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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

LA U.G.T. S'ADREÇA ALS TREBALLADORS

Programa de reivindicacions fonamentals
El Consell General de la U.G.T., que s'ha reunit recentment a l'Exili

ha preparat un programa de reivindicacions fonamentals, que es justifiquen
en un important document. Heus aci l'essencial d'aquestes reclamacions
que tradueixen l'inquietut i la voluntat de milions de treballadors de Cata-
lunya i de tot Espanya:

— Llei d'associacions, que asseguri la llibertat sindical i politica.
— Dret d'Associació, de reunió i de propaganda.
— Dret de Vaga pels obrers, empleats i funcionaris.
— Contractes col·lectius de treball, determinats per obrers i patrons,

representats per llurs associacions respectives.
— Arbitratge dels conflictes socials.
_ Dret del Treball.
— Salari minim garantit, no inferior actualment a 100 pessetes diàries.
— Progressius augments de salaris.
— Desaparició del «treball negre» (hores extraordinàries), que esgoten

la capacitat dels treballadors).
Efectivitat de la jornada màxima de 8 hores, i incorporació a la

producció dels treballadors en atur forçós.
Escala móvil de salaris, seguint una linia paral·lela a l'augment dels

articles de prunera necessitat.
-- Index oficial del cost de la vida, sobre els preus de consum familiar,

habitació, vestit aliment, calefacció, etc., etc.
Seguretat de l'empleu, i obligatorietat de la consulta patronal a

l'organització sindical obrera abans de despedir cap assalariat.
— Subsidi d'Atur Forçós.
— Unificació de les Assegurances Socials: Malaltia, Mutualitats, Retir,

Accident del Treball, .Maternitat; Subsidi Familiar: elaboració d'un règim
d'administració de les reserves socials.

. Gestió i Control de les Assegurances Socials per representants lliu-
rement elegits per representants de les organitzacions obreres i patronals.

Creació d'una Caixa Nacional .Mixta — Indústria, Comerç i Agri-
cultura que asseguri una repartició justa de les prestacions.

— Politica Social Agrària.
Reforma de la Llei sobre la propietat de la terra.
Absorció obligatòria de l'atur temporal; creació d'indústries comple-

mentàries derivades de l'agricultura.
Organització del treball agricola i orientació de la mà d'obra.

— Creació de Centres de Formació Professional.
Organització Racional de l'Ensenyament Tècnic. Incorporació de les

Universitats «Laborales» a un Pla General de l'Ensenyament Públic.
. Facilitats econòmiques, amb préstecs als treballadors, empleats i

funcionaris per l'adquisició de vivendes dotades dels serveis higiènics in-
dispensables.

Pla Nacional de la Vivenda per a construir anualment 200.000 vi-
vendes, sacrificant les construccions actuals de luxe a la construcció de
vivendes de lloguer reduït.

Lleis per a facilitar i desenvolupar les Cooperatives Obreres de Pro-
ducció i Consum.

Creació d'un Servei Nacional d'Orientació i Ajuda Tècnica a les
Cooperatives.

Ajuda directa de l'Estat a les Cooperatives, proporcionant els crèdits
indispensables a un funcionament eficaç.

Llibertat! Justkla Sodai! Respecte a la Voluntat Pepila r!

El viatge del Caudillo
Ultra el sopars i les recepcions, ¿què

ha vingut a fer el Caudillo a Barce-
lona? El Sr. Porcioles havia parlat de
quatre problemes essencials de la ciu-
tat que la visió omniscient de Franco,
resoldria d'un coup d'ull :

1) El de les aigües. No s'ha resolt

El de les vivendes. No s'ha resolt

El dels transports. No s'ha resolt

res.
2)

res.
3)

res.
4) El de la carta municipal. «Està

molt avançada».
¿Què ha vingut a fer el Caudillo?

Potser a acompanyar a la Senyora al
casament de la Srta. Mateu...

