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PROLETARIS m iors
as PAÏSOS: ÜNIÜ-VOS.

Èl PI© del C . 0. del Partit ÓófcfetJte 'estudiar
' - lt^tsIfÉbÉN
liMt ÍJnic del
Ü n a vegada més «1

Ha estat la Internacional Comunista qui ha provocat la reunió
de les tres Internacionals obrares. Arreu del món els comunis-

Partit Comunista es posÉa a l'avantgúardà de 1a unitat proletària.

tes són l'avantguarda de la lluita
contra el feixisme.

U) i wMm de la BIT.
Girona, dissabte 19 de juny del 1937

Hora-haurà <*stsrtfat·d'ünessèlmanis à
pari«tta
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En un articulo publicado
ayer y que firma E . Niveho
Díaz, se confunde lamenta*

^

q èls sofcneïè la revoltiq5J<íèI
19 de juliol ho han fet
nial humor» que àdhue a végïdes àrfftjen *à
fttan pütefl deífets i de Hui4es<qtte no - visqueren *a
sroh "flòiiaf ttíftiptè que
étèn el pàrifí rnaftffltàrrde Catekj^a-i -q«e^*tía mantenir bones relacions amb JqtíttftF^qífil!«flWS»a<« fti fem
sols s'atrevien a mfcary enddts pef lïïï ^rififtéii·iBle,
amb ima

ALTEÀTRE MUNICIPAL
Parlaran:

Saki
{el qitíít esposarà la |M)3ició éd Partit
crisi muttteipa!)

Llibert Estartús

L'iàHIÏ què è§fa sostertint^fiib fe €•.'•& T. és una
cosa paradoxal; Esquerra Pvép^Sífò&ftis^e^tm'estafi
sector més-castigat a les Goiharques i que mai alp l ía
v ^ i é e protósta «®»fera «ihgú, es presenta com-ï'*rrtgri4'éliatía-íwdrïè^aüHeht # i p ^ > è i p s i i a c i ó ,
•Pep un ©o*efn que governi!
s
í
p«m iW ïSet Wíïè Mntia^cí* doctrinal o política, sinó
per uii àïàrïy de "recuperar sí t o ^ ^ o s t a - l ^
Per la victòria damunt «1 feixisme!
:{
que ha perdut durant <el sèu somni de deu:
Treballadors: Assistiu a aquest important
Hatgs, * que per altra- part ía Confederació està deci«míting!
sia*téflï- el P; S; U.f(|ue és el blanc avui de tots
éiròdfe, mm déiTHttftnfiPcNta com- de l'ultrarrevolücionàfismé, pèf Iiavéí-Se" aíreVítJ a "f&'Aàt cta? "i* aj^ettfrontar-se amb tota la fàuhà d'arrivistes i emboscats.
Per a EsquerM >Rep«tílkana el P. S. U. és ua
Va sortint cap el front nes. Altres, descaradament
pei#fc mè§ gros que4a«G Ni T. Safefescjue el nostre
després
<i?haver
estat.
la -íïósfcra joventut.
gfàn Partit* ^-«elmtsf í<Ml" i #»mé» bèn ©ígaitiitzat. de «ense estrittències
molt valents lluint una
OtaTííiiyà— éS uffàtDst^staWe^prfiiatfent i <fue té res, serenament. Es l'tíome' pistola pels carrers, *es ,fan
ioríedissos i no se'ls yeu
una direcció i un programa\i urià tSCÜcItiellilfties. La a qui se li ha encarreg'at cayjoc.
Tots ells són feixisuna misió de quin èxit deC. N. T., trt canvi, amb toti i èl séu tfJàtèlf fóïï^rStic jpèn el peryindre de la seva tes .enemics de • ia causa'
d^l PftWe català.
Aquests(
d'autos, pistol€»-a»«t*a4kiddres i «coüectívizàciònés», terra.
no • teiaeii - dret a dir-se ca-i
Va
súf
tint
la
joventut
cala^sva éxpeftèfeaa «de «^ells polítics els diu que es
talana catí éïs tísÉh^g jíe
i
tracta, d'un g l o b u s i ^ eMai d*a«ès va*desi«ïfknt, fins lïoit,»'
per terres anfiíiTases que tó -cada un del« nw-|
a tjfuéÜàf rétfüïda ï n l í n corijtffit de^idfcats que po- i«ia£pagorteses, disposades a bilitzats i que lluiten pel!
líticament mai li reprèsenlafc·aff^càppéffíl; ^a-CiÜí? Es-, d©nar-ho tot - sense recla- poble, que donen la vidaj1
mar, per endavant, res de '•
l'ésser o no ésser del
querra Republicana enfocat sempre les cjtie~s1fòn§ Üe profit individualista o par- per
vertader poble català, dacara a unes hipotètiques elefceitms.
vant l'angoixa . de ,:yf»re
s
del
que
no se'ls posa & .& yüEn la declaració qu«^üàta
eota a tots,-els emboscats
tit de la petita burgesia
de dWerenta' mena, sols els
fer una crida a laposat a demostrar que és el
donà catalana què
lunya i, que, per tant, a ell
aquests joves que
tica catalana. En férïKyilesta
^«»etts
les nostres llibertats i-dir-les que pels carblicana vol oblidar tWalhient el
ners,
'pels cinemes, i els
lunya des del 19 de júliòi
,"%)er tot arreu on vetrist paper que ha desemperíy^t
un emboscat, que és
si;
í«emic
dels seus propis.
i ^'"
transcorreguts; vol oblidar,
V i-pér'tant €e la nosels-seus amks»!deÉla«Soli» ii
-esítalunya, 6ls tirin en
l'emigració a París, Londfesí
a r a la seva covardia, la
^ i , . -,-ïeWesa i els treguin
ria dels seus homes dirigents.
la c;"te*ta \ davant del poble
català d'avui és el poble sentimeiüiH
fals'es pérqq'vè tothom els conei, és'ftó püèsàr per xi i S* no n'hi ha prou en
hir, éeh «casa4 l'hortet»; i es v^i
} o iriíffíls; els al- carteUs' de lletres grans es
compte com de les seves bieles tfe
t)Pèír''MíXTiíats • en sripbsades publiqui., l'a FWsta de tots aparen diàriament i ingressen? ^al nt^PèiPètriít' éts
indüstries de guerra, on quets £ :emAcadàvers de la
* -i «.
miibrs hpHtft. No»volen tem? en compte que el poble mai havíem " treballat de societat..
;S
nf
de"
res
què
tto
-NoíWtres.·i
els
catalans,
est* aiffï^aijieM#s§tt»p08en a& jírib^a %\ <&é> val<# i
ens*er*pod«f»i dir&:aíVocupén aqftesfe
^
a tots
rf lli «Ibràeiats^nlés iííiffei
fereiDalls que p&dén

