J o v e n t u t Comiinista I b è r i c a {P. O* U* M.)
Companys caiguts, reposeu
en pau. Nosaltres
us venjarem.

Lleida heroicament al costat
de la Revolució
El deure de la joventut

Dues milicianes

Les hem vist passar. Altes, primes,
enèrgiques; però amb una gran flamarada als ulls. Eren les nostres caEstem, vivint una època heroica. I angoixosa. Sobre la joventut hi pesen
marades Pepeta Guasc i Soletat Cabon nombre d'interrogants turmentadors, de problemes de difícil solució.
sanoves.
Sobre la. joventut hi plana el perill d'una guerra imminent. Els joves no
Portaven el casc de bronze, panvolem anar a la guerra. Les nostres mares tampoc. Ni els germans. Però la guertalons blaus i la camisa blava de la
ra és cada dia més pròxima. La burgesia, la reacció, es manté també cavalcant
Joventut Comunista Ibèrica. Anaven
amb tarma a l'espatlla i una paperesobre l'aspectre de la guerra. Vindrà un dia que voldran arrancar-nos de les
ta
a les mans.
nostres llars, fer-nos passejar formats militarment pels car res i enviar-nos
als
On es dirigien? El seu pas era
camps de combat. L allí, morir, donar la nostra sang i la nostra vida en defensa
igual
i rítmic. Anaven al castell, a
d'uns interessos que no són els nostres.
inscriure's
a les milícies armades.
No hi ha treball. Els joves arribem als vint-i-cinc anys. La vida esclata
Poc després eren allistades i monamb flors de mil colors en el nostre interior. Voldríem lluitar, formar una llar,
taven en un auto i partien. Eren dos
ésser feliços. Però no hi ha treball. Caldrà que voltem tot el dia pels
carrers,
soldats més en la columna obrera
sols, errabunds, amb un gran dolor en el nostre pit. No treballem. Som una càrque marxava cap a Casp. Als seu pas
rega per a la família. No podrem constituir una llar. I ara, és inútil, que depels carrers aixecaven els puny i canmanem auxili. Piquem a la porta que piquen^, tothom ens respondrà: <•<• Hi ha taven amb veu ferma i segura la «/ocrisiv. Quin pervindre ens espera, doncs? Un pervmdre de fam, de misèria, de
ve guàrdia^.
claudicacions. No podem realitzar cap de les nostres aspiracions de la infantesa.
En aquests moments estan combatent per les terres aragoneses. La seQué fer? La joventut no es resigna. No volem anar a la guerra ni volem
va silueta dura en aparència però
morir-nos de gana. I ingressem als partits obrers, a la Joventut Comunista Lbètendra
en el cor, deu destacar-se, com
rica. Hi ingressem disposats a lluitar amb tot l'entusiasme, amb totes les nostres
una
estàtua
cantant ta llibertat, soforces per unes noves formes de vida. Volem instaurar un règim on no hi sigui
bre
el
fons
terrós
de la plana aragopossible l'explotació de l'home per l'home; on no hi hagi guerres ni gana; on la
nesa.
joventut pugui marxar pel cami del futur amb els ulls il·luminats,
els pòmuls
El seu exemple animarà als comencesos i un inefable somriure de felicitat als llavis.
batents obrers. Seran invencibles. Des
No volem res més que això.. Ni res menys. Sembla que tothom
s'hauria
d'aquestes planes saludem, el puny end'aplegar sota la nostra bandera. Però no és així. Tenim en contra els que de
laire, a les nostres camarades i les
tota la vida viuen a les espalles del poble; li xupen les seves suors. I aquests s'oroferim, orgullosos, com a exemple a
ganitzen en bandes d'assassins: són les organitzacions feixistes.
Amb la pistola
imitar.
volen destruir la nostra fe amb el pervindre de la classe treballadora, el nostre
esperit de lluita, les nostres
organitzacions.
Ja els hem vist a Ltàlia. Entraven a les cases a matar, robar, violar, assassinar. Instauren una dictadura i no deixen cridar als que tenen fam ni protestar àls que no volen anar a la guerra. Els camps d'Abissínia, xops de sang de
OFICINA DE CONTROL
]oventut, ens diuen qué és el feixisme. Els hem vist a Alemanya. Els hem vist a
Àustria. Els hem vista Espanya durant i després d'octubre.
S'ha establert la nostra caserna genera!
Ara, de nou, la reacció criminal s'ha llençat al carrer. La sabata militar a l'edifici que fou Casino Principal. Necessivolia posar-se sobre del nostre coll. Les bandes de feixistes,
convenientment
ar- tem saber on són i què fan tots els nostres
militants. Els que estiguin francs de servei
mats, volien fer callar la nostra veu atravessant-nos el cor amb un tret.
Però la joventut proletària i, d'una manera especial la J. C. I., s'ha creuat es posaran inmedialament a les ordres del
en el seu cami. El feixisme no triomf a/à. No volem viure com uns esclaus. I en Comitè. Aquells que compleixen alguna misaquestes hores greus estem demostrant que preferim la mort a viure
claudicants. sió comunicaran inmediatament, també, el
lloc on estan destacats i missió que tenen
Preferim la mort a ésser vençuts sense lluita.
encomanada.
Estem vivint una època heroica. Cal que siguem una joventut heroica. I ho
La Joventut Comunista Ibèrica ha d'ésser
í^/ni. La nostra vida està al servei de la humanitat. Milers i milers de joves han la primera en organització i disciplina.
caigut aquests últims anys. La joventut, la nostra joventut heroica, ha complert
Per la J. C. I.
amb el seu deure. Els deures de l'hora present. Prendre les armes i lluitar fins a
El Comitè.
vèncer definitivament a la reacció.
Per això munta guàrdia pels carrers amb l'arma al coll.
Per això marxa, somnrient, cap a Saragossa.
Cal aixafar la reacció. I després, defensar la victòria í prosseguir la lluita,
noblement, sincerament, fins a la instauració de la societat socialista, de la societat
sense classes.

