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EtPobleCátele
Periòdic (que ja en la clandestinitat fou) porfontveu de l'O. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya a França

... els homes al servei fiel partit, i no et partit at servei dels homes

Es pruTolioa, els 1S i SO cié cada mes

Les J. E. R. E. C. son
[a poiencialilaf veri¬
table per a restablir
la llibertat del nostre

poble.

En aquest nadal el nostre record ha d esser per
els nostres germans de Catalunya que

sota el jou del tirà.
llÉiéÍÍÍ«fl

• Fou por In festa de Naduf
do l'any líenla 1res que Calar
lunya scnl'v ¡a mori ihF sea
gran Macià. I'd món és pic de
contrasentits. FI des Ci té les
seves àgres. iconics: FI dia, de
\adul, cl diu de la gran uai-
xensa, ¡ou el dia de In mori,
d'un ilcls homes excepcionals
7(ei nostre poidc.

Pocs homes en la Ininuiniiiil
tenen, la soi I de! nostre )lu,:-¡u.
FU dedica tola lu seca chin a

Calafunya, lluità i Il ai là, pe¬
có, poguè retire acomplert el
seu ideal: Mol í en plena lli¬
bertat Me Catalunya. I mori a
temps. I bans d'haver de. reti¬
re la tragèdia del (> d octubre i,
la encara més terrible di' l'any
Icenla sis amb lotes tes seres

eunseqüen:H('s,
/• euseaqui <g.ic els catalans

(Ibira cils Indian ries de les
més grans riqueses espi.ni-
Imils :

CM I FFS \0STRFS M i VS
I. I G \T \l.l \) I />/■: M \CIA

I COMPANYS
Au Voldríem dir res més en

aquesta nostra, edgtpriü',. No¬
més voldríem que tols els ca¬
talans dignes i honrats —els
ailr.es no interessen— només
voldríem que lots els te bona
Lolunlal reflexionessin u.n poc
aquesta frasa:
CAh l i.FS \OSTHFS MANS
FA C \ TAI.I \) 1 l)F M ACÍ A

i COMPANYS
Ui ha dret a Ics picabara¬

lles? lli ha dret a continuar
desunits si ens uneixen ej.s
clos esperits més grans de la
pallia? ,

Nosaltres creiem que la ma¬
nera més digna de memorar
la mori del nostre gran Md-
eià fóra (l'agermanar-nos.
Si els moris cunara lenen

influència sobre els homes,
)lacià somriuria des de I eter¬
nitat.

Aliança Nacional de Catalunya

PER IffllM I m (MM
Aliança .Nacional de Catalu¬

nya és ei Ylovimeaí que re¬
presento i encarna, perque és
el niés genui, toia l'acció del
nostre poble contra el feixisme,
contra aquest regim d'opresió
i dcisinorulil/.aciô a que està
sotmesa la noslra Pàtria per
obi-u del falangisme.
Tot cl que hi lia de més

oi i ios, de més criminal, de més
corromput, de més inhumà, co-
crespón a Tessoneia mateixa

m nosIiv estimat col·lega «Calaiim\a». el portaniveu !
d'Aliança de Catalunya, diu en el seu número del dia 7J
d'jaquesl nies. que la l.lign Catalana s'ha aunei'it dins j
Catalunya a Aliança Nacional de Catalunya.

Nosaltres, ben informats, havem de declarar que és una|
confusió in\olunlai'ia del setmanari ((Catalunya)). - |

Lliga Catalana en la seva gran majoria, com corres- j
pon per la seva posició plutocrática, està al costal de |
Franco, i des del primer dia. Han estat consequents.j
lñls traïdors de Catalunya s'uniren desseguida al traidor
Franco.

Et ceri és que dins Lliga Catalana Id havien nits ele-]
ments, que malgrat loi conservaven un sentiment repu¬
blicà i catalanista.

Aquests no han col.loboral niai amb tranco, i sónj
aquests els que ban ingressa! a Aliança Nacional a Ca-j
tal tinya i també a França. j

Que consti i tenim iniciés en que ningú no ho oblidi, j

del pseudo Estat innovat per
Franco i per Falange.
Fer això tols els patriotes

• catalans, i los ois catalans, gitn-
plemenl, toidra el deure do con¬
tribuir a l'ënfonstnent d'un
ltd règim- Per lots els mitjans,
per tota mena d'armes, i coin
força que les' impulsa totes, per
l'unitat.
Aliança Nacional de Cata¬

lunya representa aquesta uni"
tdt. ,11o prova la seva actuació
ferma i decidida durant ia
clandestinitat. 1 Lo afirma el
seu constant esforç, des de l'a¬
lliberació tins avui. 1 si això
110 fos prou, lti ha l'importàn¬
cia cada dia en augment dels
seus efectius-
Eneara una altra cosa que es

ta més important i la que les
resumeix totes. El seu esperit
combatiu i a la vegada cons¬
tructiu.