tel

Nosaflres. els catalans

•«*»

en la majoria

dels casos,
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TPSSSS" a

fràgiles (cj9p^j()s y^ en^eble
çpqftto ds rsctific^pjón al alu"
dir una «crònica mía acerca
de la obra de Eduardo Marquina titulada «En Flandes
.se ha p^epto el sol», en4a
cual calificàba de gran posta
a su autor. Opinión, la mía,
en la que sj,go ^uj^d811?'!0'
ei^ .^1 sujpuesadamàs
entre los suyos, habrà qu»
considerarlo «un indeseable»
baio el ptínto de vista ciuda*
danp,

rftpji &Y\fl.Tanfím ík _ f^, vnii

su caaçtfirííjtica
facciosa,
tanto © jacaa ,qa© al .,i&|·tÍGïilis·
tft-q a« m» aiude. Si fuéramos
a juzgar las obras artísticas
a. tenor deia condaota ^polí
tica. de sus autores, tendría
mos , qpe ^djsvalorizar crea-

françamente, ignoraba La i»
deología, actuación política
y lugar de estanòïa de Marquinaj resulta quç tengo razon, todja jez gue la obra
«gn^landes se t a jjuejto el
aol»^gg repjcesenjt^ sin impe,
dimientos y ademàs en ella
no se aludía ni remotamerite
el m^.s pequefio dej:alle que
pudiese Herir nu»stras susceptibilidades políticas o,
mejor dicflo, aritifasoistas.
en la
cnal (junto con la apreoiacjón únicamente artística),
se basaba exclusivamente mi
reportaie.
^ l la poesia hubiera ença*
^qifta yo hubieel primero en repudiaria.
A.BÍ es que, ciudadano Nifrg;, cuj|ndo saTlanzàn alu-

igüsa... jmas.,. .i§ JR
en arte no khy fronter«s y por
lo Jaijt<í tfgtpoco las hay en el
artista cuando produce obra
honrada. Esto.hace ape.M&fi·
quina sea ún gran artista-à
la vez que odioso oiudadauo
iijniej^codca1. .ilo nuastra. política. Pues bien, teniendo en
onenta todo esto, hay quo bifurcar \R oue^itión, y tenJrenjos: de un lado, elArt^stico,
en el oiittl ^ijsiÇengp lo de
,i<gi-an poeta» ún la menior
vaaüaoióu. De otra parte, el
aspeoto po'ítico; y como yo

Galdna es,tudlar detingudament, si t poden .portar
un mateix fi dues çosjçs que
.diferents l'una de^l'sitra, i
cada una, d'una importància trascendental i amb
tota seguretat són pocs que
les coneguin.
Hi han varis Comitès
d'fftnpreses, fàbriques, ete;
que, per un costat tenen
tot el capital i tots els valors en una Caixa, i a la
lliure de sols tres o quatre
individus que poden fer-ne
el que volen quan a ells els
interessa. Aquest mateixos
INDIVIDUOS tenen en llocs
niés amagats que la caixa,
quantitas-iíTexplosius i de
..gasolina, que precisament
no i-pensen utilitzar-los per
•al* front.
•(Podríem citarr.n« d'emperses i fàbriques. . -importants, a . més 'de Tranvies,

conducen a un lamentable
error^qomo ,ej quj
f
articulo de ayer.

s4effi^|'

como

ftoí eoente, considero

Marquina

a
bajo el punto

MuistaMudaàgmo ísi se
caniprueba su caracteris
tica fascista) un indeseable
citn por cien, doblemente
repugnante invèétido de