Joventut Comunista Ibèrica

Partit Obrer fl'Unificaciú
Marxista
OFICINA DE

De p a s cap a Saragfossa h a n
desfilat pels carrers d e Lleida
1.500 camarades del P.O.U.M.

CONTROL

Es indispensable procedir, inmediatament a un control rigurós dels nostres companys. Els que estiguin francs de servei
deuen presentar-se al nostre local social.
Aquells que tenen missions encomanades comunicaran dç seguida.
Pel P. O. U. M.
El Comitè.

Parlant amb

Jordi Arquer, Pérez Farràs
i Bonaventura Durruti
Jordi Arquer

La multitud puja i baixa les escales de la
Generalitat. Entra i surt de les oficines. Armes. Gasolina. Menjars. Estrenyem la mà del
camarada amb la complerta seguretat que
ens reveurem després de la vktòna.

Hem trobat a Jordi Arquer a la Generalitat. L'acompanyaven Manuel Grossi i el
camarada Ochoa.
La figura diminuía, però viva, de! camarada Arquer irradia confiança i optimisme. En P é r e z F a r r à s
mig del tumulte i la cridòria que zumbeja
És l'home d'octubre a Barcelona. El que
constantment per la Generalitat ens diu:
— Hem vingut amb tren. Anem uns fou posat tres vegades en capella per tal
L500 milicians del P. O. U. M. i J. C. I. Per d'afusellar-lo. Es alt, fort, robust i té al roscarretera han vingut els camions blitidats i tre tot l'escalt lluminós de \a joventut a
el servei sanitari. Portem bon material de rostre.
—La vostra missió,
guerra però no el suficient per a tothom. Hi
—Una. Prendre Saragossa. I la prendrem.
ha companys que marxen cap a la lluita
Arrasarem
tot quan es posi al nostre pas.
sense ni una pistola. Esperem poder-los armar pel camí.
Bonaventura Durruti
— Creus...
Dirigent de la F. A. \. Fou ferit qian
—Crec que la victòria serà nostra. Saragossa caurà a les mans de les milícies. l'assalt de Atarassanes. Marxa a Saragossa
Alliberarem els nostres germans aragonesos al costat de Pérez Farràs. Es alt i fort.
—Tenim Catalunya a les nostres mans.
com a individus i com a nacionalitat històrica.
Hem
donat una consigna: Cap a Aragó! Te— Pel camí heu trobat entusiasme ?
nim
l'obligació
de caure sobre Saragossa i
— A tot arreu. A Sabadell, a Manresa,
aixafar
el
feixisme
per a sempre. Però és
a tots els pobles s'han posat nous milicians
a les nostres ordres. Estic content de la precís que els que quedin a Catalunya vigivostra victòria ací. Cal no fer mall marxa lin, que estiguin alerta i en peu de guerra.
***
endarrera: sempre endavant. Allà on hi hagi
lluita hi haurà sempre una representació del
Milicians que aneu cap a Aragó: EndaP. O. U. M.
vant, ia victòria es nostra!

