PfiOtflÀKS DÉ CTS
Per a guaayatJa.. guerra, necessitem:
Un Govern que governi.
Un Exèfcit poderós.
Una reieg^fda i disciplinada.

El feixisme ha entrat a Bilbao i
ha trobat: ruïna, desolació, tragèdia, però no cap ésser vivent,
què han fugit abans de cauré à
les seves grapes. Aquesta és l'o*
bra del feixisme.

ftrtaitaiP. 1 1 fc Cittfluï dC) í Ptrtttírw le laU.T.
FRANOI1EIG CONCERTAT

Gir«na, dimecres 23 de juny del 1937

Ei "Sindicat de Treballadors del< Petroli" (U.G.T.)
Secció Barcelona, nos enva via* para su publicación la
com
organètoa»M#gMefïa'. Un^dia lfegim que el general sigujiente nota:
"Leemos en "Solidaridad
Pozas fra creat l'ExèrcitPopulanals fronts d'Aragó; en. Obcera"
del dia 21 de los
aJtre*jip*%rj,per fpafi:dekínin«stfe de Defensa Nacio- cornientes, el articulo de]
nal svhw eé&lMffr\im ílotiitot-antisubmarina per a la camarada "Th", titulado
"La retaguardia y la bendefensajdéJesjjpstrüs. costes; darrerament se'ns comu- cinà".
nica cpte sth«8t®rgftaita»Wfeatallt>tis de fortificacions,
Nbsotros, como trabajaels qttals*semfftées4hiaífeí alsfronts-aragenesos-i a les dores de la CAMPSA, estacoste&,cafalanje?^J!at aixctdóna iafseiflsaeiói,de què- la mo3 perfectamente al corriente de los despilfarro.guerr-*«k)^mitz«íf<|ii&Thirha una dir@eeió competent, y falta de austeridad en el
que és tr«*tMf8(-ïper'#fdeefdtó6ment, de cara a gua- .consumo de la gasolina.
La gasolina- -se gasta sin
nyar la guerra contra el feixismt.
tenfr* ^ . c u e n t a que EspaEl propi feixisme ens diu com es fas la guerrabae-v fia ( no tiene yacim4eàj®&<
ceptafft*ife4»tè$ les«seves» conseqüències. Una guerra petrolíferes y, por ,
no es pot guanyar ni amb cançqns,,.ni amb, .coloraines, es prpducto de importación
. Que su pago hay que hani demostrant .umrexcessif a-valefttia indivMuaiíte^er^ 1 cerlp en oro..
ra, la^eiàíablCíSUiew^qMet^enim sostenint contra* el
Que el arribo < a puertos
esp$üotes
complir ipor la
mónímxiçtaiMQïSsipaÇ-iumyar ni amb milícies,,ni amb
cidàd de todo el mundo
pics i palésrpgr armes rmenys iperraccié de grups> capitalistes con los generasense organitppiófiaftns0f<ÍisaipMna i sense cap classe les ïtraldoïesj se Kace eada

do, un verdadero ultra] e s
la memòria de los caído-s
en la lucha redentora del
proletariado, que por estàs
alegrías de una retaguardia incapaz de vivir la guerra en su tràgica grande^zas, con sus anexos do sacriflcios y privacionas, llegarà un momento an que
Uoremos nuestro infantil! smo de ahora.
i Todo el mundo a pie!
En tranvía se hacen los
viajes màs económicos.

Por Emilio Niveiro Diaz

CALDEFIN
!

oW«rs,.,,deils camperols, d.éV

TREBALL
és elmillot-diariLque.es publica én català
5i ets militant del P. 3 . U., simpatizant o
símplemeiiè uiuofeirer, un camperols^ un. • Wdafcr
o un. intel·lectual que vol*-vèncer el feixisme i
guanyar ia,<guia*r(a ayiai, desús adquirir i llegir
diàriament-

TREBALL
el gran .,rotatiu .de les masses p o p u l a r s

de

' Cal que tothom es doni
çomptede -la sifcuacióactual
de cada lloc i de cada poble^ Si és1.,veritat;;que han i
gaspat coses graus i que h? j
•Ú&4 bagut moments,, que
la valentia, i o sols donar la
cara, era un suïcidi,, avui
no <és pas així: els assassinç iquB estaven apoiats
,. "INCONTROLATS';'
Jvalents .-milieians, esi'ia^ants de la costa, (ja
qualificats pel camarada
.Çoiiorera en el seu dis-curfc del dia primer) ja no
sónj aquells valents qüe
s'hd menjaven tot. Controlats^ ja els "incontrolats"
ja ftots som iguals; peí
tant, no hi ha motiu per
a que hi hagi tant de panic| com hi ha a molts poble^, que en alguns els homea s'hagin oblidat que ho

són]
Per 4a més petita cosa
s'amaguen, neguen el seu
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nar: d no poden amagar e]
seu «terror si un qualsevol
a |iíi ells no . coneguin
s'hi í-encara pér.' à . fér-lòs
aigna pregunta".' Això no
pot no deu, . continuar i
Peïaè entri' uH.' auto a la
nit'en un poble, no deu
espatar-se ningú; menys
elsiomes. Si un. home li
sirqatitza un partit, " no
deu? d'amagar-se'n
(a
mefs.~ qiie -. aquest— sisui
íacps) molt al contrari:
deuidir-ho ben alt i davan,de qui sigui; no deu
tenípor que si-algun dels
quel'escoltin,, no pensa "igua,que ell, que l'hagí de
port a passeig. Això s'hg
acalti A passeig no s'hi
pori a ningú; no deu de
calli hi tampoc parlar
amtjcap ïelasse de ije^erva.
Si qseu «partit tes sa i porta ija línea recta, deu do»
narj, a conèixer, propagar •[ i defensar-lo davant

vuestro, y de esos organishios tiene que partir la
restrícción inflexible del
co'ns^mo.. iSln favoritis"mos!' 'ifara todos igual!
Que. sean.iguales un garagé de la C. N. T., que otro
de la U. G. T., no como
ahora, que hay una desigualdad enorme, astronòmica.
i Manos a la obra!

Hoy como entonces en
Roma està el peligro, y
también; ahora ^er4 sepiultada la soberbia Imperla.
en abismos de los que no
podran levantarsè nutoc^i.

