PROLETARIS DE IOTS
ELS PAÏSOS! ÜNIU-VÓS
Bilbao es defensa heroicament,
tal com sab»n fer-ho ela pabíes
que estimen la llibertat. Bilbao
mai serà d«l feixisme, i com Madrid, l'immortal, es convertirà
en altra tomba del feixisme.

Ün mes de Govern del Front í*oa Ja
a qaal.
lluita tot el pobl» treballador de
la República per tal d'establir
ib«t*tte i de pau.

M P. S. B. Èè Mim*

(LI) í

Is la U.T.
PREJ: 15CTS.

Gir*aar dilluns 21 de juny del 1937

«Ml!

IHII UI HMHHHliMttfttttfHtttilHtf ItilHfUH MttlltfWttóWMiWtHUtHHWHtftlttl''Wt

nM

=

Comunista)
*dimarts; dia 22 de juny, a l e s deu de ia nií, al

Cl PA
(el qual exposarà la posició del
davant la crisi municipal)

Per un Govern que

JUÇA E"

Per la vIMòril damunt
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FftONÏ
D1TORIAL

UN MES DE GOVERN
Pocs dies rnés d'un mes porta el Govern Negrín.
En constituir-se, els mals auguris de la gent mal intencionada i senzillament despitada, feren que aquell
Govern fos acollit amb certa indiferència per part
d'uns i amb absoluta hostilitat per part d'altres. Amb
un mes d'actuació, ha demostrat que era el Govern
que necessitava la República; avui, aquells que el titllaren de contrarrevolucionari el temen i el respecten,
puix que ha sabut posar les coses al seu lloc, sense
debilitats de cap classe i amb àmplia visió de les perspectives polítiques.
En un mes de Govern s'ha desarmat la reraguarda; si bé no totalment, en gran part, s'ha imposat l'ordre allà on manaven els incontrolats o els vividors;
s'han dissolt les patrulles de control, que constituïen
el focus morbós de tot el desordre; s'han dissolt també les famoses milícies de costa, les quals es confongueren per un exèrcit particular al servei dels ultrarrevolucionaris; s'ha organitzat una política general" de
proveïments, acabant amb el despotisme dels comitès
de barri i de carrer; s'han enderrocat les Repúbliques
cantonals governades per mandarins, com les de
Puigcerdà, Hospitalet, La Torrassa i Orriols, on tenien
el seu amagatall les bandes terroristes; s'ha organitzat
l'Exèrcit Popular Regular al front d'Aragó, imposanthi la disciplina i el comandament únic, i borrant tota
una etapa de fracàs militar, i s'han dissolt també les
delegacions de Defensa, les quals, junt amb la Conselleria de Defensa, constituïen uns veritables cataus
de sabotatge a l'Exèrcit Popular Regular.
Tot això s'ha pogut fer perquè hi ha Govern que
governa i perquè està disposat a fer valer com sigui
les facultats i prerrogatives que li reconeix l'organització de l'Estat.
A Catalunya no s'ha pogut fer res encara que
demostri que hi ha Govern que governi; naturalment
que el que actua amb caràcter interí ha publicat algunes disposicions elogiables, però no són suficients per
a demostrar que es governa amb tota l'autoritat. El
problema polític plantejat en el si del Govern de la
Generalitat cal que es resolgui ràpidament. Catalunya
necessita un Govern que governi, com ens ha demostrat que pot fer-se el de la República. Una regió tan
important com la nostra, ben organitzada, ben administrada i amb un alt sentit de quina és la seva missió
en aquesta guerra horrorosa, de la qual en poden sortir grans quantitats de material combatiu i alimentari, i
sobre tot un poderós exèrcit capaç de llançar-se damunt el feixisme i aplastarlo definitivament.
El Govern de la República ens ha demostrat com
es governa quan es vol governar. I en aquests moments, governar vol dir conduir el poble cap a la
victòria.

L'enemic ha hagut de renunciar a la zona industrial
de Bilbao, que constitueix una magnífica defens®
de la ciutat
L'òrgan matinal dei Partit Comunista, El sol, després de recordar, com dies
anteriors, que els reoels
han assolit uns avanços
parcials, diu que cal remarcar que les forces de
Franco han hagut de dei-
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més coratjosament per a
venjar el crim de Hitler i
fer contribuir a la destrucció del feixisme i lliurar
Espanya de la seva barbàrie. Al mateix temps que
assegurem que entre els
treballadors alemanys regna la més profunda indignació contra aquestes provocacions bàrbares de Hitler. Amplifiquem els nos-