INFLACIÓ DESBRIDADA

Durant uns anys hi hagué encara una
mica de pudor i una relativa mesura en la
ruina sistemàtica del país. Ara els frens
són trencats i ja no ce d'un zero. L'any
passat en aquest temps la circulació fidu-
ciària es mantenia al voltant de 48.500
milions de pessetes; avui ja ultrapassa eh
61.000 milions. Es a dir, en dotze mesos,
l'augment representa el 25 per cent. Aviat
la pesseta es cotitzarà com els marks del
1923.

I malgrat que les premses no es cansen
de vomitar bitllets, les companyies que

. tracten amb l'Estat del caudillo están abo-
cades a la fallida perquè no aconsegueixen
crèdits bancaris ni que els paguin les fac-
tures pendents. L'Estat deu més de 300
milions d l'empresa Huarte y Compañía
i de quatre a vuit cents milions a l'em-
presa Agraman. A Barcelona mateix les
empreses de treballs públics no paguen
perquè no cobren. Tot és una cadena de
negocis bruts, de xifres imaginàries, de
pilotes i de suposats beneficis fantàstics.
I mentres tant, el país, cada dia »ir-f
cvquàUt, més pobre, presenta aquesta

muntanya de papers de banc com el seu
únic patrimoni: la inflació, es a dir, la
gran estajada.

L'òrgan falangista «Pueblo, es dedicata
a demostrar dies ^assots com del 1" de
fener al 15 de maig d'aquest any el cost
de la vida per persona en una familia d-'
treballadors havia augmentat de 750 pes-
setes. El que costa de demostrar és f>uc
els salaris per persona airihin a aquesta
xifra mensual. I aquest és el drama verí-
dic, que els pobres no tenen res. ni habil-
lainent, ni vianda, ni casa, ni instrucció,
ni sanitat, ni estímuls, ni amìnciont, ni
personals ni col·lectives. Aquesta és la de
fiado total...



TOT CAMINANT La sorpresa dels servidors d'ENDQVQNT
Heus ací que escriure el «Tot caminant»

ja no és per a mi solament un esplai intel-
lectual intencionadament polític, sinó un
deure en el compliment del qual la meia
voluntat no és ja l'únic factor decisiu.

A l'exili estàvem avesats à veure apa-
rèixer un portantveu darrera l'altre i llur
rida efímera ben fust si exigia de llurs
col·laboradors un o dos escrits. En ei pla
català l'ENDAVANT ha estat i és una
excepció. Ja fa anys que dura i encara
en durarà força més.

Aquesta continuïtat, si bé significativa
de l'esforç reeixit de la nostra organit-
zació política i de la seva manifesta pui-
xança, no deixa d'oferir als que hi escriuen
periòdicament la perspectiva d'una coo-
peració assídua, puntual i llarga.

I, aquest fet, si per una banda omple
de satisfacció a tothom, reconec que no
comporta tots eh encants imaginaris cai,
r oi gué m o no, per poca importància que
tinguin els nostres escrits almenys podem
dir en feu alta que son fets posant a con-
tribució honestedad intel·lectual i entu-
siasme. Aquestes condicions, necessàries
per a poder-los signar dignament, jo penso

per Em.-c BRUFAd

que són nades en el moment de fer-los,
no pas de l'obligació d'escriure, sinó de
la necessitat del dir «quelcom» i quan
hom vulgui.

La tossuderia d'ENDAVANT, però, ha
capgirat la nostra concepció de facilitat,
i ara que les exigències de la realitat ens
van aclarint la inconsistència del nostre
raonar, comprenem que és perfectament
compatible el «deure» d'escriure amb el
«desig» de dir quelcom si veritablement
hom té quelcom per a dir.

Sempre havíem acceptat teòricament
que tota associació comportava una pèr-
dua de llibertat individual i que en tota
cooperació l'esforç individual es sumata
al dels altres, però, pràcticament un ha-
bitual caient a la indisciplina ens feia
veure l'esforç creador només regit per
una llibertat negativa.