MOMÉNITÓ

El juego diplomàtico es
exactamente esto, un perfil tornadizo con múltiples
recursos., dos caras siempre
en «ïovimiento, y una* sola
1
A
jjg corHjfhBenWlitr tftnnifitin I n Ilnitn i—*•— ·—— ~-*"--****«
Que las eseuadras italià-< flnalidad; "no hacer absocarrer&cte:BàtbeUoUíarvel 19d%jiiliol, ni la- de Madrid? nas; y alemanas procuran lutamente nada". £Estani tam^mda <&&g^o»<t;aflfr·34. El feixisme interna- por; todos los medios crl- mos de acuerdo amigos dç
minales a su alcance, tor- la Espafia leal?
cional ens h«*é&àmífrtími gBefraí-isruertta* amb tots pedear los cargamentos que
Verdaderamente estamos
hartos de sufrir tan estúels refiíiawLejat$ de la; cie^trucçió^ amb tots els horrors para nosotros vengan: •••'
Ademàs, que si queremos pido:, entretenimiento, sende Ia4m&émié&maémm«
dotar—a nuesteo Ejércitode timos, en nuestra carnede
í. iLagent va compre- la agilidad imprescindible probada valentia — el vap
nent quins-s&rrels mitjaíts per a guanyar-te. Solament en .luctofl rAo&çnml· la ga- liènte es rebelde por natusolina,» es tan necesaria? co- raleza y no se concibe un
un exèrcit poderós, ben armat i ibeiisídtógitv amb ba- mo las manicionesv
hofoismo conservador — el
Esta»os, spues, de aGuer- aguijón mortificante de esa
tallons de fortificació i de reserva serà possibte afronpostura impasitar ambmmmWW>*me
M* feixisme,,, ens ve fent. do con. el camarada "Th" tndicional
impidiéndose no gastar u m ble de la Gran Bretaíia
Si sab«a*p«Pteü^«ca»4íM^eació definitiva de l'exèrcit solo gota.de gasolina que iC de la Ex-Gran, Bretaque necèsàteín,.elJeixism£ serà vençut i amb ell tota no sea necesidad imperio- na? Vuestra respuesta, asa tde :gueroraiy tratajado jdft , mfeog, la imagino afirma- j
la
j^i
tener almacenados elmayor tvo, ante las- dos interav |
gaíicpes planteadas.
i
número de litros. :
ïidignación
produce,
por
i
Seria un crlmen norren- I
u

TREBALL

Hace tiempo que tenemos lanzada la consigna
de: "Gota de bencina despreciada, tiro perdido"..;'
Però ahora, caipaHa^a,
"Th", es a ti, con tu a^itoridad, a quien le corr^pon-.
de remachar el' clavo: "
El control de venta y distribución de gasolina està
en manos de la Ç. .N; T:
En la Consejer-ía de Servicios Públicòs y eri ía Agencia de Ventas de la
CAMPSA, el control e s

ciar al onemigOiEs podeotra parte, el sintonia des- roso, eamaajad^s, deA Franconsolador de una Francia cia, y cuenta, con recursos
indecisa, que va de • aquí "que vuéstrà casi indiïerenpara allà como los> idiotatSi 'çia tofei le ipermitóiisíaiserem saoer cón>qüé c&Ttía.çs\n·e^var y ' auít acreeentàr. En
darse y viendo llegar una este aümirabl©; i süei^t '£ié / 1 irremediable y
pròxima beriai,i': se experirnenitsa' > la
gran tragèdia.
potencia de una raza redEs el ocaso de la DèmoL cien despertada* qüé no se
cracia según la entienden resigna1 sa soíhetéi^è- y que
los paises filocapitallstas està deciaMat con^isu scnc
lo que se avecina?; eTa n:...vtiriOï a übe»raií resto
yez el surgir de una nueva de la Huïníafliidaa^de ,sui
y màs autèntica Libertad verdugos. La g e ^ ò s i d a d
Democràtica?
Peninsular ha sido suflLas convulsiones due a- cientes veces" contïàsta<a£, Y
zotan nuesíro po'. t e- plane- una -y otra. vez nuestra sai/
ta me inducen « asegurar- gre ha ofreeido ;lo mejo:
lo.
de sus venasíirNot oisstai>tc
Lenin sin sçénero de du- SÍK vtiestra ayuda ©odemos
das ha sido y- Crjs'tp mo- prelongar la guerra, perc
derrïo; el profeta1; tíè los si consentís que se nos
hbmbrèis lïbrè&r' el- 'que su- vuelquen los gerifaltes aupo- dar/ forma: ia los caüda- tocràticos, estàs cpstillas
losos anhelos del Pueblo de del extaremebSurde iEuroptsabens morir dandpps el etodos los paises.
jemplo, y las piedras y los
àrboles de Espafia juraran
con despredo à los qüepètmitieron la cònïnòción de
la viílÉlhlà.
A las gafas. de Mlster E(den
no llegan mis humilde .tqíbtioïpi^s una;, obliga1
dés
líneas
ni las voces e-r
ció. Cal que ens donem
nardecidas
de otros com. compte, tots, del moment.
que vivim, i del , que devem fer per à evitar, "VorniD ejeruplG^pero taüdei/otem
a passar; les coge^'. que' hem prano • la Revolución •? - Internacional en su propic
viscut. ,
.:.:v' : ' l \Z '
territorio, alcanzarà IpssaSi tots esperem
lones del Foreing AMfice y
sarà davant,
^
ninguna elegància màs c
res.; devem.-., voler t ferrho nienos' bri<fcànié«Èl;serà capa^
'tots i ràpidament.' '.""'.""'.
de conteneria. Hi han pobles, on'"" són
Entonces nuestra risa,—
«na
i què carcajadà la de Gròn *
sen igual, que són o sim- zalo de Reparaz!—estentojjaii^^en, jen~ur| jàateix Par- rea y flrme, valiente y retit, i * sembla que ningú belde, prendido el entusias'
s'atreveixi a dir-ho; al- mo por la boca de los hamguns és per por i altres per bres de mundo a mundo.
esperar qui ho farà pri- y las manos unidas de Con
mer, doncs bé, ja n^hi ha tinente a Continente;
prou, ni una cosa ril·l'altra
Las dos caras de la Didéu seguir més així. Es ho- plomàcia por el suelo, y su
ra ja de" diflriir-sè i dir; razónvde ser en la Luna,
Molinito,. 6por Q ué n ° som aquests, tots som homueles?*1"
mes i Volem fer-ho tots,,.
MAGÍ

