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La mobilització de les lleveà
del 32 i 33 ha de fer=sè efectiva per a tots els que s'hi
trobin compresos. Res de
privilegis i d'emboscaments.
Gal denunciar tot seguit als
desertors de l'Exèrcit Popular Regular.

PAÏSOS:

miu-vos

En moments de perill, sola*
inent l'energia i l'autoritat
poden salvar la situació. Un
Govern fort que imposí la
disciplina és l'únic que ens
pot fer guanyar la guerra.

FRANQUEIG CONCERTAT

ivendres 25 de juny del 1937

EDITORIAL

0om més perill, més
rosponsabilita
La política internacional té els seus vaivens
suara n'ha sofert un. De sobte l'Alemanya nazisti
colpeja fortament la taula de la farsa internacional,
suspèn el viatge de Von Neurath a Londres. Ningi
s'explica el que ha succeït; però mentrestant la prems;
nazi comença una gran campanya contra la República
espanyola, amb motiu de! suposat torpedinament del
«Leipzig». A continuació Mussolini dóna el segon cop
de puny a la taula i es retira del control marítim, molestat pel resultat de la Conferència

d'Ambaixadors

Les finances municipals no es resolen:
Abonant setmanalment 60 mil ptes. al Comitè de Control de )a Construcció, recaptant-ne solament al mes,
en concepte de lloguers de la vivenda, 130 mil;
demanant aportacions voluntàries fins a quatro-eorites rai! pessetes el petit comerç i a la petita indústria;
confiant amb la subvenció d'un milió de pessetes per part de la Generalitat;
exigint el pagament de dos lloguers al mes a la classe treballadora, que té grans dificultats en pagar-ne ua.

Les finances municipals han
de resoldre s a base de:
Pagar les reparacions de !a vivenda s^a pressupost;
fent una revisió dels pisos que es paguen poc i que per les seves condicions de comoditat han da pagar més:
obligant a pagar als nous rics que no paguen des del 19 de juliol;
establint un impost sobre consumacions, mobles de luxe, e t c ;
municipalitzant els espectacles públics i el transport urbà;
revisant l'excès de burocràcia municipal;
i fomentant els mercats setmanals, que fins fa poc constituïen una botia font d'ingressos.

celebrada a Londres; en aquest camí Alemanya se
gueix les petxes de Mussolini.
Anglaterra i França es veuen obligades a fer algunes manifestacions per mitjà dels ministres d'Afers
Extrangers davant l'actitud hostil de les dues potències feixistes. La política internacional, mentrestant, es

nsenyances...

Catalunya torna a viure,
avui, moments d'inquietud,
segona víctima europea: Xecoslovàquia, la petfta gran d'angoixa, motivats per la
nació, veïna del monstre de la creu gamada i la seva enorme pressió dels exercita
mercenaris, alemany i italià,
obsessió eterna per a reconquerir-la i convertir-la en que exerceixen al nord d'Es*
el que era abans: una simple colònia de les ferradures panjra, en el pacífic poble
basc.
prussianes.
Es grandiós l'aparell desLa situació, si bé cada dia es veu més difícil, s'a- tructiu de que fan gala les
clareix fulminantment. Fins ara, algú ha volgut fer tropes feixistes. Es enorme
creure en la sinceritat d'Alemanya i Itàlia quan parlen la concentració, en homes i
complica a cada moment; es veslluma tot seguit una

de la pau europea. Donat aquest pas per les dues nacions feixistes, ja no hi haurà ningú que pretengui
mantenir posicions de confiança i de seguretat. Tant
Alemanya com Itàlia, de cap manera poden desitjar
I la pau; necessiten fer la guerra; necessiten engrandir
els seus dominis imperials, no tan sols per l'ambició
del cabdillisme, sinó també per a cercar mitjans de
vida per l'excès de població que tenen els seus països
i per a facilitar-se les matèries primes que ara han de
nodrir-se de la importació.
No cal oblidar que el feixisme té com a principi
fonamental sotmetre el dèbil al poderós, exterminar
les races que no siguin les seves i atemptar contra tot
el que vagi contra ell, i reduir pel foc de les armes tot
i intent de progrés. Com més clar es presenti el feixisme, més fàcil també ens serà de combatre'l. Les democràcies mundials no podran al·legar massa ara que
és necessari conduir als camins de la pau als Estats
totalitaris.
La política del món passa per un moment difícil, però que pot ésser decisiu per al poble treballador que lluita per la independència d'Espanya. Com
més perills ens amenacin, més responsabilitat ha de
tenir la nostra actuació i més enèrgica ha d'ésser la
nostra lluita contra els invasors. Sabem quins són els
propòsits de les potències feixistes i ni un moment
hem de defallir; al contrari, com més provocadores es
presentin, més ferms hem de mantenir-nos en la lluita
per l'aplastament total del feixisme.
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material, que el feixisme in- tingut d'evaquar Bilbao per
ternacional ha fet al front qüestions d'estratègia milibasc. Però, malgrat l'allau tar, la moral i el desig de
de gent i material que contí- vèncer, de lluitar, de morir
nuament llancen damunt les per la causa és tan gran en
heroiques tropes basques; el pobie basc; que malgrat la
malgrat el sadisme, mil ve" gran preparació bèi'lica fei*
gades emprat, descarregant xista; malgrat que obtinguin
la metralla dels aVions ne- momentàniament algun dels
gres, damunt les poblacions objectius militars proposats,
indefenses, assassinant dones és innegable, és cert, que les
i criatures; malgrat haver forces de l'Exèrcit Popular
Regular, les nostres forces,
han d'ésser elles finalment
qui sorgeixin triomfants per
damunt les runes d'una booietafc podrida, dèspota i
cruel.