ENDAVANT, amb el seu pas segur,
amb la seva perseverança, ha posat les
coses al seu lloc i ha fet aparèixer clara
en el fons de nosaltres una veritat que
sense saber-ho tergiversàvem.

11 rit\it vs

"SPOUTNIKS" I SOCIALISME
* El mateix periòdic que dedica dues pàgines de bona informació a l'extra-

ordinària reeixida científica dels russos, en destina també dues a reproduir els atacs
que la «Pravda», Kroutchev, i els mariscals dediquen al seu antic company Joukov,
tan lloat dies .enrera. Podem enterar-nos bé. I veiem que poques vegades al món
en una societat determinada, la més degradant baixesa ha coincidit talment amb
l'esclatant exaltació de cares ambicions humanes...

A A
•* Una societat que, tensant els muscles i exagerant l'esforç ha sacrificat vàri.es

generacions a aquest enorme salt en el desenvolupament industrial que hauria d'as-
segurar el benestar de les generacions futures. Però una societat, també, on les
relacions humanes han arribat a un tal grau de degeneració que la lectura del que
diu Koniev i els altres militars contra Joukov és simplement repugnant. Sempre
aquest assalt furiós contra el caigut, sempre el servilisme envers el vencedor...

*** A
•* El Socialisme entretant continua afirmant que el progrés industrial no ho

est tot, i no tan sols el progrés científic, han de servir simplement per a cimentar
sobre sòlides bases el progrés moral —transformant l'home que p.ensa i treballa,
alliberant la persona en el que fou esclau, serf. proletari—• i que demà no ha d'ésser
simple rodatge d'una inmensa màquina... Els mitjans, per nosaltres, no són indepen-
dents, ben al contrari. Altrament és la finalitat mateixa la aue restaria transformada.
Car els egipcis també construiren les piràmides. I el seu règim era despòtic.

*** A
* La p:ui actual és ben precària; reposa damunt l'équilibre dels «Spoutniks»

i de les bombes H. La pau veritable sorgirà però de la lenta interpenetració de
dos móns avui hostils; de la transformació d'unes estructures socials que són avui
l'una i i'altra deficients. Els americans comprendran que l'idea de la recerca del
profit com únic mòbil del treball humà és fonamentalment falsa. Els investigadors
soviètics en tenen d'altres.

El mile de la lliure empresa haurà un cop seriós.
A A

* I els russos? La joventut russa d'avui, estudia matemàtiques i física. S'in-
terrogarà aviat sobre sociologia i política. I es sentirà solidària, tard o d'hora, de
la joventut polonesa, hongaresa...

La síntesis, sols Europa i cl Socialisme pot oferir-la al món. A condició de
trobar sortida a les pròpies contradiccions internes i amb els països sots-desenvo-
lupats Es l'obra del proper mig-segle. El microbi franquista compta ben poc
davant aquesta inmensa feinada. Però, primer de tot hem d'esclafar-lo.

J. P ALL ACH,

L'invEsHgauû (ienKfka i el problema de l'energìa
atomica en el demà de Catalunya

L'esterilitat dels resultats obtinguts
per la politica econòmica del franquis-
me, constitueix un cau d'inquietuts per
l'esdevenidor inmediat de Cataunya,
una volta el règim actual dissolt i re-
mudat.

La potència econòmica d'un país i el
seu grau de prosperitat, factors d'in-
dependència i de llibertat, van estre-
tament lligats amb les possibilitats
de millorament de les tècniques de pro-
ducció, la descoberta de nous procedi-
ments i de nous productes. L'energia
atòmica, considerant únicament les se-
ves aplicacions pacífiques, constitueix
un pas de gegant en aquest sentit, ja
que posa a la disposició de l'home una
nova font d'energia, de possibilitats
inmenses, i hom ja sap com la desco-
berta de noves fonts d'energia ha tras-
balsat, vàries vegades, l'història dels
homes.