Albacete, 21.— AI teatre
Capítol, celebrà ahir un acte amb motiu de la inauguració del Fogar de Combatent. E local estava atapaït de públic, i figuraven
a la presidència nombrosos
comissaris polítics de l'Exèrcit Popular. Fou llegida
una adhesió del ministre de
Defensa i una salutació del
Comitè ProvMcial del Partit Socialista i una altra
de la Federació Provincial
de l'Agrupació Socialista.
El camarada Otero, comissari de Albacete, explicà els motius de l'organització de Tacte i féu destacar la importància de la
inauguració de la Casa del
Combatent.
El coronel Mangada pronuncià un curt parlament
en el qual posà de relleu la
diferfincia que hi ha entre
l'exèrcit pretorià que lluita
al costat del feixisme, i
l'Exèrcit Popular que s'està
creant.
Parlà darrerament el comissari general Àlvarez del
Bayo, el qual fou rebut amb
una imponent ovació. Manifestà que la tasca dels
comissaris resta ja prou
demostrada ped fet que
han estat seixanta els comissaris que han caigut
davant l'enemic al camp
de batalla i més de centcinquanta els ferits. En els
primers temps, el comissari hagué de realitzar les
tasques més heterogènies,
des dels serveis de trans-

tres esforços per tal que el
front antifeixista alemany,
el front popular alemany
sigui digne del Front popular espanyol, i del seu valent exèrcit. A baix la dictadura de Hitler! A baix
els provocadors de la guerra feixista! 'Plena ajuda al
poble espanyol tan calorosament estimat. Per el Comitè Central del P. C. A.

A les illes Canàries, Alemanya i Itàlia desembarquen material
Del corresponsal especial de 'Agència Espanya:
"Hem estat enrolats per
força declaren dos soldats
que s'han passat a les línies republicanes. "Perta-

batents d'Euzkadi ha fet
absolutament
inaccessible
en no aconseguir de passar
la ria de Les Arenes a Portugalete ni per altres indrets. Les fàbriques enormes, les construccions dels
Alts Forns, cqnstituèxen a

les nostres mans fortificacions esplèndides per a la
defensa de Bilbao, defensa
tant més eficaç, puix que
la ciutat, gairebé per complert, llevat d'algun raval,
està tancada a la banda esquerra de la ria.

Important discurs
d'Alvarez del Vayo

A baix la dictadura de Hitler!
Visca Espanya!
Telegrama adreçat per
per Wilhem Pieehk, en nom
del Comitè central del Partit omunista alemany, als
comitès centrals dels partits socialista i comunista
d'Espanya. València.— Adelante i Frente Rojo Espanya. Estimats companys.
En presència de les noves
provoeacions de Hitler contra el poble espanyol, que
ha costat a Almeria inonir
brabes víctimes us expresem, i a través vostre a tot
el poble espanyol, el nostre
dolor per les víctimes i la
nostra simpatia per el vostre heroic combat. Demane mels antifeixistes alemanys que es troben a les
files del gloriós exèrcit del
poble espanyol, que lluitin

xar de banda un dels objectius que amb més vehemència pretenien aconseguir: la possessió' de la zona industrial, situada al
costat esquerra de la na, i
que l'interès que han posat
en la seva defensa els com-

nyíem a organitzacions obreres. Tenim tots dos, parents al camp de concentració dels feixistes. S'ens
ha fet venir a les illes Canàries. I no s'ens ha lliurat

ports fins a la vigilància a
les trinxeres perquè no fallés l'entussiasme dels combatents. Hagué també d'estar present a primera línia
per a evitar la deserció de
caps traïdors i per a prendre el comandament com
sí es tractés d'un veterà
d'experifincia.
Enaltí la tasca de propaganda feta per la Comissaria de Guerra a la reragaurda i als fronts de l'enemic. A la reraguarda per
a desvetllar la consciència
dels espanyols que nò compleixen llur deure davant
la guerra. À l'avantguarda,
la nostra aviació, només en
una setmana, del 10 al 17
de maig, ha llançat a les
files enemigues més de 20
milions de fulls. Per les dades recuilides dels soldats
i caps evadits del camp
facciós hom remarca la
descomposició cada vegada més gran que hi existeix, perquè quan el ciutadà veu la seva llar convertida en camp d'xeporiència
de forces extrangeres ha
de sentir renéixer el seu
patriotisme i els seus desigs de lluitar contra la
barbàrie feixista.
Parla desprès, de la criminal actuació del feixisme al País Basc. Ele homes
del Nord estan excivint
una pàgina heroica i lluiten heroicament contra el
feixisme en aquests momemts i defensen Bilbao,
on segueixen lluitant, conscients de llur tasca i perquè! no caigui a poder del

les armes finsa Vitòria.
"Feia tres dies que estàvem al front. Franco no
s'ha aprofitat gaire temps
dels nostres serveis. Al
camp dels rebels, són nomr
brosos els que es donen
compte que no va pas tot
bé per a Franco.
1000 EXECUCIONS!
2000 PRESONERS!
Al demanar-los noticies
el corresponsal diguren:
"S'han executat més de
mil homes a la ciutat de
les Palmes"- " J a mateix he
trobat un gran nombre de
morts en una caverna situada a la vora del mar.
Hom els havia ficat en
sacs i tirats a l'aigna, i el
mar els havia tornat allí.
Més de los mil es troben en
un camp de concentració.
Entre ells hi ha el meu
germà".