Soldats, no dispareu!
C a m a r a d e s soldats. A m b el cor b a t e g a n t d ' i n q u i e t u d ; amb els ulls espurnejants d ' a n g o i x a ; amb els punys crispats pel d u b t e us veiem b a i x a r , el
d i u m e n g e , d e d a l t d e l Castell.
Baixàveu tristos, silenciosos, com si una p r o f u n d a pena us amargués el pit.
Era que no sabíeu on a n à v e u . C o n t r a qui dispararíeu? Us deien que a n à v e u
a defensar la r e p ú b l i c a ; p e r ò vosaltres pressentíeu q u e els vostres caps, traïdors, us e n g a n y a v e n ; que a n à v e u a lluitar contra els vostres pares, els vostres
germans o b é els vostres amics.
I nosaltres us vèiem passar... Teníem poques armes; però teníem la decisió
p r o f u n d a m e n t sentida de lluitar contra tot. I e n s p r e g u n t à v e m : «Dispararan?»
El vostre rostre ens deia q u e no, que us sentíeu companys nostres i q u e o d i à veu a mort als vostres caps. I un crit p u j a v a , tremolós d'emoció, als nostres
llavis: «Soldats, no dispareu!» I no heu disparat.

Companys de ruta
N o heu disparat. A l c o n t r a r i . Heu vingut a m b nosaltres. O b r e r s i soldats
tots som uns. Tots constituïm les mateixes milícies. Som companys d e ruta.

Soldats, dispareu!
Som companys de ruta; p e r ò no us cridem que no f e u foc. La reacció, els
caps traïdors, els feixistes pistolers e n c a r a no estan vençuts definitivament.
I cal véncer-los. Les nostres milícies els v e n c e r a n . Però per a vèncer cal q u e
siguem durs, enèrgics, combatius. Si ells vencien ens m a t a r i e n . A r r e u d e l món
si la reacció ha p o g u t vèncer al p o b l e , mata sense c o n t e m p l a c i ó . Astúries n'ès
un e x e m p l e vivent. Vençuts els nostres germans es r o b à , matà, v i o l à . N o . Ells
no v e n c e r a n . La Joventut Comunista d ' I b è r i a , soldats, milicians tots, us crida a
p l è p u l m ó . C o n t r a els nostres enemics només una o r d r e :

Milicians, dispareu!

€ o n BAT

J» L t la

Tots eis xamperols
han de'ienirf; •
la seva ferra

p. o, u. fi.

arribada a Lleida de la columna

La J. C l . a tota la
joventut

d^expedÍGÍonaris que va a Saragossa

La Joventut Comunista Ibèrica, responent a la seva formació eminentment revolucionària ha lluitat valentment al carrer tots
aquests dies cooperant d'una forma principalíssima a l'aixafament del miserable feixisme assassí. La seva acció enèrgica i disciplinada, d'un control absolut per part dels
seus Comitès, ha donat com a resultat la
eficàcia qne calia esperar d'ella. Juventuts
Comunistes en perfecta formació, quadres
de xoc rigurosament disciplinats, milícies al
servei de la Revolució sotmesos a un control
rigurós, no podien donar pas més del que ha
donat. La Secció de Lleida de les Joventuts
Comunistes d'Ibèria saluden enardides en
aquestes hores àlgides en què cal operar
una profunda transformació en el nostre poble a totes les demés seccions i en general
a tots els joves proletaris i revolucionaris.