Esdevé doncs necessari, des d'ara, de
preocupar-se de resoldre els problemes
que en aquest ordre d'idees ens deixarà
plantejats l'incapacitat i la disbauxa
franquista.

L'inquietut de la qual parlàvem més
amunt no prové de les dificultats
d'aquests problemes, si no més bé del
retràs considerable en el què ens tro-
barem, encara que llur resolució inter-
vingui ràpidament. Devant l'aspecte de
competició, de nació a nació, que re-
vesteix la vida econòmica de cada país,
es tracta d'anar endavant, de tenir-se
al corrent o de fer el paper de testi-
moni pobre i mut que demana almoina.

El poble català no es mereix ni pot
acceptar tal posició.

Es diu arreu que el català es tre-
ballador i ingenios; noms com els de
Monturiol i Ferran Alsina podrien do-
nar-ne una idea; ens permetrem de
citar un sol fet, sense voler fer patrio-
terisme, què dona autenticitat patent
als qualificatius empleats : quan s'es-
tudien els procediments moderns d'ob-
tenció de l'acer es cita com a mitjà
anterior d'obtenció directa del ferro el
de la «forja catalana». Es evident doncs

Per JORDI COSTA I ROCA

que durant els segles XTV i XV els ca-
talans sosteníem una acció de tipus
industrial, no amb retràs amb els al-
tres pobles.

Des d'aleshores no creiem que ni la
voluntat ni les capacitats dels catalans
hagin minvat. El que ha canviat, i
molt, han sigut les condicions de tre-
ball. El treball artisanal s'ha transfor-
mat en maquinisme, la forja en alt
forn, i paral.lelament als dits canvis
l'evolució econòmica no ha seguit el
camí amb la mateixa intensitat. I, en
la decadència dels pobles d'Espanya,
dels quals hem sigut part integrant, el
retràs acumulat es mesura en gran
part amb unitats d'incapacitat gover-
namental.

En particular, s'ha fet molt poc per
l'investigació cientifica.

L'estat futur deurà doncs organit-
zar-la racionalment, orientar-la i pro-
tegir-la. Puix, si no neguem la possibi-
litat d'invenció al nivell del taller o de
la fàbrica, creiem fermament que el
progrés tècnic és tributari quasi exclu-
sivament d'una investigació científica
patrocinada per l'Estat i per les socie-
tats industrials importantes. Dés de fa
mitg segle la quasibé totalitat de les
descobertes ha sigut obra del treball
de recerca col·lectiu; en particular la
més important : l'energia atòmica.

La creació i el millorament constant
de centres d'investigació científica per
l'Estat de demà condicionarà per una
gran part l'evolució de Catalunya i la
contribució del nostre país al progrés
de l'humanitat. I sense mostrar-nos
massa optimistes creiem lògic de pen-
sar en la creació, en terres catala-
nes, d'un Centre d'Estudis Atòmics,
amb possibilitat, més tard, de realitza-
cions pràctiques.

Així ho deixem pensat i escrit pels
que tindran, el dia de demà, la deli-
cada i encisadora tasca de reconstruir
l'esdevenidor de Catalunya.

II Cif A fALr> ANI A

NOTES SOBRE UNES ELECCIONS
Els Instituts d'Estadística alemanys

preveieren els resultats de les últimes
eleccions amb un error inferior al
0,5 %. Un any abans, aquests mateixos
Instituts preveien que si les eleccions
es feien durant l'estiu del 1956 el Par-
tit Socialista Alemany (S.P.D.), s'en-
duria una majoria d'un 52 % aproxi-
madament, en el Bundestag.

Diverses són les causes d'aquests
canvis en l'opinió popular. Entre elles,
la més visible ha estat una pèssima
propaganda electoral del Partit Socia-
lista, que en lloc d'exposar un pro-
grama de projectes, s'ha contentât
atacant Adenauer, presentant-lo com
un continuador de la politica nacional-
socialista, i com a protector dels seus
prohoms. Això era naturalment insu-
ficient, però aquesta propaganda era
també la conseqüència d'uns altres
factors més importants.