del feixisme internacional,
no ha tingut en compte les
característiques de la lluita
ni la diversitat de factors
que hi prenen part activa.
Republicans,
anarquistes,
socialistes i comunistes, tots
a mesura de les seves foreds
prenen part activa, en el
front i en la reraguarda, en
la lluita començado el 19 de
Juliol. La nostra lluita, par
la diversitat de factors que
hi prenen part. per la seva
grandiositat no és, no pot
ésser, patrimoni exclusiu
d'un Partit o d'una Organització. Com molt bé digué el
gran cap del proletariar monTenim una gran fe an el
dial, camarada Stalin, «la
poble basc, estem convençuts
lluita del poble espanyol és
de no enganyar-nos; però
la lluita de la humanitat
no estem tan segurs, tan sa- progressiva i avançada».
El camperol si bé ho mi» tiar. Un vel lat que està pre- tisfets quant miran CataPerquè, doncs, aquests
rem ós un vertader esclau. parant el menjar del bestiar lunya, veiem la enorme poafanys
absorcionistes que
Treballa catorze o quinze o fa les feines lleugeres de la tencialitat del nostre poble i tant s'han emprat a Cataluhores per dia desafiant el ca- casa. Es a dir que treballa veiem precisament que Cata
aya fins fa poc més d'un
lor i el fret, per cru que tota la família, sacrificant in* lunya pot fer nio!t per ajudar mes?
aquest sigui amb oli. 'No ÓK cl ús els anys més preciosos a Euzkfidi i per guanyar la
Perquè fins avui, no han
possible demanar li més ho d'aquel·la infància que deu-guerra i en canvi és molt poc sigut escoltats el P S'.TJ. i el
res de labor No té un uu>- rien dedicar los en els estu- ei qu3 fins avui ha fet.
gran Partit Comunista d'Esment d'esbarjo: no va al ca* dis. I perquè els han servit
Catttluuya.,. la regió més panya quan deien que era
fè. no llegeix diaris, ni tan fins avui tants de sacrificis? rica dol territori espanyol. necessari desenraascarar ela
sols té temps per anar al Abans del 19 de juliol servia Catalunya, la que més pot agents trotsquistes d»l P. 0 .
Sindicat per a defensar eLs perquè el propietari que co- fer per a guanyar la guerr.», U. M,, que encoberts en una
seus interessos, perquè ii fos brava las mitges o un arren" no ha donat encara, despi'ós fraseologia ultrarrevolucio*
remunerada aquella inesgota" damsnt molt crescut pogués d'onze mesos, tot lo que pot nària eren—i es ben palès—
ble jornada de treball, Per viurà amb teta classe de co- donar i fer per la guerra que els agents del feixisme interels camperols a penes hi han moditats, i tenir una torre a ós tant com dir fer la revo- nacional, infiltrats en la nos"
festes. Els diumenges, la ma- S'Agaró i mna altra a Calella lució. Perquè, doncs, Cata* tra reraguarda, molt» d'ells
joria treballen i quan arribon de la Costa, un cotxe par el lunya ha quedat tancada en en llocs oficials i d© respon-'
los quatre o les cinc de la senyoret, un altre per la se" aquest fitat de passivitat, sabilitat, que tenien la contarda, ja se'n van cap a casa nyoreta, etc. La qüestió que d'indiferència envers la guer- signa, i treballaven per ella,
per ouidar animals. I no so- al cap de l'any el camperol ra. El P.S.U. ho ha dit i re- d'obi-iaculitzar la unió de les
lament això. Aneu par les havia gastat les seves ener- petit dotzenes de vegades. forces antifeixistes,
molt
masies i tot sovint se ua pre- gies per quedar-se sense un Perquè a Catalunya hi ha ha- particularment de les orga
sentarà aquest quadre: un cèntim a pesar d'haver fet gut duraat molts mesos, un nitzacions i Paítïts obrers.
menor de 5, 6, o 7 anys que moltes ecouomies, i moltes Govern de nom i molts altres
El fracàs dol «pusch» cones cuida de les oques o dels vegades no podia acabar de Governs de fet. Perquè a trarrevolucionari dels priànecs; un altre de deu o on- pagar els deutes.
Catalunya hi ha hagut una mers dies de maig passat ha
ze anys que es cuida dels
organització que empesa pels
porcs, vaques o demés besNARCÍS TEIXIDOR elements trotsquistes, a sou •Passa a la segona plana),

Els camperols són eisquemés
treballen per la guerra després
dels soldats de l'Exércit Popular
Regular

FRONT

Ensenyances.

*•••

(Vé de la primera plana) cit Popular Kegular, única
iniciat el redreçament polític manera de fer front amb èxit
de Catalunya. Ha assenyalat als exèrcits ben organitzats
l'entrada de Catalunya en alemany i italià.
La tragèdia del poble basc
una nova vida, més de cara
a la gnerra, perquè ha acabat ha de tenir, deu tenir, la viramb el poder dels «incontro- tut de fer aixecar tot Catalats», perquè ha acabat amb lunya com un sol home. Cael sistema del més fort i per- talunya pot, i deu, fer més
quà ha contribuït molt a po* per la guerra que no ha fet.
aar en clar els maneigs 'dels Si Catalunya tal com deu
dirigents deí P.O.TJ.M amb fer un país qne es juga el
el seu saboteig a tot lo que seu pervindre i les seves llisignificava entrar en la nor- bertats en una guerra, per
malització de la vida en la auto . determinació, ràpidament, crea el Govern que el
reraguarda.
Catalunya, el poble, ha de P. S. U. ve demanant de fa
treurer fortes experiències mesos i mesos, crea un Gk>*
d'aquests mesos de guerra vern que governi, un Govern
que ha viscut. Catalunya viu que estructuri un Pla polític,
avui, uns moments semblants militar i econòmic de cara a
als viscuts el mes de novem- la guerra, tinguem la segubre quan els exèrcits inva- retat que els exèrcits feixissors atacavan Madrid i quan tes seran anihilats i que pomés tard, víctimes del perso- drem disfrutar un règim just,
nalisme d'un home, sofriem humà, un règim on podran
la pèrdua de Màlaga. Aque- conviurer totes les organitlles dues gestes tingueren la zacions i tots els homes que,
virtut de fer reaccionar tot el en el front i a la reraguarpoble, de fer que tot el po- da lluiten contra el feixisble clamés unàniment per la me.
PERE PUJOL
creació d'un vertader Exèr-