GÓMEZ MARTÍNEZ

.Autobusos, ; Fàbjçiques de
CornDJiadors d'^ígua i_ Electe}ittt)
N'hi ha algun d'aquests
complicats a m b
aquest,
diem-ne premeditat o positíle AF-FER, que vol justificar-lo aixís: "Abans que
se n'apoderessin els feixistes, ho destruiríem tot".
Per varis motius, és això
un greu perill, inclús amb
la bona fé (si n'hi ha).
Posem .que un dia es presenta una alarma que sembli important. Què pot passar? Segurament costaria
més calcular els perjudicis
ocasionats^ els treballadors que quederieh sense
/eina, que els milions de
pessetes i el nombre reduit
IVÍNDIVIDUOS que' desapareixerien. Clar que ai>ò
.ja,, no és, anant 5 pel
t
de la bqnçi.fé,

FÜONT
(Vé de la primera

plana)

Un decret molt important

Els dirigents d'Esquerra Republicana no existien ni el
18, ni el 19, ni el 20 de juliol. Es veieren sí, però fou
al cap de vuit dies de la revolució.
Però no ens estranya que en la seva declaració
afirmi que és el partit majoritari de Catalunya, si la
C. N. T., a través de la seva premsa li ho diu cada
dia: «La Esquerra comienza a darse euenta de los peligros que corria dejàndose usurpar aquellas masas
que lógicamente habían de entrar en su esfera de ac- El "Diari Oficial" d'ahir
ción», escriu «La Noche» de dijous passat. I Esquerra publica el Decret de la Con
de Treball, regentaRepublicana és de tan bona fe, que s'ha cregut que selleria
da pel nostre camarada
la premsa de la C. N. T., quan l'alaba, ho fa se- Rafael Vidiella, creant el
riosament, encara que des de la «La Humanitat» i Cartificat de Treball.
la molta importàndes de la «Soli» es llancin diàriament urtes sagetes que ciaPerd'aquest
Decret, el qual
tenen i'aparença d'estar enverinades.
permetrà d'obtenir un con-

Tots els ciutadans assalariats
hauran de posseir el Certificat
de Treball

trol dels ciutadans, aixi
com una bona estadística
Hi han motius de sobres, ells hi havia. Això deuria de treball que facilitarà saper a no creure amb la bo- evitar-se pogués tornar a ber els mitjans de vida i
na fé de certa gent;
passar en lloc més. Ni a les activitats que alguns
elements tenen a la reraDurant a q u e s t passat Barcelona.
més de Maig em vist molts
A lo millor prevenint guarda, el Consell celebrat
de cassos de molts pobles això (que és prohibint tin- ahir estudia la manera de
que sense cap perill de què guin aquests materials a- fer que s'implanti tot sese n' apoderessin els feixis- magats i tots aquests va- guit l'esmentat Decret.
tes, hi ha hagut alarma, lors en caixa) pot evitar-se
El text d'aquest interess'han destruït moltes coses alguna greu alarma a Bar- sant Decret diu aixi:
i han desaparegut alguns celona i altres llocs.
"Tenin en compte que
INDIVIDUOS, emportant Per vui sols donem a- les noves orientacions ecose'n tot quan de valor en quest TOC D'ALERTA.
nòmiques fan precisa l'estructuració de serveis d'estadística -que en tot moment permetin el coneixement del es dades més insignificants en benefici de
les dites orientacions, i es(Vé" de la primera plana) traïdors repugnants que sent d'interès imprescindical exterminar.
ble com a tal el coneixeels que som homes i dones
Nosaltres, els catalans, ment detallat del desenvoa Catalunya i els diem: per la Catalunya obrera i lupament del treball en toDesemmascareu els embos- humana, per l'esdevenidor tes les seves activitats i decats.
Els vostres fills us dels nostres fills així ho rivacions, cal la creació
ho reclamen des dels pa- exigim.
d'un certificat de treball
rapets de lluita; de no
Dones
de Catalunya; que serveixi a la dita finafer-ho tixi, cada vida sega- companyes que sofriu l'ab- litat i al mateix temps com
da de la nostra joventut sència del vostre fill o a document d'identitat per
caurà sobre vosaltres com del vostre aimant; donze- al seu posseïdor.
una acusació. Res de con- lles que sentiu l'angoixa
En conseqüència, a protemplacions; no hi han de l'ebsent que ofrena la
posta
del Conseller de Treprivilegis per a ningú; és vida per nosaltres, feu el
ball
i
Obres públiques i d'
la lluita del poble per el que calgui fer i desempoble; o amics disposats a mascareu aquests covards! acord amb el Consell Exebarrejar la pròpia sang en
en camp de batalla o
ÀNDARI