En politica interior, referint-nos con-
cretament als problemes socials i eco-
nòmics, el Partit Democrata-Cristià
(C.D.U.), va basar la seva propaganda
en l'afirmació de que el país devia
continuar pel carni emprés, sense ac-
ceptar noves provatures o experiments.

Tampoc el Partit Socialista podia
oferir altra cosa, doncs per por d'ate-
moritzar el capital privat, no gosà
proposar res de concret i positiu, con-
ten tant-se en contradir-se mútuament
els diversos candidats socialistes, cosa
que Adenauer i la seva gent aprofita-
ren.

Respecte a politica internacional, el
S.P.D. sostenia la teoria de que és ne-
cessari iniciar converses amb el go-
vern de la zona oriental, a fi de cer-
car una possible entesa que condueixi
a la reunificado del pais. En teoria,
cal reconèixer que aquesta posició no
sols és acceptable sinó que és la més
justa. Però, desgraciadament, el poble
alemany té motius més que suficients
per a conèixer a fons la realitat co-
munista i considera que tot el que
signifiqui un reconeixement — exprés
o tàcit — del govern d'Ulbricht, no
servirà per a altra cosa que per a

Els discursos del general Franco
CINISME O INCONSCIÈNCIA?

CUBA, FILIPINAS, PUERTO RICO...
I EL MARROC?

Entre els diversos discursos, tots
igualment incoherents i absurds, que
ha fet Franco durant la seva estada
a Barcelona, destaca el que pro-
nuncià davant d'un auditori militar
en ocasió de l'inauguració de la Re-
sidència d'Estudiants, exclusivament
destinada a fills de generals, i ofi-
cials de l'Exèrcit.

Passem ràpidament sobre aquest
fet extraordinari de reservar un edi-
fici universitari únicament als estu-
diants fills d'una gent determinada.
El sentiment de casta exclusiva que
mou avui al generalíssim i als seus
amics s'expressa d'aquesta i de mil
altres maneres. Dubtem que avui es
trobi un exemple similar a cap altre
pais mitjanament civilitzat. Es se-
gur, per altra banda, que aquest

sentiment fa perfectament ineficaç,
en una guerra moderna, l'instrument
armat d'un estat, i ni serveix tan
sols per a mantenir indefinidament
el domini d'unes quantes families
privilegiades sobre el pais. Vegi's sinó
els noms d'alguns dels detinguts du-
rant les darreres repressions fran-
quistes.

EI que volem subratllar del discurs
és el cinisme amb el qual. plaçant-se
de nou en la perspectiva «del Impe-
rio», el Caudillo atribui la culpa de
la pèrdua de les colonies americanes
als «politics» — al «desgobierno de
la nación y sus hombres responsa-
bles». L'Exèrcit, diu afalagant llas-
timosament el públic castrense del
qual depèn avui el seu poder, «no hi
va tenir cap culpa». «L'Exèrcit, afir-
ma més tard, volia continuar llui-
tant després de perdre Santiago de
Cuba, que era només un port
d'aquella gran illa».

I preguntem nosaltres: ¿No és ara
l'Exèrcit el que governa el pais? ¿No
és el generalíssim l'amo únic i ex-
clusiu del poder d'ençà de fa 20
anys? ¿No és doncs ell, el responsa-
ble de la política interior i exterior
de la dictadura? ¿I no ha abando-
nat tranquil·lament les darreres res-
tes d'un imperi colonial contra el
qual el poble s'havia alçat sempre, i
que tanta sang i tants sacrificis
costà en una campanya militar
trista i sense glòria?