Ducs notes de laComissió Executiva de la UOT

València, 25. — Ahir celebrà la seva reunió ordinàair la Comissió Executiva
de la Unió General de Treballadors d'Espanya, reunió
que continuarà avui al matí, havent-se acordat donar
a la publicitat les següents
notes:
"Davant la situació plantejada al Nord com a conseqüència dels íets militars
recents, la Comissió Executiva destaca l'heroisme de)
poble d'Euzkadi, com un exemple, i després de ratificar u<ia vegada més ía seva
fe en el triomf de la causa
antifeixista, es posa al costat del Govern en la seva
defensa de les llibertats i
de la indepndència del poble espanyol, amb el propòsit d'unificar íota la classe
treballadora i intensificar
els seus esforços fins al màxim aplastament de la traïció que desencadenà al nostre país una guera d'extermini i de conquesta."
L'altra nota diu:
"A la vista de la consi^
derable
alça dels preus de
La joventut ataca al front d'Aragó
les mercaderies que ha portat com a conseqüència una
(Ve de la quarta plana) casa nostra, i estem segurs elevació en els salaris, la
que complirem la nostra Comissió Executiva estima
prometent als nostres ca- promesa, perquè significa de
necessitat urgent l'estamarades que organitzaren» que la victòria podrà ésser blir una severa política resfins l'últim jove comprès pbtinguda per la Joventut trictiva sobre tots els facen les lleves demanades per de Catalunya, la Joventut tors que provoquen l'auga l'Exèrcit Popular; que que va a contruir una Ca- ment de la proaucció i l'entalunya lliure pròspera i cariment de la vida, i en el
treballarem sense descans feliç
seu propòsit d'evitar espeperquè l'ofensiva victoriosa
culacions lamentables, perEmili Peidro
no pugui paralitzar-se a

judicials al poble i a í'economia nacioanl, sol·licita de
les Federacioss regionals vigilin atentament r-aciuaciò
de les seves seccions, amb el
fi d'orientar i després desig
nar comissions investigado-
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Tercer. - Aunar els esforços de les dues Internacionals en ajuda de la causa
de l'Espanya republicana.
Les dues Internacionals

Noticiario cinematoqrafico
Salón Durruti
el notable literato soviético,
en «La Oaballería Roja».
Tienen estàs escenas de la
Nos encontramos ante una cinta el mismo color e idén"
gran produoción suficiente tica fogosidad enardecida y
mente conecida por su pro- dramàtica. Las fügitivas deefundo sentido «ocial. Es uno cripoiones del referido autor
de loa documentes gràficos parecen adquirir vivacidad
màs eficientes entre los films plàstica en este film. Hay side epopeya. Lafidelidaden militud de imàgenes en am*
la iuterpretaoión de los bio bas estampas
Hay también intercalada»
grafiados, queda patente y
magiste*lmente plasmada, no en el tema: escenas crudas,
solo en el personaje principal en qae no todo es bondad. Y
sinó en todos los que actúan luego, después, en el período constructivo: la ingenuien la película.
Los pasajes de màs inten- dad, la voluntariosa pretén"
sidad revolucionaria, (la to" sión de buscar una forma ràma de sucesivas poblaciones pida que resuelva los apuros
por el cèlebre Pancho, no sé financieros, inmediatamente
porqué, nos recuerda unas truncada por la honradez del
narraciones de Isaac Babel, nombre que se reconoce asi«VIVA VILLA», film M.
Q, M,, interpretació por
Wallace Beery.

Propietat

portat?
GENERALITAT DE CATALUNYA

Is* «J.
Durant el dia craíiir, en
el Palau de la Generalitat:
i a l'igaul que en les jornades anteriors de la present
setmana, els rumors de crisi s'accentuava. Hi havia
qui asegurava que el nov
Govern estaria compost solament per representacions
de partis polítics, en major
proporció, naturalment, que
en lactual; altres que formarien part d'ell les dues
sindicals, i, en fi, els comentaris ess ucceïen haventn'hi per a totse Is gustos.