feixisme internacional. Per El poble espanyol lluita
això us demano un aplau- amb heroisme internaciodiment emocionat als com- nal i ha vist com el Comibatents bascos.
tè de Londres ha consentit
El públic, dempeus, ova- qué fos enviada a Euzkadi
ciona als combatents del per Alemanya i Itàlia una
Nord i se senten visques a potentíssima aviació per a
Euzkadi i als lluitadors bas- destroçar Euzkadi, aproficos.
tant l'incident del "DeustDiu a continuació que shland".
en els primers moments de
Acaba dient que si les
la sublevació a Bilbao veié diplomàcies francesa i anamb emoció dones, homes glesa haguessin fet una ini nens en la lluita contra dicació per mitjà dels seus
el feixisme. El feixisme in- ambaixadors a Berlín i Roternacional ha volgut ven- ma les coses haurien canjar-se de la Desfeta de Gua viat a Espanya. Avui a Eudalajara al Nord.
ropa, a excepció de la nosEl poble espanyol ha de- tra aliada espiritual Rússia,
mostrat amb la victòria de tot el món se sent influenGuadalajara que pot derro- ciat per l'ameatça d'aquestar el feixisme i que és un tà propaganda feixista fepoble que sent el patriotis- ta a càrrec de la vida de
me nacional i que s'aixeca milers d'homes.
com primera potfíncia d'
L'orquestra interpretà el
Europa davant la barbàrie. Guernicako Arboda.

La voladura de la Casa
Blanca ocasionà 500
baixes als rebels
Madrid, 21.—Pel sector dé
la carretera d'Extremadurahan estat millorades notable*
ment les posicions últimament preses a l'enemic. H a
estat fortificat enormement
tot el terreny fins a conver.
tir aquell lloc gairabé inexpunable. Així han quedat les
línies de trinxeres i parapets,
que a més de dos quilòmetres
d'on hi havia la Casa Blanca han estat establertes.
Avui les nostres tropes han
ocupat taínbé algunes trinxeres que abans, eren a poder
de l'enemic i que amb la presió d'ahir i amb un petit
avanç realitzat avui. han
pasat totalment al nostre poder. - . • .. ' ' .- "r".À ,.-' ' • "
Les bateries republicanes
han canonejet amb insistèn*
eia les posicions enemigues,
més que per a impedir un
C'iutra-atac per a a . a b a r . d e
oastigai' el erebantat enemic
Han estat reiolíitsïbastan-.
tes despulles dels qua eren a
la Gasa Blarca. Cada vegada
es referma la suposició que
hom féu ahir que dintre d'aque^t edifici hi havia mój de
cinc-cents homes i que tots

han mort en l'explosió. A
conseqüència d'aquesta, foren llançats a gran distàn
eia trossos diversos de distintes armes, entre els quals hi
ha canons de metralladora i
de fusell i trossos de morter'
Tot plegat ha estat recollit
per les nostres tropes i apilat
per (al de fer un recompte
més" detingut.
Al sector de Carabanchel
les nostres tropes han preg
avui a l'enemic una de les
cases més properes a les nos'
tres trinxeres L'enemic havia abandonat ja aquesta oa-:
sa ahir a la tarda, davant la
impossibilitat de romandrehi, puix que estava comple
tameni-batuda pels nostres
focs
Les tro[es republicanes
resolguéreu d'apoderar ae de
aquest immoble la matinada
passada, i l'operació ha estat
realitzada amb un èSït complet. Després .l'artilleria i epublican* ha bombardejat
íimb alguna eficàcia i intensitat la reraguarda enemiga
d'aquest sector.
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Del nostre servei especial