Cinisme o inconsciència del Cau-
dillo? Sigui el que sigui, baixesa i
covardia dels assistents que devien
enrojolar al sentir un discurs que els
recordava, ben directament, la terri-
ble responsabilitat que contreuen
tolerant i sostenint un règim que
s'aguanta sobre aquestes aberracions.

Société Générale d'Impression
Toulouse

Le gérant : A. IBORRA

Per Carles OSSORIO

afirmar les posicions del règim impo-
sat i mantingut per Moscú, sense en
contrapartida, poder conseguir absolu-
tament res per a ajudar els gèrmens
de crisi que pateixen les dictadures
comunistes.

Hi ha encara altres factors secunda-
ris que han influït en favor de la
C.D.U. El no haver adoptat des del
primer moment una posició forta en
la qüestió d'Hongria representà el pri-
mer cop que encaixà en période pré-
électoral el Partit Socialista. La difícil
situació actual del Mitjà Orient; la
forta propaganda que els dirigents co-
munistes de l'Alemanya Oriental han
realitzat procurant «identificar els ideals
socialistes amb els del Partit Socialista
«Unificat», doncs pel partit comunista
clandestí de l'Alemanya Occidental hi
ha més camp d'acció amb un govern
conservador que amb un triomf socia-
lista que hagués realitzat una politica
social avançada: tot això ha contribuït
al resultat deplorable que coneixem.
Però» amb tot creiem que no és pro-
bable que la C.D.U. s'hagués endut la
majoria si el Partit Socialista hagués
ofert un programa minim coherent i
precís, puix el poble desitjava un canvi
de govern i tem els perniciosos efectes
que pot comportar la presència indefi-
nida d'un partit al govern.
F erò, amb tot creiem que no és pro-
respecte a les posicions a adoptar, -per
por d'intranquilitzar una part de la po-
blació que creu que la llibertat, el li-
beralisme econòmic representa la solu-
ció de tots els problemes, o per temoi-
de revisar el propi programa, el S.P.D.
s'ha derrotat a si mateix en unes
eleccions que fa un any tenia pràctica-
ment guanyades.

Francfort, Novembre del 1957.

ELS RIUS. ABANDONATS.

DOL A VALENCIÀ

Després del viatge de Franco a la vila
endolada, unes quantes preguntes sorgei-
xen tímidament en alguns escriptors que
saben que aquesta terrible tragèdia hagués
pogut evitar-se —o almenys aminorar-se-—
si l'Estat Espanyol, amo absolut de vides
i hisendes es preocupés dels problemes
del país, en comptes de despendre milions
en obres de prestigi, sovint inútils.

Josep Pla afirma que els rius <estan
com a l'època prehistòrica» sense que
s'hagi fet res per a «dominar-los, i amortir
els terribles efectes de les inundacions v.

Nosaltres fem les preguntes que brollen
a flor de llavi, davant de la tragèdia df
la vila germana. ¿Què s'ha fet per la re-
població forestal? ¿Quants milions s'han
gastat en la construcció de pantans regu-
ladors? ¿On és la construcció de vivendes'3

'—dotzenes de barraques han estat endutes
pel riu desfermat—. Perquè no es realitzen
els plans generals hidràulics, que són ne-
cessaris per la riquesa i el benestar del
país?

Quants milions malgastat*, al contrari,
en empreses de l'I.N.I., o en les Universi-
dades «'laborales», o en el Valle de Ics
Caídos ! !



NACIONALITZACIONS
per M. SERRA I 3IORET

S I la riquesa de les nacions consistís en els minerals, carburants, collites
espontànies i altres dons de la natura, llur gaudi i distribució equi-
tativa i universal fora cosa relativament fàcil que el socialisme podria

resoldre sense conflictes mentals. S'escau, però, que tot això és riquesa
potencial que el treball de l'home fa efectiva i sense aquest treball les ano-
menades riqueses naturals són natura morta que no fa profit a ningú. Cal
només donar un cop d'ull al món actual per a convèncer-se d'aquesta veri-
tat elemental i comprendre que les nacions menys afavorides per la natura
són justament les més riques i les que s'han fet un niveïl superior de vida.
I són també aquestes nacions les que han assolit un grau més elevat de
justícia social, major llibertat individual i una dignitat humana que esborra
diferències d'estaments, de posició econòmica i àdhuc de cultura.