L'entrevista que celebra- tants del Secretariat de la
ren ahir amb el President U. G. T. a les dues de la
Companys els dirigents de tarda.
la U. G.T. i la que el dia anterior s'havia efectuat amb «RES DE NOU...», diu el
els representants del ComiPresident
tè Regional de la C. N. T. fa
preveure que ambdues sinDurant tot el matí d'ahir
dicals participaran en lael President de la Generalicomposició del Govern que tat permaneixé en el seu
es formi.
despatx de la Residència
S'ha relacionat àdhuc in- treballant junt amb el seu
lús amb el plantejament i secretari i personal del detramitació de, la crisi les re- partament en diferents asunions celebrades pel Co- asumptes aprovats en e>
mitè d'Enllaç d'abdues sin- Consell anterior, així com
dicals abans d'air.
celebrant diverses conferèn
Càbales se'n fan moltes cies telefòniques.
però el transcurs del temps
A migdia es traslladà alF
és l'únic que ens podrà des- departaments oficials de la
fer els dubtes, assenyalant- Presidència i al seu pas pel
nos clarament la solució de Pati dels Tarongers fou sala crisi que s'ha de plante- ludat pels periodistes que
jar i la col·laboració directa fan informació en aquell
de les organitzacions que centre, els quals preguntacomposin el Govern que en- ren si tenia alguna manitri.
festació a fer de caràctei
El
qual,
naturalment,
popolí:ic, a la qual respon
5
dem
anunciar
és
que
l'ingué:
i
inviten enèrgicament a toterval que hi hagi des del
—No.
hi
ha
res
de
nou.
tes les Seccions afiliades peï plantejament oficial de la
S'acomiadà seguidament
a què es decideixin a apli- crisi i la seva resolució, serà dels periodistes i entrà al
seu despatx oficial, on rebé
car íntegrament aquestef qüestió d'unes hores.
d Serà el Consell del dis- algunes visites, entre elles,
directrius."
sabte el que ens tregui de la d'una Comissió del Codubtes?
mitè de l'Exèrcit Popular
El President i el bon sen- Regular.
mismo impotente en el terre- tit de col·laboració dels secno técnico para ventilar aspi- tors polítics i sindicals teraciones tan justas y por él nen la paraula.
Comimny a
sentidas, como lejanas de sus
facultades.
Ha aparegut a Girona el
Paralela'a esta figura: el
A primeres hores de la número 6 de la revista «Comsabio (Francisco Madero) tarda d'ahir arribaren al panya».
Ja l'has adquirida camara*
hombre bueno, que conoce Palau de la Generalita el
general de la Unió da gironina?
constantemente los deseos de secretari
General de Treballadors, el
Es la única revista adesu pueblo, y comprende a qual, acompanyat dels mem quada
per a tú catalana antiPancho Villa, a pesar de su bres del Secretariat Duran feivista.
fiero y hasta cruel aspecto Rosell, Vilaseca i Ramon
Col·laboren a la seva reexterior. Y se compenetra Fuster, els quals passaren dacció companyes de totes
a reunir-se les organitzacions antifeixiscon él; le estima, le aconse' seguidament
amb
el
President
Companys tes desitjoses de que sigui
ja, y se hace obedecer por un perllongant-se la reunió
pre llegida per totes les donea
hombre que jamàs había o- espai de més d'una hora.
en general.
bedecidò a nadie.
Abandonaren el despatx
Pots adquirir-la en els
También hay: el militar presidencial els represen- quiosoos de la nostra ciutat.
traidor y tenebrosamente diplomàtioo que asesina las
pretensiones reivindicadoras mente como en el aspecto te. Sóbrios los escasos intede ambos.
psicológico. Leo Carrillo, así rior es.
Después, completando es^ camo Fay "Wray, fieles interY para terminar en fín,
te elenco: Seres de todo co- pretes.
una película cuyo mayor mé*
lor, entusiasmo y fé en la
Fotogràficamente hay ex- rito oonsiste en su profundo
victorià,
celentes primeros pianos. El color técnico i artístico.
Wallace Beery, realiza la movimiento cinematògraf!*
Gómez Martínez
protagonización màs perfec- oamente es en este film donta de todas, tanto mimica- de màs bellamente se r«suel-

Pressionar a la Societat de Nacions
vern espanyol, qual legitimitat està fora de dubtes,
pugui adquirir les armes
necesàries per al a defensa
del seu teritori i del seu
dret.

cionar enèrgicament els negocis i espceulacions abusives, donant compte a la
Comissió Executiva de tots
els treballs realitzats en aquest oïdïe."
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i! al fiouern espanyol
París, 25. — Després de
la sesió d'ahir tarda celebrada per les Internacionals, s'ha publicat el següent comunicat:
"Les Meses de la Internacional Obrera Socialista i
de la Federació Sindica)
B'han reunit a París, sota la
presidència dels ciutadans
jàe Brouckere, president de
la I. O. S., i Walter Citrine,
president de la F. S. I.
"Després d'un detinguí
examen de la situació espanyola i internacional, s'ha
yotat per unanimitat la següent moció:
"Les Meses de la I. O. S.
X de la F. S. I., reunides a
París, han refermat les mocions votades anteriorment
i, considerant la greu situació (plantejada per la denúncia del control per part
d'Alemanya i d'Itàlia, han
constatat el fracàs del control, el qual obliga a obrar
de la següent manera:
Primer. - Fer pressió sense pèrdua de temps mitjançant tots els medis posibles
prop dels Governs i de la
Societat de Nacions, per a
què, d'acord amb el Pacte
ginebrí, ajudin al Govern
espanyol a recobrar la seva
independència política i territorial.
Segon. — Imposar el Testabliment de la llibertat de
comerç per a què el Go-

res que coneíxin i examiniri
detingudament les explotacions industrials que venen
realitzant totels les seccions
afectes a la U. G. T., arribant si és necessari a san-