Nosaltres, els catalans

El Dossier de la intervenció feixista

cutiu,
riment dels agents de l'autoritat, tots els ciutadans
Decreto:
Article primer—Des del estan abligats a exhibir el
dia 25 de juny corrent tots certificat de treball.
els ciutadans assalariats
Article cinquè.— Els ind'ambdós sexes hauran de fractors d'alguna de les
proveir-se d'un certificat disposicions d'aquest Dede treball d'acord amb les cret per falsedat de les dadisposicions d'aquest De- des que consten en el cercret i segons el model que tificat de treball seran sotes publica com anex. El mesos als Tribunals Popudit certificat servirà oom lars.
a document
d' identitat
Article sisè.—Resten examb tots els efectes proce- closos de l'obligació de posdents.
seir certificat de treball els
les
Article segon,—El certi- combatents antifeixistes
:
ficat de treball, segone el forces armades al servei
model a què es refereix del Govern legítim, Fautòl'article anterior, serà, sig- ritat i els seus agents, els
nat per triplicat, per l'in- homes d'edat superior a
teressat i per la casa on seixanta anys i les dones
treballa, o per l'organisme que es dediquin a treballs
corresponent, restant un domèstics. Pel que fa reexemplar en poder de cada ferència als funcionaris
un d'ells i el tercer serà dels organismes oficials setramès per la casa o orga- rà suficient la presentació
nisme corresponent al De- de les targes d'identitat
partamentde Treball, als respectives.
efectes d'Estadística.
Els exceptuats es proveiArticle tercer.— Els ciu- ran d'un document acreditadans comperesos a l'ar- taiu de llur personalitat.
ticle prémer d'aquest DeArticle setè.—En complisret que a causa d'impossi- ment de les finalitats obbilitat física no puguin tre- jectives dels articles anteballar es proveiran d'un riors, el Departament de
certificat lliurat per un Treball formarà les estaLlicenciat o Doctor en Me- dístiques que cregui necesdicina que exerceixi la pro- sàries. _
fessió, en el qual es farà
Barcelona, 16 de juny del
contar eï nom, cognom, i 1937.
domicili de l'interessat i
LLUÏS COMPANYS
del Llicenciat o Doctor que
l'examini i ía causa de la
El Conseller de Treball i
incapaeitat.
Obres Públiques,
Rafael
.
Article quart,— A reque- Vidiella."

-

v

Una posició important a les portes d'Osca

Barbastre, 19.—Es conei- batents es disposaren a con- portanfse algunes metralla"
dores. L'èxit acompanyà en
xen detalls de l'operació efec- quistar la dita posició.
tot
moment e!» nostres UuiAmb aquest títol escriu de la intervenció de l'es- tuada per alguns soldats al
L'einpresa no era fàcil. Si
Joan Longuet. Uns ciuta- quadra alemanya a Alme- cementiri d'Osca.
taders
La posició fou presa
la f«ien al descobert corrien
dans britànics acaben de ria, seria curiós de recapii
resultaren
morts tots «Is
L'Alt Comandament lleia] el perill de morir metrallats
publicar un interessant ío- tular la llarga llista de viofacciosos
que
la
guarnien.
llet: "Proves de les res- lacions comeses pels Estats que dirigeix les operacions pels dispars enemics. Per aAquesta tarda, des de la
cents violacions de r acord totalitaris a Espanya. Des- en aquest sector, oonsiderarà questa causa cregueren connova
posició, tan valentanecessària
la
conquesta
d'una
venient obrir una mina des
de no intervenció per Ale- prés del 20 de febrer fou
manla i Itàlia." La inicia- que s'acordà que el pacte determinada posició situada del seu punt de partida fins ment conquistada per un petiva ha estat presa per un de la no inaervenció es fe- entre el cementiri i la ciutat. a la posició cobejada.
tit grup de soldats, s'ha bacomitè, compost, a més de ria extensiu a la retirada S'oferiren uns quants soldats
Elfectivamens, al cap de tut amb extraordinària durenostre camarada, Noll Ba- de volutaris. I que Alemasa algunes cases d'Osca haker, del partit laborista, nya i Itàlia es comprome- voluntàriament i l'Alt Co- dues hores els que abans s'hamandament
acceptà
l'oferiviem ofert voluntàriament bilitades conc a casernes per
representants de diversos teren a no enviar més tropartits polítics burgesos-li- pes a Espanya. El 20 de ment. Aquests heroics com- s'avançaven a la mina em- l'Alt Comandament fac:iós.
berals i conservadors. Tals març a mitja nit fou Inaucom Miss M. Sangdon Da- gurat un sistema de convies, la duquesà d'Atholl trol. Quin resultat ha doFeu el vostre,
considerada com el "cap nat? Permetre a les flotes
d o n t i u fe:
de la brigada antihitleria- Alemanya i Italiana el blona dei partit. "Noel Baker, queig del territori _ de la
que ha fet el prefaci d'a- República, mentre no hi
quest llibret, observa que 'ha manera d'impedir la
3O C O R S ,.
el govern britànic ha per- importació per l'aire d'aROIG INmès que l'acord de no in- vions militars que ha estat
TERNAtervenció esdevingui la for- la més eficaç forma d'inCl ON ÀL
ma més perillosa d'inter- tervenció. En el dia, el con
venció en la guerra civil trol no s'aplica als vaixells
espanyola. Des del comen- que arboren el pabelló de
Rbla.LKbertat
çament de la guerra molts l'un o l'altre dels bel·ligeperiodistes amb greus pe- rants. Els hi és fàcil doncs
rills personals, han mantin- a Alemanya i Itàlia de
gut les tradicions de la transferir infomacions que
nostra premsa donant in- provenene de corresponsals
R À D I O
formacions que han esta- coneguts en grans diaris
GIRONA
blert sense cap dubte que europeus i americans o bé
els stats feixiptes han in- alemanys i italians fets
Força, aum.
tervingut en gran escala, personers. Demostren que
fins els temps més recents, els avions alemanys i itaDELEGACIÓ GENERAL D'EUZKMïl >
de tal manera que aques- lians arribats recentment
ta guerra civil ha degene- a Espanya han pres part
rat en una agressió dels al bombardeig de les ciuexèrcits estrangers contra tats obertes.
si poble espanyol. Després

