt l 
han rdmlrat a Sir William Beveridge,• • • 

\ • • • 
Primea ala articlea alimenticia.- Éa. un deis inventa 'de darrora hora. 

A aqueata efectes, ele treballadors han eatat dividita en dues categories: 
els manuala que teñen dret a aquesta aventatgea, i ele no manuala, ALS C.UALG 
RESTA A3S0LUTAMENT PROHIBIT L'US DE CUP0NS-PR1MA. Peí que es veu ara jerar-
quitzaren ele eatomaca. 

Aqueat invent serveix perqué . . els beneficiada puguin adquirir, a 
meitat de preu, durant breuB diea, un nombre limitat d'articlea. A canvi 
d'aixo, la innovado aumiiniatra a l'Eatat un magnific pretexte per a esta-
blir noua impoatos:' bnra, 
preus, perju-diquem la 
bcrgiment. 

cinemas, et6, que, a mes de repercutir en ele 
Qjarfb t.rebfi J l n d o v x , r o o t . n n t - l i pooo i b i t i t«.tf? d ' 

PACES 

es-

- 5 -

r f i p i | < ^ | # l M M | &&¥r»n**~¿i**m*atam 



V i). "T X X I JL R I 

Del viatge de Franco a Asturieg.- Barcelona, 5,- Noticies que darroramont %¿Z 
han arribat e aquesta redacciq ens diuen que lea bombes d'Oviedo (de les que 
donavem compte on el darrer númeroJ foren en realitat cargues de dinamita 
que oís miners col.locaren an les inotalacions de l'Eetadi de Duenavieta oa 
havia de parlar el Caudillo. Aquest eo voié obligat a fer-hr dos del baleó 
do 1 Ajuntament. A Llcó es troba vuit horco bloquejat.amb totes loa lincee 
de comunicado talladeo. ' 

Va,qa do la fam.- Paris 8.- La Delegació del G-ovorn base a aquesta capital 
dona comüto delB terribles fets ocolrroguts en la pruso do Bilbao. Ele dotin-

. gutB polltics han cotat barbarament raaltractato, penjats do los mane, pe
gata i assotate. En senyal de protocta hi hagué una prolongada vaga de la fan 

A l'Eetadi de korit.iuic- Barcelona 0.- La nit paseada a l'Eetadi do üoutjuio, 
foren oorprcsoc per la policia, mentre preparavon una bandera que dovia des
plegar-so ayui des do la torro durant el íinal del Campionat de Foot-ball 
d'Espanya, treo nacionalistos catalana. Un d'ells fou detingut. Postoriors 
informacions donen compte do nombrosos'dotcncionc x apallissemcntc entre ele 
clomnnts do le Resistencia o Catalunya. 

El plobipcit delo "ncrenon,".- Barcelona 20,- Des do primers d'aquoot ínos, 
oís "sorcaos" de Catalunya obeint ordres do loa autoritats íranquiotos han 
comencat el ropartimont do les fullee en les quo voluntarjamont oís volne 
de Barcelona i d'altros <¡ioblacions catalanes firmaren la seve e<'h¿sió el 
Caudillo. 

Resistencia en bloc- Papiol, 22,- Al ¿sser repartidos en aquest poblé les 
fulleo e los que ens referim on le nota anterior,la major part de la pobla-
cio.no va firmar-los. La Q-uardia Civil ^ocs dice mós tard va cursar,una nota 
on la quo eo comunicara quo totoo lool,cartilleü"flo raccionamtnt foosin en
tregados a la Casa de la Vila per e dur-hi a teímo una nova rtvioió, Elo 
vclno no solament no han fet cas d'aquesta nota sino que adomc*s¿ peques ho
rco moa tard hr aparegut en una do loo paroto dol caotcll d'aquesta vila un 
panflet en el que o'anuncia al cenyor alcalde que ci volia los ditoc "car-
tilLcs" que foc cll qui lee vingucc a ocrcar. Potccr, afcgia, podra medir la 
fondariu de l'ostimball que emrolta el cactell. 