IONT
cas,—amb el sagell de la ca- ció de Girona és l'encarresa, i de l'altra per l'interes- gada per la Superioritat de
Consell Municipal
sat, sense necessitat de cap fer-se càrrec, pel que fa re"
altra mena de intervenció; ferència a les cases u orga• •
• •
En el Ple que es celebratal com especifica el Decret nismes del territori d'aques*
• •
• •
i el propi model publicat en ta ex-província, de l'exem- rà aquesta tarda es tractael Diari Oficial del dia 18 plar que ha d'ésser tramès drài a : del següent ordre del
,.-«*,,
d'aquest mes.
al Departament de Treball,
Lectura
i
aprovació
de
2, Que segons el model deguent-se per tant presentar l'acta de la sessió anterior.
Este barco espafxol naveK t o é e s l e s pertanyen a la mateixa, se
serveixin fer passar un De- gaba en compaïiía de otro al·ludit anteriorment, en el els exemplars pel seu segeProjecte de pases que relegat per la Secretaria de barco francès que ha sido Certificat no hi ha lloc per llament i tramitació a aques- gulen les relacions entre el
• o sat i. mm.«» ^ 2 la "Casa del Poble" a fi de rospetado por el buque fac- la fotografia de l'interessat ta Dependència, sense quina Consell municipal i el condonar-li les orientacions
931 Comitè Femení anti« fan referència als certifi- cioso, el cual una vez come- però que tinguent en compte presentació no serà vàlida la trol del ram de la construcpista de la nostra ciutat, cats ed treball establert pe] tida la agresión huyó a gran que circulen i es presenten seva possessió. (En les Ofici- ció i seccions del mateix.
Concessió de la Piscina
h assabanta de que ja té un Govern de. la Generalitat velocidad con dirección Sud, alguns exemplars de certifi- nes d'aquest Centre es poden Municipal a l'empresa colcats en els que aquell lloc hi adquirir impresos adequats lectivitzada d' Espectacles
Cal i que començarà tot se> de Catalunya segons Decret
del
8
del
corrent.
és,
aquesta Delegació remar- al model oficial).
Üt a desarrollar les tasques
Públics.
Pel
Comitè
Local,
el
SeGirona, 24 juny del 1937.
ca l'aventatge que per l'in|e de molt temps ve orgaPressupostos.
Creació dels Serveis de
teressat resulta el haver-hi
nitzant per tal de fer un cretari.
• ••
Tresoreria.
en el Certificat la seva foto"
íball encaminat a ajudar SINDICAT DE SANITAT 1
LLEGIU
Compte corrent de Tre*
grafia, per quant aquell que"
B nostres germans que tan ASSISTÈNCIA SOCIAL. —
soreria.
dasen possessió d'un verda*
ffoicainont es baten en el
U. G. T. — GIRONA
Gerona 24 de Junio de 1937.
Emissió paper moneda de
Dnt de batalla, i als nens i Secció d'Auxiliars i Treba- El Comandante Militar, J.M, der document d'identitat; i
bitllets de 0'25 i 0'50 pessemes que s'han vist ebligats
tes.
-Us
3. a Que aquesta Delega»
ESCASSI.—El Comisario de
lladors deJFarmàcia
jrefugiar.se a les nostres
Guerra, A. VALBUENA.
Aquesta secció posa en cottnarques.
ÍPer a portar a cap aquest neixement dels seus afiliats COOPERATIVA OBRERA
pball és necessari que totes que en les oficines del Sin- POPULAR DE CONSUM
e .iones gironines treballin dicat tenen les fulles pel cer- L·.ESPERANÇA G I R O NINA»
fnjuntament, que entrin tot tificat de treball, document
Aquesta Coeperativa conjguit a formar part de les obligatori i que tot afiliat
nostre
té
de
tenir
al
seu
povoca
a tots els seus KOCÍS a la
JX) companyes qtt» tenim
der
amb
la
major
urgència
Reunió
general ordinària
^rolades al nostre Comitè,
possible.
que
tindrà
lloc el proper di0 interessa que siguin caGirona 24 de Juny 1837. marts, dia 29 del oOrrent, a
marades sindicalistes, sòciales nou de la vetlla, en el
La Junta
fites, d'esquerra o sencilla
«Centre d'Unió Republicakent dones Antifeixistes, to
na»,
Carme, 13, per a tractar
ÍB tenim el mateix anhel,
Internacional
de
la
següent ordre del dia.
feballar per tal d'asssgurar
]. Comunista
Lectura acta anterior.
Del nostre servei especial
n relatiu benestar als fills
Renovació
de
Junta,
Vigijl&ls que lluiten al front per
|sfen?ar la llibertat del pro- UNA PUBICACION DE EX- lància i Compres.
TRAORDINARIO INTENomenament de dos Revifanat
RÈS.
la U. R. S. S. ha donat ins
sadors
de comptes.
{ Gironina, el teu deure és
Somos la organizacion de
m
A B» m i D | truccions al comissari d'HiAssumptes
generals.
ingressar a les fileres de la Juventud. Informe de
senda per a que presenti a
Per la importància dels asdones que treballen per Santiago Carrillo en el CoAIGUADE
I
IRUJO
A
l'aprovació
del Consell un
COMUNICA
OFICIAL
"
!astar al feixisme crimiual mitè Nacional de las J.S.U sumptes a tractar se us pre- Barcelona; 25. — Ahir a
BARCELONA
projecte
d'emprèstit
per a
ga en gran manera no hi
Una política justa.
vol invadir la nostra
València, 25. — S'asegura reforçar la defensa de la Ula
nit
féu
acte
de
presència
Los escisionistas desen-* manqueu,
rra.
en alguns pobles de la costa que el ministre del Treball nió Soviètica.
mascarados.
Girona
juny
1937.
—
La
un vaixec sospitós, bombar- senyor Aguadé anirà a BarPer a detalls, de 7 i mitja
La lucha por la unidac} Junta.
Es creu generalment que
celona ac onferenciar amb
dejant-ne alguns.
1 8 mitja, en el local del nacional e internacional.
aquest
projecte d'emprèstit,
el
President
Companys.
Notul·la.—-En cas de no cs,beixbstrpa-oom eta y.sód
Frente a los enemigos de
l'ió it de les Joventuts TreTambé
s'asegura
que
es
que
as
deu a la iniciat ixa
La nostra aviació ha bompresentar una causa justifioatall.; d res, plaça Didac Tar- la unidad, nuestro balantraslladarà
a
Barcelona
el
bardejat
les
concentracions
dels
obrers
ferroviaris de la
da per no assistir a la reunió
ce de trabajo.
í&deH, El Secretariat.