AJUDEUEUZKADI
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Desiirés úels drrers cimbals
li ciutat està gairabé iota
encerclada
Barbastre, 19.~La situació de les forces lleials que
operen al sector d'Osca,- és
exool'lent. La ciutat es veu
atacada per tot a~reu por la
nostra heroica infanteria. La
carretera de Jaca, l'únic reducte per on els facciosos
podien establir alguna co»
münicaoió amb la r»sta del
territori espanyol que gemega sota el jou feixista, està
completament a poder de les
forces lleials. Chimillas i
Alerre e s t a n virtualment
conquistades.
Es potser per aquesta cau
sa que el,« facciosos d'Osca
tracten de oercar.se alguna
sortida per no caure, junt
amb la ciutat, a poder de les
forces republicanes. D'ací el
bàrbar bombardeig d'Apiés,
bombardeig que els nostres
soldats aguauten estoica- '
ment, sense deixar que la
facció avanci ni un sol pas.
Com a detall cuiiós i que
demostra clarament la situa,
ció de les torces rebels a Osoa i la forma com els seus
soldata es mouen, heus ací el
que ens ha dit un presoner:
—Gairebé totes les bateries enemigues—ens digué—
estan emplaçades dintre de
determinats edificis de la ,
ciutat. Les parets dels dits
edificis foren convenient,
ment reforçades perquè així
el material de construcció
fos més resistent. A Osca es
va veure alguna peça d'artilleria pelg carrers places. Un
deia edificis on més material
bèl·lic hi ha emplaçat és,
sens dubte, els dels Escolapis. La torre de la catedral
es trobà destruïda gràcies
als encertats dispars dels
nostres aviadors, L'alt comandament facciós havia
vingut utilitzant aquesta torre oom * punt d'observació.
Hi tenia, * més, emplaçada
una bateria antiaèria, des
d'ou s'hostilitzavales nostres
•squadretes quan aquestes
efectuaven algun servei.
Preguntat sobre la situació i estat d'esperit dels sol.
dats que defensen la ciutat,
ens ha dit:
—No hi ha cap dubte que
els fulls i proclames llançats
per l'aviació causaran llur
efecte. Els suposats defeDsors d'Osca, estan més que
convençuts que llur resistència serà estèril.

Se orden» atodos los oficiales de comp'i menio do ts
quintas movilizadas del 31
al 3(3 inclusive, su presentación dentro del plazo inàximo de 48 horas en la Comand<nc:K Militar d-; (ii-ruan.
• Greroiia 18 ju'i'o 19:57
El Coiiandantt) Militar
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Info rmació t e l e f ò n i c a
Del n«stre servei especial