Un, "parto", do iMla policía.- Barcelona, 22,-Aquccta nit un homo bilbaí que par-
lave malrmcnt del regim ha octat detingut. Al oortir del bar on ec trbava 
convorcant, l'rgcnt de Ir. policía'que l'rgafa i que pensava dur-lo a la Co-
mioarrip, c'hr. trobat amb un "col.lega" que, cegono ha dit, "para no perder 
el tiempo con cotos canallas" ha dieparat l'armr. damunt del bacc detingut 
i l'ha dcixat mort. Elo dos policios han1 marxat tranquilamnt dcoprco de te
lefonar dec del matcix bar al dieponoari, 

•Obrero portier rio aocanainato.- Barcelona, 23.- Le. prensa d' aquesta ciutat 
ha publicrt un"briliant ccrvci"dc Ir brigada político—cocicl. Es tracta, 
negone diuen ello do Ir captura de dos lladros. En realitat no eo tracta de 
dos lladrcs sino" de dos obrers portur.ris que foron ansasninato a orng fre-
da per olementn do la dita brigada. Tant rquontn don com cío djl carrer 
Fontrodona, sembla quo foren cncollito ^cr la policia entro olr¡ obrero dol 
port por a servir amb 1 Lurc norte d' "escarmiento" ais altrco obrero que 
ja oo aootrrvcn masna rohcln p embarcar menjar cap a l'catr^ngcr. 
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La UNIÓN FEDERAL. DK_ .EFT^I/JJTEq._PISPAN0g que es titula "organitzacic combati
va i prcfeaBionaf de teta eia estudiante eapanyols, sehse dietinció d'idees-
politiquea o religiosas; que lluiten units per una Univereitat lliure i inde-
pendent" diu en el Manlfefct que publica, a Madrid, per cap d'any: "Saludem a 
tqts els partits i e. toiea lee or^anit3aeions i a'tote ella oferim la nostra 
mes entusiasta i lleial coovoracio, Scludea especialmcnt les organitzaciona 
jovenívolet! de'la F.ojsistencía áiab lea qua!s decitgem actuar enbel mes eatret a-
cord» I a 'cote, grane i javas, homes i organitzacions de dina i de fora d'Es-
panya,•demanem i ê î ira la unitat*,, 

...P'ír a preat&iar batalla a Tranco, s'ha de guanyar la batalla de .la 
" unitat. Quo r.o es retraasi mea una victoria que nomos- depende noBaltres. 

ffALEHSCA, Bremos Airea. II-1945. Extreiem de ?a correspondencia de Franco que 
pubíicaTel dit periodic Eota el íitol "La historia contra Franco'.' 

"Qupri.do.. Ffitrar: en el jROsrexrto en que loa ejércitos alemanes eBtan lla
gando, bajo su 33TrecóXon a un final victorioso en la mayor de las batallas de" 
la historia... 

...3 as esperanzas que habian brotado ya en España cuando los soldados 
de unted participaron con nosotros en el combate contra lea miamos enemigos, 
entonces disimulados... 

...no necesito^asegurarle cuan grande sería mi satisfacción por com
placerle' en los servicios que usted ¿«time más valiosos... 

...soy también de la opinión." que nuestro primer acto al entrar en la 
guerra debe conaistir en la ocupación de Jibraltar... 

...Le reitero la seguridad de mi inalterable adhesión a usted perso
nalmente, al pueblo alemán y a la causa por la cual luchamos. Espero ser ca
pas, en la defensa de eata causa, de-renovar los viejos laz-os de camaraderia 
entre nuestros ejércitos." (Signat F.Franco, 22 de septiembre de 1940) 

"(foier*<?iP Ducai Desde que empezó el presente conflicto ha sido nuestra 
intención hacer*loe mayores esfuerzos en nuestros pceparativos con. miras a 
entrar en-la guerra exterior en una oportunidad favorable,,. 

...Espaíiy ofrece otra contribución al establecimiento del Nuevo Or^ 
den al prepararse para ocupar su lugar en la guerra centra el enemigró común. 
A este reapecto hemos pedido a Alemania lia elementos man indispensables..." 

Vpn, Stphr»r eacriu a R.i.bentrojjp: rtSl minia?;ro del interior cuidará- • 
de preparar la opinión publica boa aiaques.de la prensa contra Inglaterra..." 

JULIOL. de la Joventút Socialista Unificada de Catalunya, N. 2, Abril del 1946. 
Diu: ̂"Quan parlem d̂  unitat de tota la jorentut pa£riótica.J.nosaltres;.incluim 
també els jovea católica antifranquiotes, 

Qui aón aquesta joves catolice alo quals ncsaltres ens dirigim ? 
Son els filis déla pagessa, els filis déla empléate i també els filis 

delB obrera que han rebut una educanió católica, pero que no temen rea a veu-
re amb la Falange. Qnan noaaltree parlem de jevea católica no ene referim ais 
falangistes, ais pinxos i bandolera del Frente de Juventudes i del SEU." 