Quedà l'esmentat indivi- quelets. En aquesta explodu als calabossos de Per- sió l'enemic ha perdut més
Internacional
fectura, per tal de compro- de tres-cents soldats i aC«muni s t •
COMUNICAT OFICIAL var punt per punt tots els plegant ràpidament les troactes dilectius de què hom pes que havien tramès en
aquell sector.
Barcelona, 21.—En el co| l'acusa.
El dimarts, dia 22, a les SINDICAT DEL RAM DEL
municat oficial d'avui facili
VESTIR
MANIFESTACIONS DEL
deu de la nit, al Teatre Mutat pel cap de l'Exèrcit de
GENERAL MIAJA
nicipal, tindrà lloc.un impor(Secció Sastreria)
l'Est, es diu el següent:
tant míting en el qual prenMadrid, 21.— El generai
Aquest matí l'aviació facEs prega a tots els comBILBAO ES DEFENSA Miaja ha dit als periodisdran part els companys Ropanys i companyes del Ram
AMB VALENTIA E- tes que el dia d'avui ha
Pels agents de la Delega- ciosa ha volat damunt l'aes«t Sala, el qual exposarà la
NORME
del Vestir (Secció Sastreria) ció Comarcal de Proveïments rodrom de Serinyena.Tot se
transcoregut amb calma.
posició del Partit davant la
a la reunió que tindrà lloc el han estat requisats, dissabte guit s'han aixecat els avions
Preguntat pels periodiscrisi municipal; Llibert Es
Madrid, 21.— Política, ,1 íjB^sa T3iAi3t[ anb ajqos sò}
demà dimarts, dia 22 del passat, 19 ks. de.carn fresca. republicans, foragitant les
amb la seva impressió de la
tartús, Angei Estivill i Mi"
corrent, a les 7 del vespre, De dita quantitat se n'ha fet àlea negres, els quals han matinada, diu que el com- explosió d'anit, ha maniquel Valdés,
deixat
caure
unes
bombos
festat que l'enemic navia
en el local d'aquest Sindicat, entrega a Assistència Social.
sense causar oapperjudici en bat u'ahir als voltants cte contruït una contra mina
Aquest aote, que ha des* Carrer Anselm Clavé, per a
BiDao és pot ser el més vio- per tal de fer explotar la
el mateix.
vetllat gran inierès entre els tractar d'un as&umptè de la
lent que s'ha produït en
Ha estat atès al dispensari
obrers gironins, servirà per màxima importància.
En la resta del front, sea- aquell sector cteü ae que cu nostra i que les tropes remunicipal, pel metge J, M.
publicanes s'havien avana posar'se en oontaote amb
menya, ia guerra. í,is íae- çat als seus propòsits fentButinyà, Àngel Puig Julià, se novetat.
La Junta
ciosos segueixen empran la volar abans de qufi s'ho
les masses treballadores de la
de ferides erosives en el cos
CURSA D E BRAUS iiur major interès en ia pensessin.
nostra ciutat, entre l«s quals
i en el braç, produïdes pel
SUSPESA
contesa, i els lleials, com
el nostre Partit cada dia
carro que guiava.
diu molt bé ei comunicat
compta amb més adeptes.
Baroiona, 31.— Per no cte guerra, continuaran üeBSTltAlli«ït
Ha estat trobat: un cuiro trobar-se en el seu doapatx íensant-se amb increïble
Avui ha tingut lloc a l'Au. de bou salat, dos rebuts de el comissari general d'Orvalentia.
Es convoca ais responsa- diènoia de Girona, pel Jurat lloguer d'abril i maig a nom dre Públic fórem rebuts pel
Els que coneixen per ex- EL fGOVERN BLUM JiN
bles de Cèl·lules del Radi d'Urgència la vista de la
seu secretari, ei quai .ens periència què és la deien- MINORIA PER SEGONA
de
Joan
Jordà,
i
una
maneta
II a la reunió que celebra- causa seguida contra vuit inmanifestà que no hi havia sa d u n a ciutat a les seves VEGADA DAVANT EL
motor d'auto.
rà aquest a v u i
dilluns
res de nou a comunicar- mateixes portes, sauen els
dividus da Castelló d'AmSENAT
dia 21 a les 10 de la nit
nos
i que si solament que aits i baixos que aquesta
Aquesta tarda han passat
esent necessària a seva púries.
la cursa de braus que h a - ocasiona. Avui són unes
Paiís, 2 1 . — El Senat ha
, Actuaren com a Jurats, per aquesta ciutat dos autèm
assistència.
via de ceiebra-se, en co- cases preses pels traïdors; votat el projecte de !a Co.
Josep Joyé per E. R, C. i nibus de presos civils i mil i mençar aquesta havia esl'endamà els rebels que les missió senatorial de FinanEL COMITÈ