(Passa a «e^una p!i« «í») r <
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PROGRAMA OFICIAL D'ACTES

Setmana Pro Ajul a Euzküdi
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Inf ormacio

20 «I 27 de juny de 1937
Organitzat p*1 Socors Roig Internacional

Consell Municipal

(Autoritzat per la Comissió Oficial d'Ajut a Euzkadi)
amb la col·laboració del Consell Municipal de la ciutat, Front de la Joventut
Treballadora, Comitè de dones antifeixistes, Ràdio Girona, Comitè Econòmic
d'Espectacles Públics, Piscina de Girona, Sindicat Musical de Girona, La Dona
a Reraguarda, Espatadantzaris, Esbart de Dansaires, Grup Excursionista i Esportiu Gironí, Club Natació de Catalunya, Transports collectivitzats, Titellaires
Batlle i Romans j tots els antifeixistes de Girona i comarques.
Diumenge, dia 20. Organització: Front de la Joventut Treballadora.
Mati, a les 11.—SARDANES A LA DEVESA. Recapta pública, per companyes del Comitè Femení Antifeixista abillades amb trajos tipics euzkars.
A les 2'15. - Conferència per Joan Domingo a Ràdio Girona.
Tarda, a les 5'30.— A la PISCINA DE GIRONA:
HOQUEI AMB PATINS. (G. E. i E. G. contra un equip forà)
Balls Euzkaris per balladors natius.
Ales 6.-BALLI
Nit, a les 10.=BASQUiT BALL (G. E. i E. G. contra un equip forà).
A íes 11.—BALL

Dilluns, dia 21.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Eulàlia Franco.
Dimarts, dia 22.—Organització: S. R. 1.
Tarda, a les 7.—SARDANES a la Plaça de la Indepenència per la cobla
del Sindicat Musical de Girona.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Baltasar Parera.
Dimecres, dia 23.—Organització: Sindicat Musical de Girona.
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Margarida Sala.
Nit, a les 10.—A la Piscina de Girona. Orquestra del Sindicat Musical de
Girona composta de 40 professors, sota la direcció de Joaquim Vidal. GRAN
CONCERT: I. Poema Simfònic - Cotó. Pantomina de «Las Golondrinas» - Uzandizaga. II. Ball per la mateixa orquestra.
Dijous, dia 24.—Organització: Front de la Joventut Treballadora.
Tarda, a les 6. A la Piscina de Girona: BALL
Nit, a les 9.—Conferència a Ràdio Girona, per Lluís Farrerò del S. R. I.
Divendres, dia 25.—Organització: La Dona a Reraguarda.
Nit, a les 9.—Conferencia a Ràdio Girona per Margarita Montserrat.
Nit, a les 10.—Al Teatre Municipal, «Els Atntcs creï leaire*—urop «ngei
Guimerà de S. R. 1.—sota la direciió de Caries Gispert, posafà en escena
L'HOSTAL DE LA GLÒRIA, de Josep M. de Segarra.
Cissabte, dia 26. —Organització: Socors Roig Internacicmal.
Mati.—Recapta dedicada als forans.
Tarda, a les 6.—Piscina de Girona. Gran Sessió de Titelles, dedicada a
tota la mainada gironina i refugiats. Acabat l'esplai de la mainada, un company
els parlarà explicant-los-hi la significació de la setmana Pro-Ajut a Euzladi.
Nit, a les 9.—Conferèncta a Ràdio Girona per Lucidi Jubero.
Nit a les 10. - BALL A LA PISCINA.
Diumenge, dia 27.—Organització: Socois Roig Internacional.
Mati i tarda.—Cabalgata al·legòrica, balladors catalans, espatadanzaris
vascos, Orquestra, etc, postularan pels carrers de la ciutat.
A les 2.—Conferència a Ràdio Girona, per Lluís Bota i Villa.
A les 5.-Piscina de Girona. CLUB NATACIÓ CATALUNYA, de Barcelona contra GRUP EXCURSIONISTA i ESPORTIU GIRONÍ.
A les 6. - Balls Euzkars i catalans per '.ESPATADANTZAR1S bascos i ESBART DE DANSAIRES.
A les 6'30.-BALL.
Nit, a les 10. - A la Piscina de Gtrona. BÀSQUET BALL. (G. E. i E. G.
contra un equip forà).
A les 10'30. BALLS VASCOS I CATALANS per els Espatadantzaris vascos i l'Esbart de Dansaires.
A les 11.

BALL DE COMIAT
NOTES: Totes les Entitats, Comitès, Obrers i Organitzacions que intervenest a la Setmana
Pro-Ajut a Euzkadi, ho fan d'una manera completament desinteressada. Cal que consti alxl en honor dels interessats i per satisfacció i agraïment públic dels organitzadors.
Junt amb l'entrada a tots els actes organitzats durant la setmana Pro-Aju a Euzkadi, s'en.
tregarà un número, corresponent a la rifa d'una bidlcltta de curses, úljim model, que podrà ésser
canviada per una de dona, si així ho demana el que en surti favorescut.
A la Secretaria del S. R. I. i a Ràdio Girona, es reben donatius.
Al local del S. R. I. hi haurà instal·lats micròfon i altaveus de la casa «Herpu» des d'on els
homes representatius parlaran al públic jgüonf.

Moditacionas d«J mom·nto
(Vé de la primera plana) ren morir a cornadas.
Aquí sabemos torear >
Porque se me taeben el anos sobran muletas rojas
gua los bueyes.
Decla ast Quevedo hace para hacerles el quite.
Alguien me dice al oido
ya unos centenares de afios
en el castellano que él tan
admirablesmente dominaba. Frjense los de la Ginebra en que se les puede»
beber el agua los bueyes
actuales y preparen los pa|os y las hondas si no quieArxiu Municipal de Girona. Front. 23/6/1937. Page 2

que procuren flarse de sus
medlos porque nosotros s
la bofetada sabemos contestar con bofetada y media.

i TÉf

loca

U.G.T.