ministre de Justícia senyor regió moscovita, serà preenemigues
de
Placencia
del
serà aplicat amb el màxim
Precio, 0'25 pesetas.
Monte, dispersant-les ràpi- irujo.
sentat molt en breu.
PEDIDOS A EDITORIAL rigor l'article 59 del nostre
AVIONS NEGRES
adment.
J. S. U.
reglament.
València, 25. — Aquest
Internacional
EL FILL DEL TINENT CO- matí han sonat les sirenes GRAN MANIFESTACIÓ A
Gobernador Viejo, 18. —Cemuni $ t a
RONEL ORTEGA
Ha estat atesa en el disTelefono 11.277 y 11.278 3
d'alarma, puix que s'havia
FAVOR D'ESPANYA
Barcelona, 25. — Anir al vist venir damunt València
Distribuïdora Paz, 42.
pensari municipal, Teresa
París, 25. —. Ahir a la
Ribas Font, de 17 anys, de migdia els periodistes que uns avions sospitosos. Les
tarda
tingué lloc una impo',, Es ccuvooa a totes les
fan
informació
en
la
Conostres bateries han disperprobable fractura en el húpompanyís del P . S. U., secmissaria d'Ordre Públic tin- sat les ales negres i ha re- nent manifestació, organitmer dret, per haver estat a- gueres ocasió de saludar al
ÍBÍÓ femenina, a la reunió exnascut to seguit la tran- zada pel Comitè de Contropellada per un camió.
traordinària que es celebrarà
centració Popular.
fill i secretari particular del quil·litat.
fe) prcf.ei dissabte dia 26, a
La desfilada ha passat per
Director general de Segu|es 6 <?• i la tarda.
També ha estat atès Nar- retat, camarada Antoni Or- UN TELEGRAMA DEL la Plaça Nacional i pel Cour
P S. 0 . E. AL SECRETA- de Vicennes.
cís Ferrer Peraferrer, de Vi- tega.
La Secretaria d'orgaCOMANDÀNCIA MILIRI DE LA I. 0 . S.
Murice Thorez h a prolablareig, de contusions en el Després d'haver conferennització
TAR DE GERONA
València, 25.-—Ahir es va nuciat un discurs en el quai
ciat
amb
el
cap
superior
de
colze, al ésser atropellat per
cursar a París el següent teSobre las diez y ocho houn auto de l'Aviació Na- policia i el comissari gene- legrama per el Partit Socia- ha lamentat la dimissió del
ras treinta de hoy, a la altuGabinet Blum. Ha dit que
r i , el camarada Ortega con
cional.
lista Obrer Espanyol:
el nou Govern podia compversà amb eis periodistes,
ra de Port de La Selva y a
«Adler, secretari I. 0. S.— tar amb el suport dels couna distancia de seis millas
Han estat trobades a 1« donant-los compte que e) Nom Executiva P . S. 0 . E. munistes, i h a acabat dient
seu
viatge
a
Barcelona
l'haun buque de guerra pintado via pública, 2 rodes d'autovia efectuat per a resoldre reitero desig unànim meu que les dues Internaciode blanco ha canoneado a un turisme.
qüestions particulars. Afe- Partit i proletariat espanyol nals es posarien d'acord per
| FEDERACIÓ LOCAL DE
ràpida i enèrgica unitat d'acvelero mercante espanol,
gí que avci retornaria a la ció entre Internacionals So- a fer aixecar el bloqueig
PINDICATS DE LA U. G. T
DELEGACIÓ
DE
T
R
E
Jprega a totes les Juntes hundiéndólo y apresando a BALL DE LES COMAR- capital llevantina.
cialistes i el món contra cri- que pesa sobre Espanya,
toda
su
tripulación.
|dels diversos Sindicats que
minal atac italo-alemany in- per a demanar la retirad?
QUES GIRONINES
ELS MORTS DEL "CIU- dependència Espanya pau dels feixistes i les flotes a-j
lemariya i italiana.
DAD DE BARCELONA"
Vistes les diverses consulEuropa.—Lamoneda.
En nom del prtit sociaBarcelona, 25. — Un corsultes formulades aquest or.
lista
un orador ha declarat
ganisma respecte a alguns responsal de l'Agència Haque era necessari acabai
vas
h
a
telegrafiat
a
Parí?
oxtrems del Decret de la
amb començada pel Gopregcntant si era cert qce
Conselleria de Treball de la entre els morts lel "Cicdad ES REFORÇA LA DEFEN- vern Blum.
SA DE LA U. R S. S.
Darrerament, Lleó JohuGeneralitat de Catalunya de de Barcelona" hi havia alMoscou, 25. — El Consell aux, secretari de la C. G. .T
data
16
del
corrent,
referent
gcnes
personalitats
nord; València, 25. Lloyd Geor- bertats d'un antic i venerade Comissaris del Poble de ha afirmat que la manifesíge ha tramès un telegrama ble pople sense un gest o al Certificat deTreball aques- americanes.
tació era indispensable per
í al president del Govern de una paraula de protesta. Es ta Delegació de Treball de
Actuà com a Lletrat De" a demostrar que el Front
ÍBascònia en contestació a una pàgina negra en la his- Girona creu convenient fer
Popular té una existència
fensor Francesc Roura.
i Un altre despatx que havia tòria de les nacions i lliures públic les següents declara*
pletòrica de vida.
** *
|rebut del senyor Aguirre:
Estem disposats a aporen mirar en covard silenci cions:
També s'ha vist la causa tar totes les nostres forces
El telegrama de Lloyd
l.a
Que
el
Certificat
de
l'espectacle de nens assasAvui a l'Audiència de Gi- seguida contra Joan Cau et
George diu així:
sinats en les seves llars per Treball ha d'ésser expedit rona pel Tribunal Popular Perxes, acusat d'abusos des" en la realitazció de qualse"De la meteixa manera la lleialtat dels seus pare? i signat precisament d' una
honestos; després del resul- vol pla. El Govern no ens
s'ha
vist
la
causa
per
Infanque a V., m'extranya la
tat de la prova el Tribunal cridarà en va, però ens tropart el responsable de l'Ema
la
llibertat.
Ojalà
floreixi
manera com les nacions
ticidi contra Irene Bosch Popular l'ha comdemnat a la barà davant d'ell si per tilemocràtiques del món per- el valor dels braus defen- presa on treballa, ja sigui el Carons, la qual ha eatat ab- pena de 7 anys, 42 dies de midesa es desvia del camí
que hem traçat en comú.
metin que les dictadures sors de les llibertats bas- director del Consell d'Em- solta lliurement pel Tribunal reclusió.
presa o el patró,—segons * el
puropees aplastin les lli- quesl"