liafel Llopart per la U G.T.; tars, escortats per la guàrdia tat suspesa per ordre go- ocupen volen enlaire i les
ces, contrari el projecte do
com a president el magistrat d'assalt. Durant ún parell vernativa, per no ajustar- cases són reconquerides i,
transacció recolzant el Go
J Gómez Alarcón, com a d'hores s'han deturat eu el se al Reglament.
de vegades, algunes més.
Particularment sabérem Creiem fermament que l'e- vern torna a quedar en misuplent Enric Duo, com a solar de darrera l'edifici on
Consell Municipal
noria davant el Senat.
defensors els lletrats Roura, hi ha la Conselleria de Pro- que la cursa esmentada xèrcit del Nord continuarà
A un quart d'una es rea
fou
suspesa
per
haber
sorRomaguera i Domingo.
veïments, per haver sofert tit la quadrilla amb "eha- resistint la pressió facciosa
i
que
els
traïdors,
al
neix
el Consell de Gabinet
VIVENDA (Recaptació)
El Fiscal en la s«va darre- avèrià eri els neumàtics.
quetilla" al passeig en lloc capdevall, sofriran davant per tal de decidir si el GoAquests presos han estat de vestir el de "luces", la les portes de Bilbao la ma- vern ha de dimitir o no. P ;r
E& fa,públic p«r a conoi* ra acusació ha demanat per
xement de tothom que e'ha a Maties Serra, Fèlix Tibau, traslladats al castell de Fi- qual cosa originà un for- teixa tremenda desfeta que tant, és impossible de •far
midable escàndol, i el de- han tingut els de Madrid,
posat en cobrament els re- Vicens Figueres i Eduard gueres.
legat de l'autoritat es viu encara que els criminals a- previsions. Malgrat tot, cal
buts de lloguers d'estatges i Bardó, la pena de 2 anys de
precisat a suspendre-la.
vions alemanys deixin la tenir eu compte que toin
locals del mes de maig .'.'en- internament a un camp de
aquesta tarda, pels passa
població en runes.
guany, al qual s'efestvarà treball; per a Gerard Vera i
F
U
T
B
O
L
DETENCIÓ D'UN INdissos de la Cambra, ha corDESITJABLE
des de el dia 18 al 28 dels Vicens Forns, un any de treDOS ESQUADRONS ENE
regut amb insistència el ruBarcelona, 21.— La poli-#
corrents, de la manera ç a i a ball, i a retirat l'acusació de
MIOS DESTROÇATS
mor que Blum no podia con •
Girona, l.— València, 1
Joan
Ungó
i
Josep
Blanch.
continuació es detalla:
tinuar
els seus esforços si ei
eia, a la ribada del tren
EL Tribunal ha dictat senDies 18, 19 i 21: Lletres
Argananes,
21.
Los
forSenat
continuava •font una
Es jugà al terreny de procedent de Puigcerdà, deA B C ; dies 22, 23 i 24: D E tència absolutòria per a tots Vista-Alegre el partit cor- tingué ahir un individu a- ces republicanes han atacat oposició sistemàtica a la conresponent al torneig Copa nomenat Domènes Justo i aquest matí les posicions cessió de plens poders, en
F G H I J L L L M ; dies 25, "els procesats.
Espanya Lleial, entre Va- Prades, natural de Segura enemigues, les quals? eren matèria financiera, al Go26 i 28: N O P R S T U V . . ASSENYALAMENTS
lencians
i Gironins.
Demà.dia
22,
a
les
10
del
de Bafios (Terol), el qual defensades per forces italia- vern.*
També es fà públic, que
El
partit
amb
sí,
no
tinresidia a l'esmentada po- nes i regulars, proveïdes de
matí,
pel
Tribunal
Popular,
durant els mateixos dies, en
gué grans coses, ï cap deis blació. Hom l'acusa d'haes
veurà
la
causa
seguida
les Oficines instal·lades amb
bàndols contendents esti- ver portat a terme un gra- material italià. Dos esqua- UNA ENÈRGICA PROaquest fi a Casa Carles, es contra Andreu Oaurbou de gué a l'alçada que li per- pat de assassinats i roba- drons rebels que intentaren TESTA DE LA U. R. 8. S.
farà lliurfjient dels tiquets Figueres acusat de furt.
tocava. N'obstant aprecià- toris, àdhuc entre persones avançar han estat destroçats,
Londres, 21. — La Unió
•
»
#
rem
una lleugera superio- d'idees esquerranes.
per a i adquisició d pa, corVeient-se obligat l'enemic a
Soviètica
ha tramès al CoPel Jurat d'Urgència a les ritat del València pel que