VIVENDA (Recaptació)
Els fé públic per a conei* FEDERACIÓ LOCAL DE
xernent do tothom que s'ha SINDICATS DE LA U. G. T
posat en cobrament els re- prega a totes les Juntes
buts de lloguers d'estat res i dels diversos Sindicats que
locals del mes de maig 'en- pertanyen a la mateixa, se
guany, «1 qual s'efe·ti arà serveixin fer passar un Dedei de «1 dia 18 al 28 i«l» legat per la Secretaria de
-corrents, de la manarà u * a la "Casa del Poble" a fi de
continuació ea detalla:
donar-li les orientacions
Dias 18, 19 i 21: Lletres fan referència als certifiA B O; dies 22, 23 i 24: D E cats ed treball establert pel
F Q H I J L L L M ; dies 25, Govern de la Generalitat
26 i 28S N O P R S T U V . de Catalunya segons DeTambé es fà públic que cret del 8 _del corrent.
durant els mateixos dies, en
Pel Comitè Local, el Seles Ofjoine8 instal·lades amb cretari.
aquest fi a Casa Carles, es
farà lliureuient dels tiquets
per a ; adquisició «L pa, corresponents al mes de juliol
proper, mitjançant la presentació del rebut del lloguer
del mes d'abril i maig.
Girona, 17 juny 1937.— MARCOS REDONDO EN EL
L'Aloalde-President, P. GeTEATRE ALBENIz
rezo i Hernaez.
El proper dia 29, en el
popular Teatre Albéniz, l'eSecció Catalana
minent divo baríton MarComitè Local do
cos Redondo donarà, amb
Girona
la seva gran companyia lírica, una extraordinària
única
de la
SETMANA PRO-AJUT A sarsuelarepresentació
LA
DEL
MANOJO
EUzKADI
DEROSAS amb música del
Aquest nit a la Piscina, mestre
Sorozàbal.
organitzat pelSindicat MuLa
atrda
mateix dia
sical de Girona, a les 10, es celebrarà del
una
secció vertindrà lloc un grandiós mout amb un eccollit
programa.
composta de 40 professors
Creiem que l'actuació de
Finalitzarà amb ball pei
Marcos
Redondo, serà espela mateixa orquestra.
rada
pel
púbic de Girona
Els ingressos són destiamb
vertader
entusiasme
nats a la Setmana Pro-Euz
kadii l'orquestra actuaré
desinteresadament.

Noticiari

SRI

1 Híi li ioïtütnt aotileifttftfeliiMtitsels

naníi ie la pau, la
cultnra i üclïilüzarió

(Ve de la quarta plana)
digué el nostre estimat camarada Stalin.
Cal tallar les urpes del
feixisme, a fi d evitar que
faci en altres països allò, que
fa al nostre. A l'efecte, cal
que t'uneixin tota la joventut i les amplies masses po.
pulari i democràtiques, a
través dels Fronts Populars.
Amb aquesta unió é& com
nosaltres estem aixafant els
amics de la guerra i defensant la pau del món.
Joventut del món enter:
la joventut adolorida d'Almeria, la que lluita i mort
generosament a tots ela
fronts de guerra, us crida a
la unió; us demana la vostra
important ajuda. No la hi
negueu. Sigueu dignes de
Phoia tràgica i històrica que
travessa el món.
Centra «1 feixisme i la
gueirra!
Pel reconoixemont dels legítim» drets del poble espanyol i del seu Govern!
\Tisea la unitat internacional de tota la joventut!
Visquen els Fronts Popular si
Comitè Executiu do la
Federació Provincial do
Joventuts Socialistes Unificades d'Almeria.

DELEGACION DE
HA-CIENDA DE LA PROVINCIÀ DE GERONA

Anucio. L·I dia 24 de los
corrientes a las once horas de la manana, tendra
lugar en esta Delegación
de Hacienda, la venta en
pública subasta del gana
(Jo que acontinuación se
expresa:
Expediente de defraudación número 23-1937.
LOTE ü&tlCO
Veintidos cabezas de ganado lanar tasada en 770
pesetas.
Nota.—No se admitiràr
proposiciones inferiores a)
precio de tasación. — Las
pujas en esta Subasta seran de- 10 en 10 pesetas.—
El pago de impuesto de
Derechos reales y póizas de
reintegro seran de cuenta
del comprador.— los concurrentes a la subasta que
quieran ver el referido ganadó pueden dirigirse a
al Mercado de Ganado, situado en la Plaza del Ganado, contiguo al Cuartel
de Artilleria,— Los gastos
de Inscripción sanitària
carren a cargo del comprador al retirar el ganado.
Gerona 22 de junio de
1937.—El Deegado de Hacienda, José M. López Arias

• •
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anys, natural de Washington.
Era portador d'una maleta amb molta roba interior, una altra maleta méf
petita amb diversos barrets
i gorres, una màquina dt
fotografiar últim model
una màquina d'escriure i
un bastó de camp d'un diàmetre exagerat.
L'explicació que donà no
convencé els agents sobre
els motius que el portaver
a aquesta nació, per la qual
cosa procediren fer un minuciós escorcoll.
A les maletes es trobaren
alguns documents escrits
amb clau que el feren sospitós i a 1' interior dels
forros de les gorres també
hi havia altres documents
il·legibles, el bastó, per mil
jà d'una combinació, s'obria. A l'interior d'aquest
hi havia unes fotos i uní
plans, pér la qual cosa es
procedí a la detenció de
l'esmentat estranger, i pei
si fos un espia, i fou traslladat a aquesta ciutat.