El treball convertit en ciència i en tècnica ha transformat el món. I el
treball, igual que tots els béns de la natura, no és igualitari ni es reparteixj
en porcions matemàtiques i dona fruit divers segons l'individu i la col·lec-
tivitat. Si primitivament la gradació de força i enginy establia les dife-
rències de posició social i econòmica, modernament el treball, la seva orga-
nització, la seva tècnica, estableixen les gradacions de força, de poder i de
riquesa que si abans marcaven el privilegi de la inèrcia i la inutilitat, avui
marquen la justa recompensa del rendiment, de l'energia i de l'eficàcia.

Per això la lliure empresa conserva la seva valor com manantial d'estí-
muls, de destresa, de capacitat i de progrés. La seva efectivitat justifica
encara el dret de propietat i gaudi individuals. El sentiment de la comu-
nitat no és prou viu ni és prou fort per a produir els mateixos efectes que
l'afany personal de lucre' i d'avantatge. S'anirà fatalment al col.lectivisme,
a la propietat en comú, al servei públic, però no s'hi anirà pel procediment
elemental d'una llei o una constitució, sinó per les més subtils i poderoses
funcions del treball orgànic, de l'automació, de la gradual supresió de
servituds, de la necessària utilització de la riquesa per la totalitat dels
ciutadans convertits en consumidors, en clients, en accionistes, en co-
propietaris.

D'aci que les nacionalitzacions resultin un assaig molt menys reeixit
que el sufragi universal i s'assemblin molt més al servei militar obligatori.
Però en certs casos són una necessitat actual, particularment quan es tracta
d'un servei públic com l'aigua, la llum, el transport i altres que el desen-
volupament i la maduresa col·lectives han convertit en un hàbit, una neces-
sitat o una comoditat que ha de resultar econòmicament deficitària. I en
aquest cas les finances de l'Estat paguen el dèficit, és a dir, el paga tot-
hom mentre que si s'hagués mantingut l'empresa privada el pagarien direc-
tament els usuaris, els consumidors.

Els britànics que no són gent de tenir idees per luxe, és a dir, que no
s'adiguin amb les realitats o les possibilitats, en fer-se el segon assaig de
Govern socialista, el 1945, van establir mantes nacionalitzacions d'indústries
i serveis públics, començant per la Banca d'Anglaterra i acabant per les
empreses siderúrgiques. Els conservadors van respectar les nacionalitzacions
llevat la de la siderúrgia i la del transport per carretera. Suara, en el Con-
grés de Brighton, el Partit Laborista britànic, amb vistes a una nova etapa
guvernamental, ha adoptat una sèrie de resolucions entre les quals les
nacionalitzacions ocupen una plaça de poc relleu i es limiten a renacio-
nalitzar la siderúrgia i el transport per carretera, aquest convertint-lo en
municipal. Els britànics en saben: són susceptibles, com tothom, de caure
en la utopia, però el seny governa; la reflexió i les lliçons de "experiència
no cauen en el buit. Ja hi seran a temps a nacionalitzar. Cal que la riquesa
augmenti, que es difongui, que en sobri, que es faci deficitària. Aleshores
ta nacionalització escau, és obligada. I la ciència, la cultura, la tècnica,
l'automació i el sentiment col·lectiu i cooperatiu dels ciutadans i dels consu-
midors i beneficiaris fan el que no poden fer les lleis i les utopies per mcjlt
ben intencionades que siguin.

Albert Camus, premi Nobel de Literatura
El Moviment Socialista de Catalunya,

al conèixer l'atribució del premi Nolx?!
de Literatura, ha expressat al gran escrip-
tor 1 amic nostre, la joia que hem sentit
els catalans per aquest honor merescu-
díssim.