responents al mes de juliol
retirar els seus emplaçaments
mitè
de
no
intervenció una
proper, mitjançant la pre- 4 de la tarda es veurà la cau- fa referència a compened'artilleria de la Serra de
enèrgica
nota
de pi-otesta
tració i fons.
ció d'ambdós equips en el l'Aguiia. Se li han fet molts
sentació del rebut del lloguer sa centra Josep Oliu Romacontra.el
pacte
de
les quatre
Als quinze minuts del a terreny de joc.
guera, acusat d atresorament
del mes d'abril i maig.
presoners i s'ha capturat bas.
primera part, l'ex espapotències. En ella es diu que
Solé que s'alinià d'inteGirona, 17 juny 1937.— d'or i plata.
nyolista Solé que debuta- rior dreta, li manca com- tant de material bèi'lic.
declina iota responsabilitat
* *•
L'Alçalde-President, P. Ceba en els rengles del Giro- penetració amb els comdel que pugui succeir aji,b
rezo i Hernaez.
A les 6 de la tarda pel na, obtingué el primer í ú- panys. Passà admirable- UN BUST DEL GENERAL motiu del pacte esmentat.
nic gol pel seu equip d'un ment demostrant que juM.1AJA
Afegeix que el procediment
bon tir a l'angle.
gant, a la línia mitgeraamb
Quan mancaven dos mi- Gómez i Madern ; formaran
Madrid, 2i. .L'escultor adoptat no s'adiu amb les.
nuts per finalitzar el pri- un tercet infranquejable.
MariHii JBüiiliiure està treba- normes establertes en el p^<v
mer temps, l'extrem es' Arbitrà Ferrer imparcial- baiian't én un bust del gene- de de-no intervenció, i qiw,
querra de l'equip blanc em- ment.
ral Miaja, él qual li serà re- per tant, ei pacte va contra
patà en forma poc vistosa,
Els equips: València.
el propi prestigi de la Soci gaiat pei poble do Madrid.
Çompanía de (Domedia Frí- dezas que pueden àdrcsitirse degut a una indecisió- de
Antolín, Juan
Ramon
tat
de Nacions.
Campa.
vola (Torrents-Cevera-LóVilagran,
Bartolí
,
IturrasIMPORTANT V O L A •peï). en* el Teatro Mnni- tnucho mas exageradas si
A la segona part creié- pe, Arín, Domènec, Mateos,
uipal.
DURA D'UNA MINA
cabtf, encuadradas eri m i l rem que el Valflncia lograLA ü i u y i DEL GOVEBÍS
Vilanova, Amadeo i Ricard.
BLUM
habilidoso
léxico
teatral;
ria
imposar-se,
puix
que
du
El arte teatral revolucioGirona:
Madrid, 21.—Anit els nos Píïrís, 21, En In Ke->siódHÍ
rant
bon
temps
d'
aquesta
constituyendo
unp
inoipai
Florença, Farró, Torredenario excluye toda clase de
pressionà amb forta in- flot, Campa, Gómez, Ma- tres soldats de la Ciutat Si.'ij.t Goiebrada ahir niau
hipocresia aún en lo frívolo, n érito del autor, el fcratar tenssitat.
Universitària feren creure
dern, Lluc, Solé, Trujillo, que anaven a atacar. Tot tou doiM'0'ni pe • segona vi>
pero «so no quiere decir que con ingeniosidad este góneEl Girona sabé reaccio- Rancel i Parera.
seguit l'enemic concentrà gttda ui Govern Blum, ni en el terreno del vodevil, por ro. Y tal habilidad falla, en nar a temps i encara tinlas
obras
representades
(«La
tropes
en aquell sector. A qual després de conferenciar
el mero hecho de su aparejagué ocasió de decidir el
la
ppço
estona explotà una amb els c.ps de-minoria d> 1
reina
ho
fa
tot»
y
«Com
icé»
partit al seu favor, en un
da ligereza, no haya límite
LLEGIU
mina de gran potència que Parlament, pjes«mà la di
cosins.....»)
moment
d'inspiració
de
la
en el campo de experimentas'avia contruït a l'Hospital
missió.
Salvador Cervera, con su devantera que Trujillo i
ción argumental del autor,
Clínic, enderrocant-se quaLlluc no saberen aprofitar
consabido
«Ja
veeens
»
y
Aqnost mafí' el President
cuau>lo no posee medi os ex
tre grans pavellons. De F
a pocs metres de la porta.
la
idèntica
mímica
de
siemprosivos mas a'inados lite
Hospital Clínic, només en , de 1 L República ha encarreFinalitzà < el partit amb
resten tres grups, dos d'ells ga! a Chautemps la formació
rariam'nte, en evitación de pre. Cumplidor el conjunto. un equitatiu empat a un
convertits en simples es- del nou Govern.
Gómez Martínez.
crudezas de mal gusto. Cru
gol, fidel reflex de l'actua-