IMPORTANT SUMAR]
ACABAT
Pels successos d' Orriou
ocorreguts
últimament,
s'instruí epl jutge especial
Vidal Leja, l'oportú sumari en el qual resultaren 18
processats com a responsables d'aquells fets.
Com sè sap, en aquesv.
poble es cometeren diversos assassinats, escorcolls
coaccions i altres delicte?
de menor gravetat.
El sumari acabat ha estat remès a l'Audiència
d'aquesta ciutat per procedir a la celebració del judici un cop acabat el tràmit.

tal aiiwar el IIBQOIIÍ a
l'Esma Republicana
Dinen els üeleóaisüe les
dues Intenacimal

París, 22.— Comuniquen
d'Annemasse que* el prest,
dent i el secretari de la II
Internacional an celebrat
una detinguda entrevista
amb els delegats designats
per la III Internacional.
L'entrevista durà unes
tres hores. En acabar, fov
facalitada als periodistes
una nota oficiosa en la
qual, entre altres coses, es
diu:
"S'ha efectuat un canv
d'impressions sobre la millor manera de conunuai
1' acció conjunta a favor
d'Espanya, L'esforç a realitzar és ara més necessari
que mai, si es té en compte la crida feta per les organitzacions obreres espanyoles que defensen la lli
bertat de tot el proletària*
europeu.
Els delegats de les dues
Internacionals han coincidit a apreciar que ha d'ésser alçat el bloqueig a l'EsES TRACTA D'UN ES- panya republicana, i s'ha
de restablir íntegrament el
PIA?
Quan entrava a Espanye Dret internacional."
per Port-bou, fou detingu'
En sortir els delegats de
pels Agents que es trobei la reunió, el nombrós púen aquella frontera de ser- blic que els esperava al devei el súbdit nordamericà fora els ovacionà entusiàs
wllliam J. Finley, de 3f ticament.

fRONT

El míiing d'ahir al Teatre Municipal

El PS.U explica al poble quina és la seva posició davant la crisi municipal
mamem;;?**

Un gran entusiasme per la tf Aquest vot no anava tam
victòria antifeixista i per la poc contra tres càrrecs; forapoetessa de la política del gitats d'aquests llocs el PUS
|P. 8. U. es refleetà en tots no podia consentir que oculm.om.ents per fa massa treba- pesin cap lloc en el consislladora que assistí al míting tori

p'ahir.

[Vinye*
Obre l'acte el 3§cretarig«
leral del Comitè Local; ïlel
|P. S, U. diguent_que es celotrava l'àc'e par exposar el
P. S. li. la seva posició davant la orisis municipal, i
davant els numarosos problemes p. líticx, ecanòmios i
militars generals plantejats
actualment.
Afegeix que el P. S. U. no
[defuig el contaota amb el pople, ans el contrari el cerca;
>r això avui ens mostrem
ivan'. del públic de Girona,
trquè la massa treballadora
ipreoii la justessa de la nosra línia,
íL MOVIMENT DEL MES
DE MAIG A GIRONA
A Girona, comença dient
1 cap de la minoria muciei>al del P. 8. U. a Girona, té
i8Ó com a tots als llocs de
talunya, «1 movivent dels
ncontrolats i troskistes oon •
ra «1 Govern de la Generaitat. Ací, m«rcé a la serenilat dels homes del P. S. U.,j
ió per manca de provoof
fsions, no hi hagua altra ooia que una caricatura de rerolta.
Però la situació una vegada normalitzada, no podia'
usdar com abans, els hoque ocupant càrrecs
lúblics — havien dirigit el
tovim·nt- no podien quear-se eu els seus llocs ofiials.
Es presentà, per tal motiu,
n vot de censura pels ho.es del P. 8. Ü. junt amb
H. de 0. oontra l'Alcalde
i dos consellers, vot que no
jdevia mai interpretar-se com
jan vot contra la 0. N. T.,
isinò envers tres homes cotníplis d'un moviment, contra•revolucionari.

PLANTEJAMENT DE LA
(IRISIS MUNICIPAL
Plantejada la crisis per la
dimissió obligada de t r e s
consellers, érem pattidaris
da que continuesia els mateixos partits en !a direcció
e la vida municipal; la ma"
iteixa distribució en el cartiaç municipal, és a dir «v>laboraoíó amb la 0. N. T.
Mes E. R de C entenia
ue s'havia d'anar a un Conell de base majoritària; sa.
uir aquest camí, era damosrar quo el vot de oansura era
una maniobra polítioa p«r
liminar a la C. N. T. de la
esposabilitat munioipal.
Es oonstitueix el nou Gon
teli amb base minoritària:
uit vots efeotius contra
»n blanc. L'obra d'un
bnsell minoritari no pot
er efectiva, ja que els dote vots en blanc no són altra
a que dotze vots en especativa, en aspara d'una oportuuitat par enderrooar lo.
En al moment que la 0.
N T , abandoni la funció opo*
oionista, que ara diu que
es raserva, per a col·laborar
en el Consell Nunicipal, nosaltres ens reintegrarem a
l'Ajuntament, perquè entenem que ara no sòn moments
d» crítica sinó de franca responsabilitat.
PROGRAMA A REALITZAR EN EL MUNICIPI
La situasió econòmioa desastrosa del nostre Ajuntament, no permet continua:
abonant 60.000 ptes. setinà
nals al Cemitè de control d
la Construcció, sanse sabé
Iquines obres es realitzen.
Nosaltres propugnem per^
uè as constitueixi una co-*
missió de la vivenda, que
assenyali cada setmana sota
presupost, quin»» son les raparaeions a efectuar i el qu

Í

costaran a l'Ajuntament A" viment contrarrevolucionari
questa comissió hauria de te- dels incontrolats. I ha contribuït d'una manera decidinir l'encàrrec també da
ravissió dt»l preu de lloguai da parquè sabia que eren aquasts individus els que ha.
per acabar amb algunes si
tuaeic ns de privilegi, com re vien fet una obra de pillatge,
presenta que alguns pisos i els que amb afanys inconluxosos, abonin una quanti. fesables, cometien tota classa
at irrisòria i per míseres ca- de barbaritats.
Amb la gran aliança de
fvorques s'abonin f o r t s . B
es dones antifeixistes, la
quantitat».
No es pot tolerar més que ionjfc, passarà a ocupar un
una municipalització com la lels primers llocs en la llui
a éOntra el feixisme; avui
de la vivenda, que hauria <fe
s prepara per mobilitzar
jrepresentar una font da in.
jlO.OOQ
dones que ocupin els
jgressos pel Municipi es conJlocs
de
treball dels homes
iverteixi en una carga L'A
iRecalca
que la moralitat
[juntament recapta en con
cepte lloguers unes 130,000 'AQ\S soldats da l'Exèrcit Popessetes mensuals i en té que f pular Regular té una supeabonar 60.000 setmanals al rioritat manifesta sobre l'orgia d'algunes milícies, i afir»
ram de la construcció.
Cal reorganitzar a fons la ma que el manteniment avui
tributació municipal, els d'aq.uestes suposa d'una mavells ingressos han desapa- nera descarada el joc al
resout, entitats que tinguin" feixisme.
Acaba manifestant la seva
uns ingressos sanejats, deuen f
confiança
en la victòria perésser munioipalitzats com ho ^
són avui els Espectaclas Pú-I què comença haver.hi una
reraguarda sanejada.
blics.
POSICIÓ ACTUAL
E.R.C, adopta avui a Giirona una posició que és aoptada per ella en tot Catalunya, posició d'àvantatgismé i d'oportunisme. Avui
cal a l'Ajuntament de Giro-!|
na ia col·laboració detothomíj
i així no s'haurà d'anar a'
d«Baanar aportacions voiun-;
tàries a uns comerciants. Ha
passat el temps de les apor.
tacions de determinats individus; avui és tothom qui
deu contribuir a les despeses
de l'Ajuntament; no poden
tolerar.se aportacions voluntàries a un pressupost, cosa
que desdiu de la serietat del
mateix
El P. S. U. vol col·laborar
amb lleialtat a una obra de
conjunt municipal, perquè
creu que així coadjuva a la
victòria antifeixista
Amb paraula clara i gen
zilla, exposa com la dona ha
contribuït a esolafar el mo.