'j

En pocs dies s'ha capgirat tota la vida
del país. En començar aquesta setmana, Catalunya i Espanya no eren pas ei mateix que
la setmana anterior.
S'havia produït un canvi profund en !a
vida política i econòmica.
Un fet ha tingut lloc, que per si sol ja
demostra que hem presenciat una veritable
etapa revolucionària: Les milícies obreres
s'han format i han envaït els carrers.
Elles han ajudat a esclafar el feixisme i
elles són la seguretat que no perdrem cap
de les conquestes assolides.
A la ciutat s'ha anat endavant. Els obrers
guarden els carrers i estant constantment
alerta contra el més petit intent de caràcter
feixista. Amb la seva sang generosa han regat les lloses i han deturat l'avanç del monstre assassí que volia imposar-se.
No n'hi havia prou amb això, que s'han
format dues grans columnes, de milers de
treballadors cada una, per tal d'anar a lluitar a Saragossa.
La ciutat aragonesa era presa, el divendres encara, pels exèrcits feixistes. 1 la classe treballadora catalana ha anat allà a defensar els obrers Saragossans i a treure'ls
de sota les urpes del feixisme.
Els obrers del camp han de portar a cap
la seva parí. Sense l'adhesió del proletariat
camperol, no pot triomfar cap revolució
obrera. A Rússia, els pagesos pobres formaren les tres quartes parts de l'exèrcit roig.
Aquí a Catalunya i Espanya, els pagesos han de viure també alerta i en estret
contacte amb els obrers de la ciutat.
El primer pas a donar al camp, és trencar els motlles de la vella societat. Avui encara tot és igual 0 semblant a l'època feudal que es travessava durant la monarquia.
La distribució de la terra, injusta, antisocial i monstruosa, ofereix encara e! mateix aspecte que centenars d'anys enrera.
Cal trencar per sempre amb el feudalisme.
S'ha de repartir !H terra.
Cap pagès pobre no ha de quedar sense
la seva part corresponent.
Els poble? han d'ésser veritables comunitats. La te/ra ha d'ésser per a tots. Repartida proporcionalment.
Aquería és la millor seguretat per tal que
tot vagi endavant.
Deiprés de repartir la terra per un Comitè Ordenador, s'ha d'establir una vigilància de ferro per part de les Milícies Antifeixistes.^
Aquestes milícies seran formades per
tot el poble, que se senti capaç de defensar
les coses de tots.
D'aquesta manera, quedarà completament abatut el poder dels grans propietaris
de la terra, iniciant èl camp el regne d'una
nova era de benestar.
Incautació i repartiment de terres!
Creació de les Milícies Antifeixistes!
Formació d'un Comitè Popular Ordenador!

;üs esperàvem! |EudavantI
Ja els esperàvem abans d'ahir, dijous.
Però degut a dificultats d'ordre tècnic sorgides a darrera hora calgué aplaçar la seva
eixida de Barcelona fins ahir, divendres,
dia 24.
Milers d'obrers catalans armats han sojornat avui a la nostra ciutat. Centenars de
cotxes creuen els carrers de Lleida donant-li
un aspecte de ciutat revolucionària i victoriosa. Obrers i soldats, confraternitzant per
un igual, després d'haver vençut el feixisme
criminal dintre de nostra casa, s'apressen per
anar a ajudar als camarades aragonesos.
En la columna que vingué per carretera
composta per obrers que representen a totes les tendències hi anava comanant-ia Pérez Farràs, veritable revolucionari i republicà
íntegre. Una munió nodridíssima de caniions,
cotxes-autoòmnibus i turismes serveix per
a traslladar els companys a Saragossa, focus
del senyoriíisme espanyol, de l'analfabeíisnie i de la barbàrie a què havíem estat sotmesos fins ara.