es resoldran satisfactòriaMANIFESTACIONS DE
ment.
Sé que per part d'alMARTI FECED
Consell Municipi
gú es cerquen ja les fórmuBarcelona, 19.—El eonse
COMUNICAT OFICIAL les per tal d'arribar a una
11
er
de Finances ha fet unes *
VIVENDA (Recaptació)
solució del problema polític
Segons se'ns informa, el col lectivitïiar com els cineBarcelona, 19. — Aquest plantejat en el si del Govern llar'guee declaracions respecEs fa públic per a conei- Comitè d'Espectacles s'ha fet mes i s'establís una lluita
atí el President Companys després dels fets de maig, te a la situació econòmica
xement de tothom que s'ha iàrrec de la Piscina Munici- entre éll i l'Ajuntament.
a rebut els periodistes.
J)e totes maneres, les cir- dels municipis, i ha dit que
posat en cobramsnt els re- pi. El fet, per a nosaltres,
Si per alguna cosa ens sap
Ha començat diunt: «Ja. us cumstàncies diran el que cal el Grovern de la Generalitat
buts de lloguers d'estatges i no té importància, per quant greu que el Comitè d'Espec- aig dir ahir que avui es re" fer.»
ajudarà per mitjà de crèdits
locals del mes de maig d'en- creiem que éa just que la tacles es faci càrrec de la ria. Dies enrera vaig mania tots aquells Ajuntamets
guany, el qual s'efectuarà Piscina sigui explotada, so- Piscina, és perquè quan vin- estar-vos qua en el seu de" CINQUANTA AVIONS
que ordenin la seva vida per
des de el dia 18 al 28 dels bre tot en aquest temps, que gui el moment oportú per a ut temps plantejaria les comitjà del pressupost corresREPUBLICANS HAN
corrents, de la manera q a« a |Óna bastant rendiment. Però municipalitzar els espectacles ïes en els seus termes polí»
ponent.
BOMBARDEJAT ELS
oontinuació es detalla:
que sí ignorem és amb també s'haurà de discutir la •Mes. Los meves impresions,
VOLTANTS D'OSOA
Dias 18, 19 i 21: Lletres
lines oondicions ha cedit Piscina, que no ha estat in*
han estat producte de
MAlRIl
A B 0; dies 22, 23 i 24: D E
Front d'Osca, 19. - Avui
Ajuntament aquesta oxplo- cautada per ningú i l'Ajun'anàlisi de les forces goveiF G H I J L L L M ; dies 25,
pió i quin abast té la con- tament es trobarà en el Tiamentals, són de que cal podem remarcar la reacció
EL NOU EMBAIXA26 i 28: N O P E S T U V.
|cta, puix que el pitjor que mateix cas que amb el Teatre una Jprofunda reflexió i un de l'enemic en intentar recuDOR A BRUSSEL·LES
També es fa públic que
Iria succeir fóra que el Co- Municipal, que per a recupeispecial interès en resoldre's perar la posició de Torraza,
durant els mateixos dies, en
València, 19.—Ha ""estat
d'Espectacles es cre- rar-lo, l'haurà de municipaer part de tots aquells pro" que considera d'un gran va*
les Oficines instal·lades amb
que la Piscina es pot litzar.
àrimordials que ens lor estratègic, per poder tren- nomenat ambaixador d'Esaquest fi a Casa Carles, es
car el cercle en què es troba panya a Brusel.les, el que
^planteja la guerra.
fins ara ho era a Polçnia,
farà lliur^-nent dels tiquets
Per aquesta etapa que sem- tancat dintre el sector d'Os" Marian Ruiz Funes.
1
par a I adquisició d s pa, corbla que va a iniciar se imme' ca.
responents al mes de juliol
diatament i que en alguns •i Aquesta posició, que Jou
DE
DESARMAMENT
proper, mitjançant la preLES MILÍCIES
aspectes ja hi hem entrat, us ocupada per les nostres forPer ordre de l'autoritat, ris de la Casa Dalmau és la haig de dir que estic ama* ces, l'han mantinguda i han
sentació del rebut del lloguer
València, 19.— A lasortiha
estat suspesa «L'Espur- de tots els ciutadans giro- tent a tots els incidents de rebutjat amb gallardia el
del mes d'abril i maig.
nins,
que
veien
amb
fàstic
da
del Consell
celebrat
Girona, 17 juny 1937.— na» òrgan del trotsquisme
la política i que espero que contraatac rebel i els han o- ahir a la nit, el secretari
aquella
fulla,
amb
tot
i
que
L'Alcalde-President, P. GV gironí,
casionat bon nombre de bai- del mateix, company Jesús
Estem seguríssims que els només en venien un parell
rezo i Hernaez.
xes.
Hernàndez, manisfestà als
operaris de la Casa Dalmau de centenars del tiratge de
La nostra aviació, durant jperiodistes que el_ Consell
hauran sentit una gran sa- nou-cents que en feien dià- que havien d'iniciar-se pe- la jernada ha fet diversos havia acordat que siguin
tisfacció amb la mesura pre- riament
Front de Joventut.
serveis; s'ha destacat la in- desermeades totes les misa per l'autoritat, puix que
«L'Espurna» ha mort com
tervenció que a les tres de la lícies que actuen particularment a que siguin enEl
Centre
d'Unió
Repu
l'editaven amb tota l'apatia. es mereixia; sense pjna ni
tarda ha fet als voltants de quadrades a l'Exercit Poblioana de Palafrugell, ha Osca. Era un núvol d'una
* •*
glòria.
organitzat un cicle de con- cinquantena d'aparells que pular.
SINDICAT DEL RAM DEL
La satisfacció dels. operaferencies, la primera de les provooaven l'admiració dels
VESTIR
quals es donarà dissabte camperols, els quals, en veu*
ESTRA1U
(Secció Sastreria)
vinent, a les deu de la nit, re'ls passar pels poblets del
ternaoional de París, poden
per Josep Foix, Alcalde de nostre sector proper a la caEs prega a tots els comdirigir-se a aquesta Delega*
EL VOL MOSCU-SANT
Sabadell, sobre el tema «La pitat facciosa, no podien a
panys i companyes del Eam
oió d'Economia (Plaça de
FRANCISCO
Funció dels Sindicats en el magar llur emoció. La nestra
del Vestir (Secció Sastreria)
l'Oli), o a les Sots-DelegaNou Ordre Econòmic».
Washington, 19.—S'ha rea la reunió que tindrà Hoc el
aviació ha volat i ha bomcions Comarcals on se'ls doproper dimarts, dia 22 del
bardejat intensament 1 e s but un radiograma dels avianarà tota mena de facilitats
DELEGACIÓ D'ECONOdors que intenten la travescorrent, a les 7 del vespre,
posicions d'avançada dels re
per a concórrer a l'esmentat
MIA
Internacional
en el local d'aquest Sindicat,
bels a la part de la carretera sia Moscú Washington, en
La Delegació d'Economia e·tamen.
Cemuni s t a
el qual es diu: «Tot va bé.
Carrer Anselm Clavé, per a de la I I Regió fa avinent a
de Jaca.
Girona 18 juny 1937.;
tractar d'un as&umpte de la les Col'leotivitats 1 Comitès
L'aviació'rebel, amb pocs Desitgem que ens doneu noEl Delegat d'Economia.—
tícies situació atmosfèrica».
màxima importància.
de Control Obrer d'aquelles Enric Garcia.
Es convoca als responsa- aparells, ha volat sobre les
La Junta
bles de Cel.lules del Radi nostres avançadetes, i ha
indústries que tinguin algun
II a la reunió que celebra- deixat caure a corre-cuita LA SITUACIÓ POLÍTICA
producte, manufacrura o acFRANCESA ES GREU
rà
aquest el primer dilluns
tivitat de remarcable interès
Degut a la setmana Pro- dia 21 a les 10 de la nit unes bombes i ha desapareLLEGU
París, 19. La situació po.
per la seva novetat i origina- Euzkadi, en la que s'orga- esent necessària a seva gut ràpidament
La resta de la jornada ha íítica es co \sidera bastant
litat, que considerin digne nitzen diversos actes a la nit assistència.
transcorregut amb foc de fu- greu. El conflicte sorgit ende figurar en l'Expos;ció In- han estat suspesos el cursets
EL COMITÈ
sjlleria i alguna intervenció tre el Senat i el Parlament
artillers, per tal de disperamb motiu del vot de plens
sar concentracions rebels i
poders
atorgat al Govern
amb foc de cortina protegir
Blum,
per
ara no té solució.
P'AJUT \
els treballs de fortificació
«L'Humanité»
diu que per a
que fan els nostres soldats
per consolida? totes les posi" salvar .el Front Popular, el
cions que s'han conquerit i Partit Comunista està dispoes conserven des d'abans- pata necoptar les responsa»
d'ahir.
bilitats que siguin necesDIUMENGE, 20 DE JUNY, a les i l del matí a la Devesa
aàries.
LLEGIU