vol de i «ANT-25» és la resposta en potenciahlaí que
í<i U.P.^.^>. dóna a la xurma d'espies i sabotejadors
feixisies
Moscou, 23.— Arreu del
país, a les fàbriques, tallers, mines i kolkhoses, se
ïelebren mítings en homenatge dels herois aviadors
ïue amb llur "ANT 25'
han cobert de glòria i
cobert la pàtria sosta.
A les fàbriques "DinaIO", Krasni, Bogatir, Treiorka, etc, els obres han
arlat en aquests mítings,
enmig del es aclamacions
le llurs companys han saudat els tres aviadors so
rtètics que han portat al
íou'Continent una prova
e potencialitat científlcE
:e la U, R. S. S.
Un dels oradors que par, en aquests mítings, di\ que "aquesta és lamir resposta que la U. R
8. pot donar a la xusma

t

d'espies a de sabotejador*
feixistes que no volen res
més que minar la potencialitat i el prestigi de la
U. R. S. S.
"Amb aquest raid — digué un altre obrer orador
— els homes que tripula-'
ven 1"'ANT 25" han demostrat una vegada més
de qué són capaços els ho
mes i les màquines del país
soviètic, quan cal complir
una directriu o tan sols
una indicació de Stalin."
"Que s'en recordin, elí
bandolers feixistes, que elí
cossacs soviètics estimer
il·limitadament llur pàtria,
llur partit i llurs caps, 5
que a la primera crida donarien milers d'aviador;
valents, capaços de demostrar que saben fer cose.<
impossibles."
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L'artista del poble Pirògov, escriu:
"Les glorioses
àguiles
stalinianes han demostra
una altre vegada al món
que som invencibles en tots
els terrenys. Que ho sàpiguen els nostres pitjors enemics: que els feixistes
sàpiguen de què és capaç
la potent aviació soviètica
i els seus excel·lents aviadors."
El substitut del cap de
l'expedició al Pol Nord
Txevèlev, declara:
"El vol de Txkàlov, Baidúkov i Beliàkov és admirable. Es una manifestació
d'excepcional heroisme i de
coratge; és el triomf de la
nostra magnífica aviació
creada sota la direcció de
gran Stalin."

Llib·rt Estartús
POLÍTICA

JUSTA

DEL

P. s. u.
El P S. U. d#gut a la seva política justa ha estat
atacat per l'ala ultrarrevolucionària i per l'ala dreta del
moviment antifeixista; mes
els fets han demostrat on astavà'là3 veritable línea fusta.
Mentre una organització
ha anat al Govern de la Generalitat per treure'n uns
beneficis, i al carrer assassinava a aquaab per l'esquéna,
el P. S. U ha anat sempre
1 govern a far tasca positi.
va, a fer obra antifeixista.
I i'altre sector mentre do.
ava la raó al que tenia més
istoles, ara amb una polítia paternal vol imposar altra
'olta la seva hegemonia,
k>m si el 19 de juliol n 0 h»"
rues passat res, sanse raoorí q u a gràoiei al P. S. U.
l'E. R. C. i la patita burgasia avui encara resten en
peu.
LA GUERRA ABANS QUE
TOT
Volem guanyar la guarra,
perquè amb la victòria defensem els interessas da la
classe treballadora, perquè
guanyant la guerra fem un
veritable progrés i una ver.
tadera revolució. No podem
estar pv-ui per assaigs que
poden destruir l'economia,
quan sné3 la necessitem
Hem demanat sempre un
govern que governés i avui
teuim un Govern de la República que comença a go
vernar, i ha bastat un go.
vam fort, perquè desaparei.
xessiu els valents de canto,
nada, i les milícies d'estiuei
a la ccsta, i perquè els que
havien desafiat sempre al
Govern, avui anessin a ell
per demanar.li clemència,.
Volem un govern que go.
verni, que s'imposi per fort
que sia al rebel, un govern
que coordini tota l'obra econòmica, en aquest aspecte

avui encara, no hi ha una
política prou clara.
Davant els problemes municipals, no podem tolerar
que mentre els ajuntaments
«nen una gran penúria econòmica, un sindicat, encara
que es digui «Sindieato Unio del Transporto», tingui
uns ingressos sanejats, com
són els que s'ingressa per
tramvies solament 90.000
pessetes diàries i aboni a
l'any un milió i mig