i
Informacio loca

Inf ormació t e l e f ò n i c a

PSU

.

Noticiari

U.G.T.

|l·loyd Creorge
saluda al poble basc

Surat M i j
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Joventuts Socialistes Unificades
Què hem d'esperar per actuar com cal?
PERILL A LA RERAGUARDA

Ull amb els provocadors!
Certament, es va íen1
intolerable aquesta tensk
verinosa que s'infiltra a la
reraguarda. Els propaga
dors de fantasies no far
més que teixir una amal
gama de paranys per als
veritables i conscients antifeixistes.
El perill a la reraguardí
creix: és ja una força que
ens corseca. Fa molts die;
que a la nostra ciutat e*
comença respirar una atmosfera impregnada
de
sentors reaccionàries podrí
des. Els agitadors d'aquestes idees no es cansen de
fer circular rumors, crítiques i dades, quina exactitud es manifesta a més
tardar i que nosaltres err
de titllar com intolerables
Hem de aplegar els nostre,1
esforços i els nostres treballs per a cenyir una barrera infranquejable
qui
freni el a aquests desprecia
bles provocadors que far
el joc al feixisme opressor.
S'ha de obrar depressa
en conseqüència. El peril
no és als fronts de batalla
tan fort com el d'ací la reraguarda.
A casa nostra, quan el
perill dels incontrolats i d*
les pistoles havia anat passant, ara ens surt el del
agitadors i provocadors de
les idees fllo-feixistes. LE
tensió creix i s'agegantarà
més i més, si no s'hi pos;
mà. Cal aturar aquesta gra
pa que avança per tots elf
mitjans que ens sigui possible i aixafar-la sense remissió i sense tardança.
S'ha d'acabar el sentir
Ràdio Sevilla, Salamanca
Saragossa, Burgos, Mallorca, ni Ràdio Veritat' S'han
d'acabar els atacs a la ü.
R. S. S.! S'han de esmicolar aquestes manifestacion;
tan gratuïtes dels règims
immillorables econòmics 1
talià i alemany! S'ha d'a
cabar tot! S'ha d'acaba;
amb els qui ho propaguen.

0 sinó acabaran amb nosaltres!
Penseu que al camp f a c
ciós, els obrers han estat
afusellats i assassinats en
massa, pel fet de dir-sí
simplement
treballador
vexats. Per això mateix, ne
pot ésser de cap de les maneres que tolerem »*Muesti"
pressió provocadora a cas;
nostra. Els qui creuen d(
sota mà amb el feixisme
han d'ésser desenmasca
rats. No s'han de mira,
tendències amicals, ni favoritismes de cap mena
Estem atravessant uns mo
ments deficilíssims i conv»
tallar sigui com sigui, a
questa xarxa que ens en
farfega.. Ni que sigui l'àmic tal, ni el fulano qual
ni perquè això, ni perquè
allò.
Ací només hi ha dues concepcions: A favor del Govern 0 contra el Govern
amb la llei o farà la llet;
amb el feixisme o l'antifeixisme.

Hi ha individus que perquè es cruen que ja hi he
un govern que comença a
governar, les coses na sór
tan revolucionàries ni agressives com el 19 de juliol. Il.lusos i Hem de saber
que el govern que hi ha, és
la màxima expressió popular i no el d'ells que enyoren els seus antics mangoneigs de casino i les seves
anades a l'església amb
mantellina o devocionan
Estan equivocats els qut
volen fer creure als incautfc
que allà és feixisme o el
cel, i ací comunisme 0 anarquisme o revolucionarisme de baixa estofa.
Esteu equivocats) Corr
he dit anteriorment, ací
només hi han dos concep •
tes: Amb el feixisme o ami
l'antifeixisme j O es vol tenir llibertat d'idees o ne
se'n vol tenir i O es vol aixecar el puny anhelant llibertats fins ara oprimides
0 es vol aixecar el braç parant la pluja i

Només hi han dos idees:
Feixisme i antifeixisme. A! s^iun 'sjajj·ep s^sanb
ferms, per aixefar els altres, pesi qui pesi i caigui
qui caigui i
Treballadors de Girona:
Uniu-vos en pro d'aquesta
consigna! No permeteu que
es malparli de les nostres
concepcions! Barreu el pas
a aqquestes allaus de provocadors que infiltren es
nat al camp facciós.
Tingueu la màxima eordura i la més ferma disposició de fer-los callar al
preu que sigui i no dubteu
ni un sol moment, si tant
us molesten i us malmeten
a portar-los a la primera
delegació de policia qu«
trobeu, per provocadors i
sabotejadors del règim del
proletariat hispà!.
Avant!
Antoni Ginès i Cortina