!ue ha passat amb la Piscina
Municipal?
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"L'Espurna' ha estat suspesa

U. G. T.

PSU

FRONT DE LA

JOVENTUT •?.••
TREBALLADORA 5£Js5

Festival de Sardanes

Kioscos Euzkars de sidra, trajos típic? euzkars

A les due» de !n tarda:

Ai.sda,,,
1,

EMISSIÓ'PER R4BNO

Front de Joventuts •
FESTIVAL A LA PISCINA

(iran Partit de Basket-entre dues potents s^l'ieccions.

Quadres Euzkars, cants i balls euzkars
111.

Cants Cantàbrics, per cantadors locals.

Gran Ball
Ni a les 1C a la Piscina

II

Hokei sobre patins
Quadres Euzkars, cants i balls euzkars.
Gran ball
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COMPREU SEGELL
«PRO - INFÀNCIA»

OH! Éialovenlut Treballada
El Front de la Tovcníut Treballadora, org.'tniizu a partir del 22 de Juny, un-s cursets
conferències, de Matemàtiques, (Geometria i
Aritmètica), Economia, Català i Ciències Físiques, de 9 a 11 de la vetlla, classes alternes
per a facilitar la assistència a totes elles.
La inscripció i matrícula, absolutament
gratuïta, ha de fer se del dia 7 al 31 de 7 a 8
de la vetlla en el local del Front de les Joventuts plaça Didac Terradell.
Els cursets duraran dos mesos,

1
Kedacciió í Administració:
Alvarez de Castro, nútn 7
. Telèfon, 574 ,

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Girona, un mes
a*5© ptee.
Fera, un 'triin«stre 7'sa "

dsl ni di Cttitan ai) I urtatmfttoU.T.

La joventut antifeixista és incompatible amb el trotsquisme...

Els
la

comesçà l'ofensiva en aquçst fron^ >
. Aggk el,t ggrill
ha "augmçnj^ j d ^ f e s t e s
estan a les portes de Bilbao, i enpar^ niojL|% a,nib
uii.alçe,, i r r e ^ U j dii^n , si
sóg per,, tein^eramenc. optimisme^ Bi^baq nç,'cíjijrà,, i
a l'ei^dén?..^ amb , aire de
"cantàmanyanes" eís, mateixos, opijnen feilbao capirà d'un moment a i'altre.
No. és arrangant-se, d'espatlles, com aquell que res
hi pot fer, com, es defensa
Euzkadi, no és amb aquesta indiferfincia de mòlts
com es crea una mentali-,
tat d«ygt$^a.
Ajut a Euzkadi, tendeix
a crear la mentalitat de
guerra, que tari neeessarià
és a la reraguarda. En les
jornades d'Ajut à Kuzkadi
no hi el propòsit de recaptar 10 o 12 milers de pessetes, o el de pensar que
movilitzant l'esforç indivi-.
dual d'uns quans, es pugui
ajudar a Èuzkadi, més quan
és to un poble el que vibra
a impuls d'una mateixa idea, és molt el que aquest
poble pot fer.
Les J. S. U. posen tot el
seu esforç en l'ajut a Euzkadi, perquè saben que sols
pensant en la guerra, és
pot treballar per la guerra,
I per desgràcia encara
hi ha qui després de l'atac
d'Almeria per la flota Alemanya, i qui després de ï'
avanç dels feixistes a Euzkadi, que els col·loca a les
vi$tçs de la capital, creuen
necessari discutir si ca! fer
la guerra, o fer la guerra
i la Revolució, i de quina
manera cal íer la Revolució. Si els esdevenimets no
fossin de cabdal importància pel nostre país, nosaltrse propsaríem fer unes
contravèrsies sobre si cal
fer la guerra i la, Resolu-