Àngel Estivii!
Amb paraula càl lida i
emocionant, diu que si el
P. S U. dóna tanta importància als Ajuntaments és
perquè la seva economia és
la base de l'economia de
l'Estat i una economia .municipal espatllada representa
una economia estatal desorganitzada
El P. S. U. ós el partit de
de la veritat, encara que la
veritat hagi costat la mort a
170 tramvia ris- de la U G.T.,
a Sesé, a Roldan, i ala numerosos morts que al P.S.U.
ha tingut a Catalunya. Paro
cap home del partit ha mar*
xat al extrangar amb la capa
d'un afer oficial i ha tornat a
Catalunya, quan gràcies a la
nostra actuació hi ha un govern que govarna.
Nò hemi venjat .ajs nostres
companys, perquè el P.S U,
nò vol la unitat amb Ie8 al*
tres forces autifeixist·s da
paraula, sinó pal compliment
de tots els pactes fets fiu» a
la data. I també sap que la
millor venjança dels seus:
morts és batre el feixisme.
El P S. U. en el camí de
la unió està al mateix lloc
que el 19 d« juliol, sempre a
base de fer un treball de cara a la guerra, com també
a base d'uh govern que govarni i d'una potent indús"
tria de guerra, i

EXERCIT POPULAR REGULAR
Mantra una determinada
organització n© volia a Catalunya l'Exèrcit Popular Regular, Hitler militaritzava a
tota la joventut, i Mussolini
militaritzava tota la indús
tria de guerra.
Mantra un dacret del Govern de la Generalitat, omplenava,«!Íe jova* recluto?) les
casernes, aquesta organització els en treia.
I ha estat mercès a la continuada inconsciència d'aquesta organització, qiu avui
Catalunya ós veu amputada,
de i'Onlre Públic, i de De
fens..;.
Cal ara fer en una setniasia aS quo no s'ha fet en dou
mesos i l'inatramont uo pot
óèsev alt-i'ú qua~ïr£xcèrcit Po1
pular Regular, i
INDUSTIilA DE GUERRA
Les indústries de guni-ra
han estat explotades com
una indústria particular, procurant trèure'n un profit par
ticular, i així s'ha dat el cas
que a Barcelona sols ea fabriquassin 1OO.O0O cartutxos

i encara d'aquests n'arribessin 25.000 al Front d'Aragó
solament.
Que les granades del set i
mig qu& han de tanir 630
grams de pólvora tinguessin
a voltes més i a voltes menys
i els artillers tinguessin que
tirar a ull.
Cal militaritzar les indústries de guerra, considerant
com a soldats de la llibertat
els qua treballen en elles,
retribuint més a qui treballa
més, arribant a introduir el
treball a preu fdt si cal.
PENA DE MORT AL QUI
NO OBEEIXI AL GOVERN
Si el que lluita en les trinxeres té una debilitat, expli'
cable sempre mereix pena
de mort, as deu aplicar
també a qui saboteigi l'obra
del Govern, a l'espia, a l'incontrolat i a l'especulador.
Explica el cas del col·laborador d'un diari baroelones», que »'ha atrevit a dir
que, abans els antifeixistes
teníem 80 probabilitats de
guanyar la guerra i ara des*
pres de la pèrdua da Bilbao
sols ens queden 20. Pena de
mort pels desmoralitzadors
de la reraguarda, com s'hagués aplicat a França durant
la Guerra Europea.
MOTS FINALS
::
Imitant l'exemple de Rús
sia que l'any 18 batia a tot"
hom, perquè posseia una
mentalitat de guerra. Pel
dolor que plana avui damunt
Catalunya, de tantes mares
que ploren llurs fills, forgem
ràpidament els instruments
de la victòria Govern que
governi, Exèrcit Popular
Regular, i Reraguarda amb
moral de guerra.

Darrera hora
COMUNICAT OFICIAI
Barcelona,23.— En el comunicat oficial facilitat pel
cap de l'Exèrcit de l'Est
es diu el següent:
L'enemic ha intentat apoderar-se de l'ermita . de
Sant Julià de Baza, esssent
rebutjat enèrgicament i,obligant-lo a retirar-se aleí
seves antigues posicions.
Per la nostra part, sense conseqüències.
L'artilleria enemiga d'Os1
ca i el Carrascal ha bombardejat les nostres posicions, sense aconseguir cap
objectiu.
DELIGENCIES ARRIBADES DE VALENCIÀ
Barcelona, 23.— El sumari que s'instruí contra
el súbdit anglès John Mac
Nair, el qual segons sembla
tenia relacions amb alguns eements del P. O. XJ
M. i que fou detingut pei
la seva actuació, arribà a
aquesta Audiència procedent de València.
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«n ni 11 ciuiifli 1 a u t lertanta ie 11 oj.T.

tota la javentut1 antifeixista dèt món.
tois els amants de la pau, la cultura i
la crvi+itracfó*