PSU

U.G.T.

mateix Jurat d'Urgència, es
veurà la causa contra, Josep
Sagué Canal, acusat de fies
afecte al règim.

No tic iari
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L
Kedaccïj& í Administració:
Alvarez de Castre, núm 7
Telèfen, 574

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Girona, un mes
2*50 ptesr
Fora, un trimestre 7*50 "

dol ni ii cutinii ai) i mrtndn ie li HAT

central

Resposta de lai 1; ] . G. r l t
crida de la Comissió Executiva Nacional
Moscou,, juny de 1937
Camarada Santiago Carrillo, secretari general de "les
J. S. ü.
Com a GQnsftcuèucia del
vostra telegrama, hem enviat
a Ollenhauer, secretari del
Buró de la I. J. S. una carta
de la qual copiem a continuació els següents, paràgrafs
essencials:
«El Secretarude la I. J. S.
saluda la iniciativa del ca:
marada Carr^lo. Estem.nGOiivençuts que l'hora de l'acord
entre la I. J. S. i la I J. C.
a favor de la República Espanyola, que fins ara no hem
pogut realitzar, malgrat dels
nostres esforços, no pot trigar. No havent rebut fins ara
cap noticia vostre, comuniquem las primeres mesures
que el Secretari de la I. J. C.
hapres per, reforça^ el moviment de la Joventut a favor
d'Espanya.
Primera.. Instruccions a
totes les Federacions perquè
activin la mobilització de la
Joventut, i això fent els màxims esforços per actuar
sempre d'acord amb la Delegació de la I. J. C. a Espanya que estudià, juntament
amb la Joventut espanyola
els mitjans de desentrrotllar
la solidaritat internacional.
Segona. Entaular conversacions en aquest sentit amb
la Delegació de la I J, S.
que igualment es trobarà a
Espanya.
Tercera. Augmentar l'ajut
al Comitè Jovenívol d'Ajut

a Espanyaanrb ei qual" h:èiír
èol·la'borat des de là seva futí4acio» i al qual énvieça-l'ad
l^esió oficial de là I. J . C . ;
Quarta». Crj<|as; -jtofcg& .les
Joveniuts .Antil'eixiatea..Ja1 / R-, .
judar-la pFoposieió'de^etMB*"1'rjada Diaïitirov," seeretart- ge**
4eral deia Ilïfntèrüacionàl,
fjetà a cpivgfiqiieïicia del J

.-- Hòttrha
presentat al Gofèrrrunes:rit de sol.licituk que, és
a-

01 secretari del Comitè d*
Ajut noruec vagi. a Espar,
fiya per tal de. tenir cura
Gengíés"
teirat

espanyols
Jottotjttr-os de là manera
més convenient petçtu^ de

25&<iei«gate;
isiat en una resoíuetó' que •
ha fet pública contra la
barbàrie feixista, portada a
terme a les pobacions .cívil*
i mojt esppecialmejit contra
Guarnica.
per
T.}, p«rtó les esposes dels ministres,,
Londres.—Acreu del món
coneguts., esotíp* se celebra .avui una diada
tjactècoiaú tle l«rtrès~
d'Ajut a l'Espanya^ Repu-,
ttacioüàljí (Fi S. T — I. S —
demana^ taoi**^ en blicana, amb motiu, de,
I. 0 ) amb .el. fi de
í'esetót q«e"»S«èeiar»é<r facr eomullr-se 'onzè ijaés. o» la
la uni|at
0àJ*«C *- d'SQttWStS 50(T' Ití- subevació. militaria Bsnar
nal
íantsde la zona dominada ny% Aquesta diada> està.
lita^id'
i
pel
organitzada per la InternaJEspany«.'
cional Jovenívola ComuLa creació de sembMut Go'
els msnferesu sueos • i no- nista.
missió ajudaria consideraruecs del Comitè d'Ajut a
Amb; aquest motiu ha
blement a la unitat de la Jo|sp1atiya per a tíàctftr de esiat publicat un expressiu
ventut. Molt ens« agradaria
tfanapiactó de ,'hosjjií*l .patt missatge, en el qual es deconèixer les d«ci«sioHft. adaptjròcinat
per dit poble, amb mana.»l!&JW "de totes— les
tades per la Internacional
organitzacions antifeixistes
Jovenívola Socialista: a fi ïhoiàu d'aqueaía.cristianes,
t^
d'actuar sempre el iués poki>. líoni-'bar'««Wi4tzírt' Y
4icfó
d'un
grup
de
etc..
i
acaba,,
sible en igual sentit. Estem
disposats a examinar totes ií inferméreSï a Espanya que
les proposioioni que pag«a©ST .*rtiïà aviat.
Purango *
També ha acordaí , qise
siu fer per acceleraï el moment de la realització de la
unitat d'ambdues, Inteinacioaals de la Joventut, unitat
que desitjem amb ardor par
salvar 1» jove generació ama-,
naçada d® destrucció pel fet»
aisme i la guerra.
• En nom del Comitè Ex«*
cutiu de la Internacional JoM4DBJJD-, 18,— Lea Jovenívola Comunista. El Se*
ventuts. de .k Usis, Repobli<ietari General Raym·nt
casa d« lisdrid, ha pr««; vent estat -així, afs nom^ttti a
0uyot.
l'acerd d'suvia» »l Oomitè manifestar -qu^ là.Jòvèn.tat
d« les Joventut» Socialistes de la Unió RepubÜcanA.jsni
TJnïfiéi.deS, un* lletra oberta tèn íjueí l'ali*B!ç»r.cle -t-ota Ja
en la q.Mat diu .qjjg b* d«ixat Jove»tufcvés > «na íiecBaBitafe
tfanscórrer diversos dies eejj?, urg«»t i queMca* > arribai? ^a
se contestad% Metüft^.iie el»
joves eísoialisteeudirígiuauía ei rai* kaipiix posstblé* per*
tòte» les orgattit«tci<m» jo. què> cal raaiitzar.una labor

yentuts de "Uniórr
na" a les J, S U.