La joventut ataca al
front d'Aratgó
Elfront d'Aragó veu en
aquests moments eis majors combats des del començament d'aquesta guerra, combats victoriosos per
al gloriós Exèrcit Popular
Regular.
Ha estat necessari portar
a terme una gran campanya i sofrir doloroses esperiències perquè poguéssim
en fi, dir que el front d'Aragó és un front actiu, i no
és que jo vullgui culpar els
nostres herois soldats d'aquesta inactivitat, puix que
la culpa, en major part, venia de la reraguarda. Quan
es parlava d'anar a la formació d'un Exèrcit Popular Regular hom deia que
la contrarevolució avançaba, perquè les milícies eren
la millor manera de poder
guanyar la guerra i la revolució; de vegades, a man
ca d'orguments, hom deia
que la Joventut catalana
no respondria; l'altres que
podria reclutar-se, per el
servei militar
obligatori
tots els elements filofeixis-

FRONT DE MAD
Estem a les trinxeres de
la Ciutat
Universitària:
hem arribat amb la nostra
Companyia; hem arribat
avui en caure la tarda i
hem trobo amb diversos amics, qtte fa quince dies
que estan lluitant en aquest front; tos són joves.
Aquesta guerra cruel que
l'ambició d'uns generals
sense i d'uns comparses que
diuen que representen els
nobles pobles d'Itàlia i Alemanya, però que representen reanment la barbàrie i la destrucció.
L'un am bles seves camises negres, signe de destrucció i de mort, i l'altre :
el de la camisa bruna, que

amb la seva creu gamma- han envellit i que lluiten i
da, signe de mort que els moren com uns herois anònobles indis azteques posa- ; nims, que l'Espanya lleia)
ven a les tombes de llurs ! té per desenes de milers j
morts, han fet que soüre el que prefereixen morir a
sòl d'Espanya corrin rius viure de genollons.
Vosaltres, camarades de
de sang, que van creant un
nou món de treball, un la reraguarda, que alguns
món sense condecoracions de vosaltres solament sou
farsants, sense titelles que bon per a lluir uns bonics
es diuen nobles i altres tí- cinturons de cuiro pels cartols, però que en realitat rers i passeigs, admireu asón l'escòria de la humani- questa joventut que lluita
ta, aquesta humanitat que per aquest ideal; admireu
el proletariat* vol rompre i aquest poble màrtir de Maesclafar com s'esclara un drid; admireu el braó i el
animal nociu que les gene- desprendiment a la mort
racions futures no coneixa- d'aquest poble que compleran, perquè aquests amics tament sol i voltat es de ?
que ahir eren joves de ve- fensa i ataca com un lleó,
ritat, però que en uns dies I aquest noble poble basc

que, igualment que el de
Madid, està escrivint pàgines de sang i or en ei llibre
de l'Història.
Recodeu que el final del
poema del "Dos de Maig",
diu:
"Y el valiente Pueblo Ibero
jura con rostro alterado,
que hasta que Espafia su]cumba
no pisarà nuestra tumba
la planta del extrangero."
Ciutat Universitària, 10
de juny del 1937.
Josep Diaz Llopis
LLEGIU

tes i aquests impossibilitar
els avanços.
Avui s'ens mostra clarament que tenien raó les
JJ. SS. UU. a demanar l'Exèrcit Popular Regular i el
servei militar obligatori
però per això hem de preguntar si ja tota la joventut de Catalunya ha realitzat tot allò que havia de
fer i hem de dir que encara manca molt a fer. JLa
nostra avantguarda és activa, però he mde dir clarament que la nostra reraguarda no està a Taltura
de les circumstàncies. Catalunya, gran potència industrial, podria ésser eJ
gran arsenal guerrer que
donés al front d'Aragó tot
el material que 'necessita
per a l'ofensiva victoriota
Treballar intensament s
la reraguarda és avui, ta?f
necessari com l'atac als
fronts. Nosaltres hem propugnat, ialtres organitzacions jovenívoles i sindicals també, la necessitat de
crear brigades de xoc, i aquest gran moviment, encara massa embrionari *a
tot arreu de Cataluya, fiaci
possible que al front d'Aragó sigui el front de lej
victòries. I ha d'ésser la
Joventut la que, estretament unida, ha d'impulsar
aquest gran moviment.
No és possible parar en
aquests moments, de discussions
programà tiques;
hem d'anar estrenyent cada vegada més els lligams
que ens uneixen per a poder guanyar la guerra 1 la
revolució popular. Aquells
que, escoltant o llegint els
comunicats
d e
guerra
creuen que ja han complert
el seu deure antifeixista;
han d' ésser menyspreats
per tot el poble i la Joven-,
tut de Catalunya.
Nosaltres, la Joventut de
Catalunya, en saludar les
magnífiques accions
de)
nostre Exèrcit, ha d'ésser
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(Passa a segona

La J. C. I. ha tractat i tracta d'especular amb l'acció antiunitària i en bene- La J. 0.1. aprofita determinats detalls interiors de les respectives organitfici de la contrarrevolució, d'alguns elements de les nostres volgudes
zacions jovenívoles per a enfocar llur activitat en fraccionar-les orgàgermanes: les J J SS. UU. d'Espanya, per tal de dividir la nosta ornicament.
ganització.

Ara més que mai: Aliança Nacional de la Joventut
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