A. N. dc (.'■ lé lambé adver¬
saris entre els propis catalans,
i alguns d'ells la combaten amb
lauta pasió. que casi fán les
vegades- d'enemics.
S'ha dit i g'ha pretès afir¬

mar, - hen gratuïtament per
cert, que A. Y de C. estova
sotmesa a l'influència política
d'un sol partit. Volguent d'a¬
questa manera treure-li perso-

NADAL'
Salvador PERARNAU |==

Nadal: Nadal! Quina festa més bella:
l'o le s ley liais són plenes de claror
Guda portal té una estrella
coin una adoració.

I I exilai que es troba lluny de casa
seul el cor fret
perqué enyora l'escalí i la brasa
del seu llogaret.

Nadal! Nadal! Quina festa més bella!
Fen'i. pels camps de concentració
110 hi lia passat 1'.estrella
in déu noslre senyor.

■ i 1 exilai lé un aire de iri'stesa
i de profond enyorament
perqué per ell l'estrella encesa
vol dir un total apagament.

Nadal! Nadal! Aquesta terra estranya
ens la enyorar uns allées lioritzonts
car sabem que, passada la muntanya,
tol lé gust de turrons.

Sabem que hi ha l'esposa que ens epera
i els petits que potser demanen pa,
però que hi lia una terra riallera
que amb gel i tot encara sap cantar.

Sabent que In ha una llar huida i plorosa
puiser plena d'oprobi criminal
que obra cada any la porta misteriosa
i espera el Seu Nadal.

Ni mai. ni mai, passa l'estrella clara;
ni mai, ni mai, comença la cançó;
esperant el marit plora la mare
1 plora el nadalò.

Però, el Nadal no vol pas dir naixença
d uu déu en un portal
sinó que \ol dir ei temps que recomença
i el temps etern és un etern Nadal.

I i'exilat aixeca iés parpelles
i mira terra enllà

i veu caure en la nU pluje» desi relies
que li omplen eT cor i ei fan cantar,

Nadal! Nadal! Quina festa més bella!
Demà dura un estel cada portal
i Catalunya portarà una estrella
m mig del front com un etern Nadal.
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nalilat i acusaria dc manca de
catalanitat.
IVr a fer afirmacions d'a-

(|Ue,sa mena, s'oblidava, per
interés, que dms A. N- dc C.
Iii lia Esqüerra Republicana de
Catalunya, hi ha el P. S. Ti¬
de G., Unió de Ra^assaire?,
Acció Catalana Repue icaua,
C, X. T., Li. G. V. 1 la Secció
Catataba de Izquierda Republi¬
cana, Oblidaven, naturalment,
la pari importantísima del ■ os
he Partit, que col-'abora dins
A. N. do ('•., la catalanitat de
la qual és evident-, perque bo
certifica la hislória nacionalista;
dels seus homes, que. si no r.l-
Ire rûérit, lenen a,|U"sl; obl'da*

ven, encara, el catalanisme ckl
F. S- U. i '. que l'ha dut a
fer reconèixer ei personalitat
catalana dins ia 111 Julc-i ario
nal; oblidaven c'ejp > -il calala-
nis-sim que sempre ha inspirat
a la gloriosa organització que
és la Unió de llabassaircs;
oblidaven per (1 la eiatalanitat
mai desmentida de A. G R-;
oblic!aye la col·laboració lleial
de C. N. 1. i v . G. I : en e,i$

problemes de Catalnica, accen¬
tuada aquests darrers anys-

Es hora ,ia de que s.utem F ?
coses i el,s i' ;ts 1 que p i'ceni
clar. A ¡vim e-r hores ¡-¡enes do
una gravetat fitis ara mai su¬
perada. són hores de de, i.-m

Les Joventuts d'Esquerra Republicana ESTAT CATALÀ porten al seny i al
cor Teste! magnifie de la nostra llibertat.
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