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Déu no mor.
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Ens consta que, la darrera setmana d'abril , el Professor senyor Pau Vila i altres comissionats de la Generalitat de Catalunya visitàren la nostra ciutat per a
fer, segons s'ens .digué, una informació per tal de puntualitzar la qüestió de la Comarca de Solsona, desquarterada, pulveritzada pel projecte de divisió comarcal
pubicat per aquell Professor. Se'ns assegura que'l~ comissionats de la Generalitat confeccionàren amb l'Ajuntament i les forces vives de Solsona., .¿Quí composa
l'Ajuntament i les forces vives? Ho hem preguntat a
alguns Regidors, i no han sabut de que'ls parlavem.
Altres, -grans contribuents, importants industrials o
professionals cultes i distingits-ho ignoraven igual·
ment'. Doncs, ¿a quí han visitat? ¿Amb quínes forces
vives s'han informat? Són els inconvenients d'ésser governats per gent sense cap preparació i, sovint, sense
altre interès que les pròpies conveniències o alguna
fòbia sectària fins al ridícul.
Altres vegades, davant de fets de gran trascen dència per a Solsona, hem callat; però, ara, des d'aquestes planes, propugnarem per tal de que Solsona signi respectada com mereix i de que continuï llur història de
Comarca catalana, catalaníssima.
Res hi fa que'ls elements d'esquerra hagin ocultat
ço que passava per tal de que quan el poble se'n doni
compte, ja no hi sigui a temps. ¿Que hom hi veu més
ignorància que malícia? Es necessita una ignorància su pina per a solsonins que no donin cap importància, o no
donin Ja merescuda a aquest afer comarcal. Algú, però.
ens ha assegurat que'ls elements de l'esquerra estan
treballant, secretament, en la confecció d'un informe
adreçat a Ja Generalitat o a la Comissió especial. Si
això és veritat ¿per què secrets a aquesta hora? No és
lícit d'ocultar aquestes cos.es al poble. El poble té dret
a exigir als governants que treballin i tinguin cura de
tot ço que sigui en llur interès; però té més dret ènca·
ra a que els governants treballin net, a la ll um del sol;
res de cataus ni misteris ni grutes ni cavernes, com les
farustel.les ..
Nosaltres propugnarem per tal que Solsona i llur
comarca no siguin víctimes de cap despullament; sabrem.
complir a tothora i onsevulga, el deure de solsoní ns,
defensant els interessos morals i materials de Solsona i
la dignitat de nostra volguda ciutat.
Som nosaltres qtii donem el toc d'alerta al poble
per tal de que's sorolli i s'organitzi per a formar un ·
front únic en defensa de la comarca solsonina, amena·
çada de desaparició absoluta; som nosaltres, els d'Ac
ció Popular, qui estem disposats a donar el pit i a
complir el nostre deure de ciutadans.
W.
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Se[Jutament que la manifestació més satanica
de la impietat moderna s'es realitzada a Rússia amb
la fundació d'una societat el nom de la qual la ploma es resisteix a esc1·iure. A questa societat treballa
pe1· a esborra1· del país tota manifestació religiosa i
pe1· a fer perdre la idea de Deu .
.
Els associats, pe1· atènyer la seva diabòlica finalitat, es valen de tots els mitjans ima[Jinables:
lleis propaganda, enderrocament d'esglesies, mítings,
premsa, cinema, teatre. radiodifusió. etc. Es impossibte, però, a1Tencar de la consciencia la idea de Dht.
lla lia confessat, sense eufemismes, un dele[Jat de la
esrnentada societat en irna conferencia celebrada a
Kierv.
Deia l'orador: Si es considera el noslre treball
pel nombre d'esglesies ende1·rocades o tancades, lia
d'esser considerat enorme; però l'èxit, en realitat, es
insigni('icant. Els creients pe1· bé que liagin estat
privats d'esglésies i de sacerdots , no es declaren desanimats i continiten la seva lluita amb un coratge
incansable. Conserven els costums i ritus religiosos,
{fitarden les festes, sostenen, a costa de grans_ sacrificis, la clerecia; es fan ci1'cular (ulles de fe i de pregària; les imatges són vene1·ades més que mai, i cosa
cu1·iosa, fins pels memb1·es de la Joventut Comunista.
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