"La joveventut catalana iluitara. contra tot el que es vulgui arran
car a espatlles delspoblé, car no hi haurá paa ordre ni tranqu: tat, mentre 
tant el poblé cátala, com els altres pobleB hispánica no puguin manifestar lliu 
rement i democraticament llur soberana voluntat mitjencant eleccions realit- ~ 
?ades pels G-overns de Catalunya i de la República formats amb una ampia con-
centració nacional, en els que estiguin repreeentat tota els partita repu
blicana i organitzacions obrerea antifeixiatee, elB católica i ele monárquica 
qte están contra Franco,així com representante de Catalunya,Euzkadi i Galjcia, 

TRFBALL. órgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya, N. 11, 
primera quinzena de líaig del 19̂ .6. En un article intituiat "Mentre la fam 
fe estralls entre j.e^j[r^^%jg^%^c^jLm^^fiQmea7Jl^

 e l B Queviurea a 1' eatrange.r 
Heua ací els-''váTxiJ13; 'c^^ve^i-s ñ.* qu*/Auras, qué han Bortit del port de 
Caroelona en direcció a l'eetrangcr durant ela psaimers quinze di.es del paa-
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sat mes d'Abril, El día 3 deotinat a Genova, el "Cristóbal Amoróa" carre-
gat d'arroc, oli, patates i platans.El 5, un vaixell de matrícula anglesa, 
carregat d'arro?, mongetes i patates. El dia 7 a Genova el "Santa Ana" amb 
tómateos,•mongetes, ülatans i arroc¿ El dia 11 altre vaixell anglas amb ar-
roc i oli. El 13,a Genova "El Condecorado" amb blat, plátans,i carn congelada 

TREBALL. N. 12. Cita les.-ísegüents paraules de Josep Díaz, que fou secretar! 
General del Partit Comunista d'Espanya: "Volem que les nacionalitats del noo-
tro país (Catalunya, Euzkadi i Galicia) puguin disposar lliurement deis seue 
destine i que tinguin relacione cordials amb tota l'Eapanya popular. Un po
blé que oprimefex dls altres poblos no es pot considerar mure." Cita també 
les paraules de Stalin:"El Partit Comunista del nostre país no valdria pas 
giran cosa si temes la crítica i el control. El Partit Comunista esta. diBpo-
sat a acceptar el veredicte deis elotors." 

PER CATALUNYAv del F.N.C. N. 22, 31 de Maig? Diu: "Cada individu amb les ar
mes que tingui ha de lluitar peí £eu compte o en petits grups amb iniciativa 
. propia. En^aquesta lluita la unió esta, en la diversitat deis proeedÉments i 
l'exit depen de la'perseverancia ben dirigida. 

SAJP,IM> N» 5» * d e Juny, Diu: "Si en política de col.laboracionisrae és una 
actitud en la qual, per desgracia, son molts ele catalns que hi han caigut,, 
escriure i publicar en cátala, cantar on cátala, fer teatre en cátala, com a 
expressió tot plegat d'un%sentiment i d'una espiritualitat oue és patrimoni 
de tota els catalana, aixo no pot ésser mai col.laboracionisme, com tampoc 
pot dir-e'en del fet ¡Se bailar sardanes que mai han estat prohibidee. En can-
vi^ sera, col. laboracionisme que escrivint, cantant o fent,teatre es donguin 
gracies al dictador per aquesta pretesa generositat" 

PJJADERITS, Perpimya, Maro del 1946, N. 14. Diu:"El problema cultural és el 
noetre suprem problema; sois ell ens pot conduir per viaraays acceasiblea a 
loa altes fites perseguidea. Fets ben dolorosos paasata i preaents, ens pa-
iesen a despit d'il.luaions opíimistes, que estem encara ben lluny de la ma-
dureaa cultural i política. No oblidem que tots els sistemes polí'iics e'en-
fondraran, totea lea teories es marciran, tota ele partita fracaaBaran si nc 
ens recolzem sobre una solida i perfecta base cultural." 

Mes endavant, en un artróle intitulat: "L'actúa]itat política" aenya-
la uns fets aignifiqatiua de l'evolució del problema eEpanyol: Lea ruptures 
de relaciona de Rumania i Polonia amb Franco, seguida la segona del reconei-
xement^del Govern Giral i la decisió* de portar a la UNO el nostre plet. Fets 

• sintomática de l'estabilització definitiva del Govern Giral son el nomena-
ment do trea nous ministree: El Sr. Rodriguez Castelao, repreBentant deis 
autonomistes gallees; Santiago Carrillo peí Partit Comuniata i un polític de 
tendencia conservadora el nom del qual no ea pot fer públic per rao de la 
seva residencia. Han Bortit del Govern de la República ele Fernando de loa 
Rios i Lluia Nicolau D'Olwwr, representant oficios prop de la UNO i ambai-

' xador a Méxic respoctivament. | . 