Parla la joventut

volïtcídnaris- de la-noatta jo- quisfteiide l a J . C I hem de
Companya;*
La joventmfe,d'Almeria, no
•maEJifft&tar categòricament a vol silenciar ,davaat.vostre
D'eiïçàkde i* reunió del.,
la javentut de Catalunya i. a el crim que «ls-yaixells pira",
nostreComitè ïíaokmal,ique>
les organitzacions de la jo- tes «nazis» «ometeren el dia
tiugué.Jloo els' diea 22 i 23
T*ntut antifeixista, especial- 31» ie maig.fk la. nostra, ciutat
de maig,!elsífcrots{j»ifit»si(íío* tra direcció als altres i
ventut. Gomufiista-' Ibèrie*), la jovontut.'pre&eBta la nos- ment. jQp,e dav.anjt les activi' laboriosa sque està donant v
han intensificat l'ofensiva tra Unia polític»'oom ' * reB tatsícriminalu ;del trotsquis- tot »1 que val i te per tal
me $stemy$Ma. .mó* que. mai
contra Ja unitat de tota la
els lligams d'unitat fent .tots que l'han envaïda, destroçant
joventut*
quest.aspiectd
a orgwniteaci^" 'els esforços possibles per li- ambt cruel ,oomplaQaaça,,,elaAquesta activitat -antitmi*
íqnidar allò qu·i·íMMiepara* ;i seus? millor» monuments; 4es
tària d'agents de la einquen»
1
pér * ei**«plitr>nsl8 í.qn».; aosi rtelíquiea més estimades de
columna*, va oonoentrad*< iouneixen. Que tot-element, cada naeionalitat, com GuernamentalmeM • sobra d o s joves
ta necewií«t^.Ha' traetat. i sigui qw-sigui* qn« posa pe- nica a Euzkadi;. matant els
punta r,
!
Primer*—-AprofitatsIWB pe-: tracta* d'espesoiari- amb -el ' ròs i p«(#B, 'Obsfeaw^dawftt** nostres millors germana i,
tites divergències que Jnpufe nostr* ingrés» a la I. J . S. obstàcl*e"per 'realittíftt'''l'ante- en fi, segant tota una gene.
rior; eal íeontiéè#ar4&i eomgui haver encaai» entra.-l»s. tpar
* un agew»' def féisífttaef i «om
organitzacions/ / jovenívoles ficaúió, ja
antifei-sistes' de Ostaiuay*,.. J J . SSwmfe lessJiíí G@. per • a talicattriÉkot*!-*}©-. Qae ftq·eeH joria de là^joventutr catalana,
SÓH les coasigMslqtie despro"per «ngrandir.lesf dividir les espaculàrc sobro^^ls aatie»«
més, fins. i tot perií enfrontar- jove» oomuniateB, 1dient-los algiín»' eieQï«BfeS' estwmyfl' a >veïdes ffuh-extremismer- re-'
que ^ n
'la nosürft'orgaeit*à«ió·/àqnell> volttcrdtaari chovinísra són*
ies violentament.;
que traeta'd'eftpfeculam aml> ílea mér jlistèr, les necessà**
Segon; -— Aprofita* deter.riesí lesimés^rèvoluci·oàries!
minat»; «detaUsiinterier*1/de > UiuEapiat illigate» de mae» «> ei» ipetiÈtstÈmt&
B^naltsseírfe,' manteniin" més
les respecti'VBs organétEacions i-peus al refo*mi»m»^J«8• com"
s
jovenívoles ipespaiesfocaïs llu* í eii;* que*- aqu«9*í»íiugrés" •i attibí l4»Sé<«w* jwsfef i'rectà·» H- que mai la nostrà petició de
pressupost?-IÏna maniobra- 5Kia polftrié*, ta·«%«r^· 1* eori* dissolució del P. 0 TJ. M i
contra>4a- tl. J, Oi i el prí* ^ testà, que ae*i»meï<ei*eo) els dó les J J . 0 0 . n . , així com
gànicamenk >
det<Mx-iírtse»; -Les també dels organismes deEs adir, 4!ex@4asiv*s pra©-u mer; pa» vex^)»«ev» ü^ttida»pendents d'ells, d'una, maneeió.
[Nosaltres
sortiat
«1
paa
oupaoió de tota lliüré'·aeti·vl·
d'aqueste»"
activitats
i
trot»*
tat «s la de fraccionar ia jo.
Ètvui-per la ma* ra directa o indirecta.
vcntut de Cataluuya en grups
i grupats?és dividir 4m. jov e n t u't s per enfrontàr-les
unes contra altres-i d'aquesta
manera possibilitzar àmpliament l'actuació-de ).«•, oi»*
quena-eolttiiaaiïBtiii la vdetòcitti
del feixisme. •"
Ha tractat i tracta' d'aprofitar les diferències entre nosaltres i les Joventuts U i
bertàries, entre- -nosaltres si
les joventuts ~TepublieBnfls«i
nacionalistes^ >per -separa*
nos resp»otiVameittl·'tina··de
les altres cada Vegàda''més
fins a voler derrocar els úl«
tims extrems en aquests as-r
peotes.
Ha tractat i tracta d'especular amb l'acció antiunità
Ha i en benefici, de la contra?
revolució d'alguns elements
de les nostres volgudes germanes* les JJ. S8; ÜU. d'Es
panya, per tal de dividir la
nostra organització.
Ha tractat.i tracta d'espe
cular amb els sentiments re-
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El

jovern batc

ponsables d'aquest crim, que
són,mi més ni menys, aquells
de justícwh i
qúe jpreparèn una nova guerraper tal de desfefraar llurs
Les
bestials apetits,
i
El feixisme alemany i itavell»,: ^ue«ioree
1
ls * del lià i intervenen
pels ahmm mi
ment « m k
feixis»©i»al»w«n#
«pesi» a J a ,
dar d
peeiiala^ConlaH)!». i a le»>ce*>
d'ells
les tasques tàal <4ÍMtwiteiik>iv,i- uixions-i dismiisos^ue se ee •
reclamea? itde.^vo»·lt»B»í*>un£»» lebremi e&iprowuncUn » (àiacció eaèrgia·f # ivnid* «que»
faci) als
p
para el)no»ti«^Governj»•ex»
Governs adoptpr rnoemm*
veres que-sanoioimi* «Is •*•©•* 'no
altr»
cios»
Als
ció (3'allòrnaaés
culadors.,.dels,.s·ntÍBieBia. i
anhels.,,.de la -joventutv,.ala
ageBts,de,Jteixis«iev en, .una. 'tffri* i terratinents que duparaula,»els trx)ksquistaa, *G,al-.
ranij segíeé i segles han ti ntractar-los d'acerd amb !.el
gutíe*S"ma«ser obreïés i de
que • sdai i , en r conseqüépoiAk
TM-petita*burgesia-sotmeses a
s e n s e'sQOutewiriaawniïi >mii
ía major «sclavrtftd i incultura.
El níïstre'^toVern ho és de
Pel Comitè Executiu..
tòt el pobl&Jhorarat i laboriós.
de les JLSS.MIL,
Es al Govern que garanteix
là' llibertat d'e pettsatnen^
qttewlótra cultttra'H la joventut i tèrr» alsoamperols. Es
elQoWrrrque el 16 de febreE el poble votà en unes ; .
eleccions popular* í & ell
no se'ij pokigtudaiSïanabíaqtieil tjae» ven - íre8s©#i*deu la
seva pàtria i s'aixecar contra
la Liei i contra els designis,
d'un pobje.
La. Jovenfaat; Sociattata
Unificada d Almeria, , que
compta a les seves files amb
detze mil afiliats, i d'ells nou
mil es troben lluitant voluntàriament eoatra ei -feisitÉí*^ invasor; crid^ la' joventut ;
treballadora del món, tots .
els ham*i&~À dones^de .oojas-,,,
ciènciaes 1 liute^, * tot*Pi*qu«J<tet
que yasmkoüja úkvammm clcrim, a uair««B Í^^ l?ef»«*é ^·
d'ajudar més intensament 4a jòventnt espa»yola"qtté avui,
en lluitar per«,iaindepeoílènçia
la c
avanç
«Passa a la segona-

ració