Gamions blindats
D'entre la columna ca'l destacar els dos
camions blindats que requisaren i prepararen els companys metal"lúrgics del P. O. U.
M. de Barcelona. Hi han també altres camions que sense ésser blindats estan protegits per matalaços.
En xifres grosses podem dir que són un
centenar els cotxes que es troben esperan
les ordres per tal d'emprendre el camí vers
Saragossa.
-

La p a r a d a d'ahir
Ahir la vanguarda de l'expedició desfilà
brillant a l'himne de La Internacional i La
Jove Guàrdia, en perfecta formació '/nilitar,
pels carrers de la nostra ciutat. Els himnes
proletaris, alternats amb visques enaídits a
l'Aliança Obrera, a la Revolució i a la República i als crits de U. H. P.! foren sovint
interromputs per les onades d'aplaudiments
frenètics que els ciutadans abocats als balcons els hi tributaven.
La caravana de milícies obreres armades
que van en defensa de la llibertad, porta un
equip sanitari completissim. Les companyes
i companys abnegats que omplenen els camions de la Creu Roja, mereixen pel seu
elevat comès una atenció i consideració es-

d«
ificies armaaes
Costitüció

pecialíssima. Ells són el recolze dels herois
que cauen ferits.

nari l'ordre dels seus caps per tal de marxar
vers l'alliberament dels nostres germans aragonesos.

El qiie ens diu el Br. Morros
Hem tingut ocasió de parlar amb ei cap
dels serveis sanitaris Dr. Joan Morros, al
qual li hem demanat ens fes una breu explicació de com actua el servei que te sota la
seva direcció.
L'equip sanitari,—ens diu el company
Morros,—està compost d'una camioneta i
dos cotxes turismes que serveixen per a
traslladar ràpidament el personal mèdic que
està compost per set metges, dos dels quals
són militars. De companyes infermeres abillades amb tot el seu equip complert en portem 7 i disposem de 20 camilles. Tenim
també gran nombre de tendes de campanya
que ens permet montar ràpidament un campament en el lloc on precisi i on el combat
ens meni.

El cap tècnic Br. Mina
Hem parlat també amb e! Dr. Mina, cap
tècnic del servei sanitari. Es francès. El seu
aspecte exterior us fa endevinar un home
abnegat i conscient. Després hem sabut algun tret de la seva vida de revolucionari.
Després de participar en la Gran Guerra fou
un dels organitzadors de la insurrecció
d'Hongria al costat de Bela Kun. Més tard,
fracassat aquell moviment va a Bulgària on
hi crea les milícies revolucionàries.
A aquest valent i incansable lluitador,
amic de poques paraules, n'hi hem demanat
unes quantes.
Estic, — ens diu —• amb els revolucionaris de tot el món per abatre al capitalisme i
a !a seva moderna faç que és el feixisme.
Saludem als revolucionaris de Lleida pel
seu heroisme en externn'nar el germen feixista. La nostra missió, ara, és exterminar-!©
de íoí arreu.

E l s c o m p a n y s de Manresa
Manresa també es junià a les milícies
obreres armades. Un gros contingent de camarades reforçà la columna que per via ferrada es dirigeix a Saragossa. Els companys
nianresans portaren amb ells 20 ametralladores que han de servir per a enderrocar als
criminals insurrectes que pretenen subjugar
més encara al poble.

£1 F . O. U. M. de Sabadell
Del local del P. O. U. M. de Sabadell
sortiren formats militarment les seves milícies dirigint-se a l'estació per tal de juntarse amb el gros de l'expedició. Porten també
ameíralladores. Hi hem vist un gran nombre
de companyes que valentment amb el fusell
a l'esquena fan costat al seus companys.

£1 nostre local
Aquesta nit el nostre nou estatge ha estat sempre un formiguer. Als milicians d'altres llocs que es trobaven a Lleida calia proporcionar-los menjar i dormir. Els demés
locals incautats per les demés organitzacions
obreres tampoc no han parat ni un moment.
Tots els camarades han estat degudament
atesos.

JUa moral de les milícies
Els milicians, després de vuit dies que
porten de lliuta aferrissada, mancats de repòs, tots trasllueixen el més saludable optimisme i cada dia que passa, que es va perllongant la lluita, creix, i anima més encara aquest eniussiasme que només una veritable convicció i una fé absoluta en el triomf
pot comunicar.