dels serveM militars i pels
rescons de cultura.
Les nostreSi altres consignes han estat Exèrcit
Popular Regular i Unitat
Ineternacional de la Joventut, per a prestar un milloE servei a l'Espanya antifeixista.
ció o sols pensar en/ la
Idesprés d'onze mesos de
guerra, i mentre estant pa- guerra estem satisfets del
'.ràíitzas totes lès operacions nostre balans, d'haver tre- •
militars en espera d'un re--- ballat pura i exclussiva! sulíat de la discussió. Cre- menfe per la guerra, perjguem que donada ia m~r què una gue»rai-tan dura
on^cift^xcia que demog-, com la que sopoclem na i
í tren alguns partits, i al- admet,.un altre objecteu.
Itres la mala fe, inclús ara
Pensant en la guerra no
s'hi a vindrien a fer aques- hem abandonat el ideal
ta polèmica.
Socialista, precisament perLes J. S. U. voldríem que què els interessos del pototes, les situacions de pe- ble i de la massa jovenil
rill,, que naturalment pro- treballadora, exigien un sol
voca toat guerra, servissin, pensament, no n'hem tinno per crear un estat oca- gut d'altre; la guerra.
sional de fervor aniifeixísta, no per formar un entusiasme i un esperit d e
sacpifieà que dura 8 die»,[
sinó per criaí un ambiea;
í de, guprra, nepggsar,^ per.
la .forçjaçió de la.mfe esrj
itré tàUniitat antifeixista.
La J. S. Ü. treballen deé
del primer dia de la guet*\
ra, única i exc
per. ella, nosaltres sease
dir-nos, apolítics»
fet obra dec.ara a la
ra, ho proven, ïes nastres
consignes que hem llençat'
en to moment.
Hem predicat la unitat;
i hem .assenyalat el c;
per; ella per mitjà del!
Front de la Jovenjtut i
liança Nacional de. la Joventut.
Front de la Joventut significa la unió de les directrius de la Joventut en
vistes dels problemes generals de la guerra i l'eeonomda.
Aliança nacional de la]
Joventut, representa la unió de tots els joves als tallers i en les fàbriques sols
per a» produir més i millor
amb la creació de brigades
de xoc de producció, sense cap flnalia4 política,
sense compromís de cap
mena, com no fos dels problemes de la fàbrica.
Aliança Nacional de la
Joventut en els camps de
batalla, pel "millorament

La J, S. U. C, manifesta la seva simpatia amb la
U. R. S. S en la seva lluita per la Cultura i desitja ferventment que l'expedició científica al Pol
Nord comandada per Otto Schmidt, es vegi realitzada amb l'èxit més falaguer.
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«La Batalla)» clavant del Tribunal
Avui s'havia d« veure la
vista, da la causa conti* el
full «Mi trofcsquistes* Et Tribunal; Popular hawà d'eaftendre en la causa contra el
t'ull des del qual uns faociosos trotaquistes pogueren at i a r i pjFeTQO^K el irKXVHOiísiit

contrarrovolucionari del 3 de

El Tribunal Popular
rà de'ïéf^ae • ressò' d«l • clam'
p«pular iiaà-Bim a aÉsenyalar;
els trotqui»te« i el àea full
com a gruç* dirigent dels fo*
control*ts i feixistes durant
l'aixacament criminal. •••
•: Quan el* rapressatants de
les organitzacions antifeixistes cridaren LValto al foc»

Nosaltres demanem la dissolució del P . 0 . U. M
i de les J. C. I. per considerar-Ies organitzacions
eoatra#revQlucionajeifis. Per havar-se aixecat en
araaea «onfcira el Govern. Per llur afany de rompre
el Front antifeixitsta i per llur campanya)contra 1*

Treball intens a les Indústries de Guerra

perquè cap dels elements que
hi haguessin estat arrosse»
gats per la demagògia no
continués sobre l'error, fou
dea d'aques full que es continuà atiant la provocació i
que un cop vençuda s'asseayalaren normas de «retirada estratègica per poder-hi
retornar».
E í procèa contra aquest
full ha <f ésser contra la traï«
ció i contra els trotsquisteaífeixistes.
Pena de mort a «La Batalla», que significa la suap#n«
sfó i l'empresaBamentj judici dels cpae lai'an, tlsdüigínt» i

vei de Hitler, Franco i Mu«solítii.

Per !a setitffíet fà la
Volem, vm ©os únio é» v ae> • •
guretat, 4*1 oom fou decretat
-peI.Qoy.ern.de la Generalitat,
prèviament d^pttrat, es pe.
ciwlflsent ewels* satrs -oaúfíti^
daoamits Per«w*bar d'iï)i cop
i per senipr©' anvb- als- n*gpeiontSi de la Revplució. Berquè la tasca de U força pública no es vagi obàtacuiitzada pergriïpa de delinqüents
t#
bli
i'oidre i la seguretat dels
treballadors de la Urr*._ Per
aiiihüar tots «Is qus fomenten, la coatraarevoltasió.. D#maiiüiu. uix.ciMf únic cfc1 Ordttj

públic quo vetlli per la seguretat individual i ool'lectir a del nostre poble en guerxa!

Cal aceterir
le
Setóea indignes de la »ic.
tòria si no ens la sabéssim
guanyar. La nostra lluita na
és la d'un sector polític, sinó
que és de tots els catalans.
Ningú com els nostres joves,
doncs, tan interessats a guanyar ia guerra.'Volem salvar
l'honor de la nostra PàtriaVolen* salvar les nostres llibertats socials. Volem ésser
dignes de la Joventut de
Madrid i la Joventut d'Buz.
kadi. Volem ésser dignos de
les Joventuts de tot el món
sque confia en nosaltres. Tota
la Joventut de Catalunya on
peu de guerra!!! Pena, de
mort als emboscats!!!