l¥

Hem de reconèixer que avui a la reraguarda del
nostre país, a la reraguarda! llevantina, a la rera- Gal M@àA&dM: l%i^w©beide la reraguarda
guarda en general, s'observa que no és una?
comprenem,que amb una, reraguarda de semfcteaé;
guarda ferma que pugui aspirar al»
mena, el* soldaàs/ els eombateiïte^íaciitTin'geétí Aé
combatents.
repugnància.
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la Joventut
la guerra
Per a la Joventut no hi .
pot haver cap altra consigna
Superior a guanyar la guerra,
i no n'hi pot haver cap altra
perquèla victòria representarà l'aixafatïlent del feixisi, a més, el pas ferm, l'únic
ferm, per anar a la construe^
eió^d'tma sociéfàt mésf noble,
justa"' i lliur» qtt« la ijtte mori: el'19Jdé'j«lÍDl.
la' guBrrav és per
a nosaltres^* ets jove»;4a -premissíe-f onaHíeiitah 1?ète» • les
aotítitírts deíj^Kt>fele(!%ftB- d'**'
nar encaminada» per aquest
camí,-i no solament l'hem de
gu*ayar,'oosa segurai ÍÏMÜSsi tfebaHeia amb fe,
sinó qae 4'he.m de -precipitar
tan com signi possibl» per
tal * d*©8talviar les preuades
vides dels nostres camarades,
tfiÜB'del poble, que
contenen- i a*
' l'enemic mentre «pre*
eiewoomla reraguarda viu la
tòniea d'ua»baHq"«etí que no
s'oloreix sovint
Treballaj- per gus^yap la
guerra.és per !a Joventut far
tot el possible perquè els esforços de tots els antifeixistes'vagin a l'uni&on i arribin
a una aol·Beidèneia
La unitat és pels.jove» treballadors UB pas.farm, el més
ierm per, la - vi&òria. Unitait
veritable que permeti organitzar la vida de guerra,
Jjront i reraguarda; d'una maera pràctioa i eficien*; uni"
t que serveixi per a manmir un Govern que sigui

això: -un Govera? unitabque
permeti destruir 1 e s c«lJ
1 u 1 e s contrarrevolucionàrie* dels:massa,saüsíetsif els
despistats, els eHeaUos ,de,la
qudis Í9cua>dette dèbils úleur
desorganització quenett* mol.
tes coafij§_e^jSitei^[, oreuen que
és un "mal propi de la Rev Iqoié.qa» «a•«»• pai atrau?j uque ,perj(i^ti,.treballar
aiabstotaiifàtiítaai amb tota
laforça del •ambrer-eos; po
sant"les AI seisrai d« la • pre*
missa fonamental i -bàsica:
Precipitar la victòria, g»a
nyai- la guerra,
El to tràgic d& la gu&rra
el donà Bilbao.- Dàsauttde la
destrucció d e l'admirable
Eaikaíli, l'heroioa resistèn»
cia»i rav4ne*per iteï** del'Sud
que oòmf)Oi!iftiprèvi«ni»»t un
seriós atae enemic, la Joventut tota vol' precipita» 4a vic"
tòria.
Davant ela «tao» aen»«4a
població eivü, el ioítibAedeig
estranger, d'Almeria i t aittes
altres coses i fets tràgics, no
-escau altra consigna que el
de guanyar la guerra el inés
aviat possible.
La Joventut catalana està
al eostat «del dovera, iperqruè
espara d'aquest Govern, les
consignes justes i precises de
mobilització a la reraguarda
i atacs al fronts.
JAUME CASADEMONT
(Do «Trebull»

El Front» de
ganiíza a partir del 22 de Juny, un* eur««49—
conferències, de Matemàtiques, (Geoutetria i
Aritmètica), Economia, Català i Gi*r«yi«* Fí«iques, de 9 a 11 de la vetlla, classies alterxies
yp&t a facilitar la assistència a totes elles.
La inscripció í niaérícula,,. absolutament ,
gratuïta, ha de fer «se del dia 7al 21 de, 7 a 8
de la vetlla en el local del Front de lesjov«njfcuts plaça Dí4ae Terr^dell.
Els cursets duraran dos mesos.