Els trens

Isa p a r t i d a

Simultàniament, ahir, arribaren a la nostra ciutat de milícies per carretera i per via
ferrada. Els trens especials que es formaren
a Barcelona deturaren a Lleida. Un miler de
camarades vinguts per aquests mitjà sojornaren també en la nostra ciutat. Tots els
milicians, organitzats i disciplinats que van
en les columnes de carretera i via ferrada
esperen en un alt sentit de valor revolucio-

Eren a l'entorn de les 11 del dematí quan
els camarades de la C.N.T. han iniciat la
partida vers el fron de combat. Darrera d'elis
d'una forma intermitent han anat desfilant
els demés cotxes que ahir arribaren a Lleida.
Camdrades, endavant!
Pel proletària) espanyol!
Per una societat més justa!
Per la Revolució!

Ja hem entrat a

Els Ajuntaments en
ma del poble

Sevilla

Se sap,-de font oficial que la guàrdia civil i les milícies obreres s'han apoderat a
Sevilla de la Caserna de Castilleja. Les tropes procedents de Linares que es dirigiren
Exigim consells de guerra sumaríssims!
a Sevilla han pres ja les altures de Despeíiaperros. La importància de la presa d'aquestes altures es que trenquen la comunicació de Sevilla amb Còrdova aïllant cada
vegada
més els facciosos en llur darrer reA Osca hi ha encara focus rebels. Desducte.
prés, hi ha el presentiment que, des de Saragossa, intentaran tallar el pas a la nostra
No cal dir que a Sevilla els elements
ELS SAQUEIGS
columna. Una avançada arribà ahir a Casp. reaccionaris no han comptat en cap moment
Sempre, en toies les revolucions, han Entraren al poble disparant, matant. Les mi- amb l'ajut de la població civil demostrat palseguit a les colunmes insurrectes, com els lícies obreres de Lleida, organitzaren una pablement amb la declaració de vaga genecorps volten un cadàver, els aprofitats, els columna d'uns írescents milicians i partiren
elements de! «lumpen - proletariat» sortits ahir al capal-tard capa Casp. A les 10 de ral que encara persesteix fins avui. Els inla nit ens telefonaren comunicant-nos que surrectes sevillans es veuen obligats a mandels baixos fons socials.
A Lleida han començat ja a pul·lular. avançaven sense trobar cap entrebanc. Mar- tenir se en un pla merament defensiu doncs
Han comès alguna acció. Les joventuts re- xen, entre elis, bon nombre dels companys a la ciutat els obrers els hi dificulten tota lavolucionàries, anarquistes, socialistes i co- estimadíssims de la Joventut Comunista d'I- bor que tendeixi a fortificar-se.
munistes no podem permetre de cap de les bèria. Avui, possiblement, entraran en comAl camp la situació és el mateix. Els
maneres que s'embruti la nostra obra regada bat. La seva fé i entusiasme són il·limitats.
Esperem,
confiats
smb
el
seu
primer
triomf.
Camperols es mostren contraris a las edició.
amb la sang dels nostres companys.
En l'edició de demà publicarem una àm- Els soldats desmoralitzats van comprenent
La revolució no és robar.
La revolució no és tampoc fer servir les plia informació d'aquesta operació.
l'engany de que han estat víctimes. La caiarmes per a accions absolutament personals.
guda de la caserna de Castilleja es el primer
Nosaltres Juventut Comunista Ibèrica A Sorinyena
toc de clarí de l'alliberament del proletariat
condemnem el saqueix. Però al mateix temps
sevillà.
ordenem a tots els nostres militants que deTambé des de Sarinyena telefonaren i
tinguin als que delinqueixin i siguin inexo- ens comunicaren noves inquietans. Les milírables en el càstic. Esperem que la mateixa cies obreres organitzaren una altra columna
recomanació hauran fet a les seves joventuts d'uns cent camarades i partiren cap a Sariels camarades anarquistes i socialistes.
nyena.
Requisar per ordre dels comitès, sí.
Entrar en una tenda, en una casa per
compte propi, no.
Allistament
Les joventuts de Barcelona constituïdes
Diari de lai J. C. I.
en milícies han afusellat ja a diversos indiviJoves obrers. Joves estudiants. Joves indus que es lliuraven al saqueix i al robatori. tel·lectuals. Allisteu-vos a les Milícies armades. L'hora és greu. Estem en plena guerra NÚM. 1 L l e i d a 25 J u l i o l 1936 A n ^ 1
Es un exemple a seguir.
civil. No n'hi ha prou amb que tinguem raó.
Joventut Comunista Ibèrica.
Ens cal ia força per a imposar-la.
Comitè Local,
S'han costituït les milícies armades. A
l'antiga Seu ja no hi sojornen exèrcits esclavitzadors. Ara hi ha l'exèrcit del poble que
lluita a pit obert per la seva alliberació. Ja
no hi ha Caps reaccionaris. Obrers i soldats
confraternitzen en una mateixa columna.