QUE. FEM' ? N. 44, 30 de Juny. Diu: "Parlem del plebiscit dele aérenos. Dues 
ratlleB noméa. 

Hi ha qui recomana que la. gent aigni en bloc. Així, diuen, davant 
d'una unanimitat, ningú no creura en la eeva auter.ticitat. 

No 1 Cal negar-ee a Bignar. La unanimitat en aignar favorablement no 
l'asaolira, can conaigna. Per tant hem de fer que la negativa aconBegueixi 
una xifra respectable. Ja oabem que no arribara al que seria si no hi hagués 
impoaiemó, pero és precie que la gent tingui en oompte que ha arribat l'hora 
"o constituir un bloc. 

No admetem poeiciona evasives i de comoditat. Penseu en els germans 
nostres que han estat agafats aqueste dies. I 
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DE%LA PRLMSA FALAHGI8TA.- Copiem d'un article Intitfclat "Exámenes" del pe-
riodiv "Valles" de la Falange de Granollers: "...Algunos planean ya excur
siones JT veraneos pero la mayor parte de ellos nos invitan a completar̂ lacjir,. 
pendiente balsa de costado, para equiparse debidamente e ir a las alturas 
fiel coloso-Monteeny a cj¡g¿¿arsS ÍBÍC) e instruirse para formarse como corres
ponde a iva. oficial de la piedra angular patria, que significa el Glorioso 
Ejercito Español'.' Creu, en realitat, l1 autor d'aquesta deliciosa gasetilla 
que "castrarse", es un derivat de "castrense" ? Com faran els oficiáis del 
Glorioso Ejército Español sense poder invocar, d'ara endavant, aquoll podero 
argumert que els hi era tam car, aquella única justificado de les seves ar-
.. biíraristats i eBtupideses ?.,, 

PEÍ. BUT'LLETl OFICIAL,- Copiem del"Boletin Oficial de la provincia de Barce
lona" N, 15.0, 8-V-46, Decció:"Administración de Justicia": 

"Jusgado Militar Permanent número 2, de Barcelona- Requisitoria. Las 
mvijerar. autoras del asalto a los puestos de charcutería de los mercados de 
S>:r.s£ Coliblanca los diao ?3 y 24 del pasado mes, asi como las personas que 
.hubieran presenciado los hechos y pudieran aportar datos de interés para el 
mejor esclarecimiento de ios mismos, deberán comparecer ante este Juzgado 
Militar., dentro del término de quinos dias a partií de la publicación de la 
presente requisitoria,significándoles que, de no efectuarlo, les pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar. Barcelona 17 Abril de 1946. El Teniente 
Coronel Juez Instructor, II, Fina." 

Aqüestes dones son unes *'rojas-separatistas", no hi ha dubte. Quina 
necessitat teñen de menear "coses bones"? Ben segur que ho son de "F.,ojas-
separatistas"; c ,o .iipotser cobren i tot de l^oro de Moscú ? 

P l G I N A 
D E C O L . L A B O R A C I O J|V;\ 

EL FAL3 DILEMA 

"Franco o el comunisms"^Heus ací el "dernier cri" de la propaganda'' 
" franquista, explotat amb la feecnica hitleriana de la repstició monótona, 
que per aitra pare es ben efica.c. És ais acords del crit estupid de "Fran
co'sí, comunismo no", que els falangict.es i comparses han aconseguit man— 
teñir eeperuguits' sectaro considerables d'opinió. 

Hi ha forya gent que s'ho ha cregr.t pero aixo no ems sabria greu si 
'no ios que entremig hi ha persones de criteri, inclús catalans de bona mena 
que es crouen amb el deure de sacrificar les seves conviccions de patrib-

. tes devant d'an preteB interés superior. 
Es absurd que calgui . dir com a veritats atrerides coses que son tan 

velles com el món; també ho és que s'hagin de proclamar com a descobriments 
. inéditB fets que están a la vista de tothom i que s'imposen per la seva evi
dencia. Pero no hi ha mes remei que fer-ho: i aquesta ceguera de la gent e'sc 
plica .per dues causes: la primera, que set anyB de prem?a única poden for 
prodigio d'entóntiment de l'opinio; la segona que deu anys á'intranquilitat 
i de vida precaria redueixen els homes i les dones a un est&t llaotimcs de 
'servilismo i covardia; anii-len llur moral, destrueix?n llur esperit de lli-
bertat, ofusquen llur rao i els deixen fets uns animalets que nemes aspiren 
a sobreviure i están disposats a aguntar-ho tot i empassar-s'ho tot mentre 
no els facin sortir de la cl03ca que B'han forjat amb les successives clau-
dicacions. 