Li hem dit també que es tàvem segur"
d'interpretar a tots t K universitaris i

escriptors de casa nostra, assegurant-li e!
desig de Catalunya, de festejar un dia
enmig d'un poble que el respecta i l'estima
un premi que va a l'escriptor lluitador de
la veritat contra tots les mentides, de la
lliljertat contra totes les tiranies.

L'homenatge a All>ert Camus serà aquell
dia ,el de tot un poble que sap reconèixer
i honorar els seus amics !

1956 — HONGRIA
Al complir-se l'aniversari de la gran

revolta del poble hongarès contra el
crim i la mentida que l'endogalen de
nou, els socialistes catalans, al costat
dels socialistes de tot el món, adrecen

llur millor recort als combatents de la
llibertat, de la llibertat que res ni ningú
no podrà ofegar.

Patriotisme capitalista
Espanya és el paradís dels banquers.

Les banques paguen els dividens màxims
que la llei permet i posen milions i milions
als fons de reserta. Les banques són accio-
nistes de les indústries més lucratives i
deixen les engrunes a la petita indùstria i
a l'artesanat que té treballs a equilibrar
els balanços. Dona gust veure els balanços
dels bancs i de les grans empreses. -Ç>ui
s'atrevirà a negar que f'l règim de Franco
és talment providencial (nie en. mig de la
misèria i depaupeiariò màximes permet
aquestes collites abundoses que no es
donen enlloc més del món?

Suances i altres*, genis de l'economia
planificada van inventar la manera d'evitar
que l'oligarquia financera pogués caure
en la temptació d'explotar indústries defi-
citàries creant el famós Instituto Nacional
de Indústria. El capitalistes sempre han
estat partidaris de la nacionalització de
les indústries que, com els ferrocarrils,
donen pèrdues. Així l'I.N.I., aquests ••.ins-
tituto» falangista, amb els diners del conn'i
creava o intervenia indústries que no
temptaven el capitai privat i la burocràcia
i el parasitisme tenien un camp més
extens d'operacions. D'aquesta faisó, a la
fi del 1956 les inversions de l'I.N.I. repre-
sentaven 24.000 milions de peleles.

Cal fixar-se en les xifres que segueixen
per tal de comprendre l'heretgia capità
lista dels venturosos administradors de
l'I.N.I. Dotze empreses en les quals tot el
capital és de l'I.N.I. representen un total
de capital nominal de 8.826 milions de
pessetes i 13.639 milions de capital inver-
tit; 20 empreses en les quals la participa-
ció de ri.N.I. és majoritària representen
5.607 milions de capital nominal i 3.86f:
milions de diner desemborsat, i 8 eiupie-
ses en els quals l'I.N.I., té ní /ff ictoa«. ' ' )
minoritària representen 829 milions di ca-
pital nominal, 1.129 milions de desem-
borsat.

Com es pot veure, l'I.N.I. és una entitat
generosa que en les empreses que li só:i
pròpies inverteix més capital que ei no
minai i en les empreses on té participació
bestreu el capital que els capitalistes no
volen arriscar. Però, malgrat tot, hi ita
empreses que donen rendiment i això és
el que els capitalistes no poden consentir
i reclamen que l'Estat es desprengui de
la càrrega de l'I.N.I. i traspassi a 'em-
presa privada justament les empreses qu(
donen beneficis: Aquesta patriòtica inten-
ció començarà a realitzar-se revertint n
l'empresa privada la Hidroelèctrica del Ri-
bagorzana de 1.614 milions de capital la
qual, com que és a Catalunya, duna ben>
ficis. Ningú nv parla de traspassa' /<-s
empreses deficitàries ni la dels superra-
mions Pegaso que amb una capacitat de
producció de 3.000 l'any n'fia produit
5.000 en deu anys d'eristència.