Ens.-permetem dons, recordar una realitat quo ni la premsa franquista 
ha pogut 'amagar: que ni a Anglaterra ni ais seuo dominio, ni a Italia ni a 
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Franca, ni ale Estats Units, ni%a Suécia, ni a Noruega, ni a Turquia ni a 
Suissa, ni a Sudamérica, ni a Bélgica, Holanda ni Irlanda ni ha 1'o.quiva-
lent d'un Franco, o el comunicme. El dilema de que parlávem queda dones, 
categbricament desmentit pela fetsj i éa que aqueat món no ha estat mai di-
vidit entre homeB bons i dolents; íes concepciona simpliates son sempre e-
quivocades, pero son Buggeotives perqué responen a una lógica primaria que 
costa molt poc de capir, i d'aquí ve el seu éxit i el seu perill. 

Perohi ha mes: no tan sclament éa fala que'no hi hagi opció entre 
Franco i el comunisme, sino també que el camí mes positiu per arribar-hi és 
la permanencia, de Franco al poder. 

. ..Efectivament: els reméis contra el comunisme BÓn la prosperitat mate
rial,, la justicia social i la dignificado de l'eaperit. El r.égim de Franco 
r.o, ana ..porta res de tot aixoj ben al revés: ens porta a la bancarrota econo-
¿ica i moral. 

N S'lia delficat "el estado" i el resultat • i'hem tingut en un estat buro-
^ratic,¡[militarista, centralista i reaccionari. El "caudillo"ha dit que s'ha 
• ros de lea doctrines socialistes el que significava%justícia social i mi-
llpram_fiiíi,t:: no és cert. El "caudillo" ha tingut la gracia de queder-se amb 
tota .els defectes del socialisme, i augmentar-loa. En canvi no ha sabut' a-
vjühüeguir ni un mínim del que és Buprema rao d'aquest sistema: la justicia 
"social..I el desnivell de les classes s'ha accentuat, cada dia els pebres 
en son mes, i n'hi ha mea, i els rica ho son mes i n'hi ha menys..I de la
clase, mitja no n'hi ha gens. I en l'aspecte moral la deefeta és grandiosa. 
La gent; ha arribat a un grau enorme d* embrutiment \ a'ha perdut la moral.' co
mercial, professional i col.lectiva; els joves, esmaperduts,viuen en ¿a íri-
volitat i la imprevÍ8i6, no teñen mes preocupacioms que tirar alegrament 
endavant; ele que passen gana, deaesperatB, s'agafen a les primerea doctri
nes eulluernadores, violentsi venjatives; 1'estat de la . .cultura cada dia 
fa .mes i mes llastima. En fi, 1'afluixament de tot, la desgana de tothom. 
•- • Ens volen posar alerta contra el comunisme perqué diuen que la la ne

gado de la llibertat pero no veiem en nom de qué i amb quines armes el pót 
combatre un régim que la nega. Si el comunisme és l1 abolido de la dignilat 
de l'home, que^ens digui En Franco que n'ha fet ell. Si ens diuen que e-1 co
munisme és miseria, nosaltres la tenim a l'engrés. I BÍ el comunisme té una 
policia política, que ens digui que son sino aixo la "Brigada-político-so
cial" i algunes altres coses d'aquest mateix estil himmeleriá.Seria exage
ra^ i falB| dir que el régim que tenim és comunista. Fero el que és cert és 
eizo: el regim^de Franco no solament no ée la única alternativa enfront del 
:'-"̂ .utiiame, sino^que, cas de perseverar en la seva política del catastrofis
mos, sera, el camx qu9 ens hi menara de dret. 

.¡El president Companvs va voler morir descale per a poder 
i estar mes'a la vora de Catalunya en el seu últim moment, 
KoBaltces, que encara tenim la sort de poder veure aques-

: ta térra nostra tan bonica, no .ens n'allunyem i treballem 
• lluitem ner a fer-la ben lliure. La mort no faria a l t r a 
J cosa sino acostar-nos-hi mes, encara. 

A Sense deBcans', PER CATALUNYA ! . • 
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