Problemes de l'hora A Casp
present

COMBAT

A la fi s'han sanejat els Ajuntaments.
Heus ací el decret íntegre publicat recentment:
DECRET
Art. 1. Cessaran a tots els Ajuntaments
de Catalunya els consellers propietaris i suplens, que procedeixin de llistes dels partits
no adherits al Front Popular.
Art. 2, En aquells Ajuntaments on existeixi una minoria o minories del mencionat
Front Popular, els consellers d'aquestes minories constituiran l'Ajuntament junt amb els
suplents que figuren a la llista respectiva.
Art. 3. En defecte de suplens el nombre de consellers que correspongui a cada
Ajuntament serà completat an)b la representació proporcionada dels partits integrants
del Front Popular.
Art. 4. Els Comitès dels Partits del
Front Popular que estiguin constituïts o es
constitueixin procediran a fer |a designació
dels consellers que els hagin de representar
els quals amb la credencial lliurada a aquest
efecte prendran passessin dels càrrecs i comunicaran la constitució del nou Ajuntament
a la Direcció General d'Administració Local
d'aquesta Conselleria de Governació.
Art. 5. Totes les incidències, dubtes o
dificultats que sorgeixin en la constitució
dels nous Ajuntaments hauran d'ésser comunicats amb urgència a la Conselleria de Governació que s'encarregarà de resoldre el
que sigui pertinent en cada cas.
Art. 6. Els Ajuntaments constituïts d'acord en el present decret tindran la plenitud
d'atribucions que els reconeix la legislació
municipal vigent i el seu funcionament s'acomodarà en la mateixa legislació.
Art. 7. D'aquest Decret es donarà compte al Parlament de Catalunya.
Els obrers han de cobrar els jornals dels
dies de vaga.

Ara més que mai, visca l'Aliança Obrera
Jovenil!
Per la Llibertat i el Progrés units fins on
calgui.
Endavant per la Revolució!
Que la «juridicitat» no ablani la justícia.
La sang dels nostres germans caiguts encara es tèbia. Per això clamem; Consells de
guerra sumaríssims.

Es necessària la unitat d'acció
La Revolució va endavant. Les masses
obreres, amb una combativitat admirable,
volen avançar en el camí de les realitzacions
revolucionàries. Per això cal que obrin amb
una disciplina estticta dins de les organitzacions obreres —sindicals i polítiques—, a les
quals es deuen. Aquest deure, però, cal que
el subordinin a un interès general de classe,
als interessos generals de la revolució en
marxa.
Per tai d'evitar colisions amb les altres
forces obreres, cap organització no s'ha de
creure amb dret a imposar la seva orientació a les altres. Cal, contràriament, l'acord
harmònic de totes les organitzacions per tal
que el moviment avanci segur i sense vacillacions innecesàries.
Totes les condicions subjectives i objectives del moviment estan avui en mans de
la classe treballadora. Cal, però, que per
divergències de tendència no es malbaratin.
Al contrari i és necessari allunyar divergències per tenir només en compte, davant la
lluita comuna contra la contrarevolució, tot
allò — que és el més important sempre —,
que ens uneix.
Cal, doncs, obrar en conseqüència. No
res, per tant, de sectarismes qUe en aquest
moment són contraris als interessos de la
revolució. Per damunt de l'interès de partit
i de tendència, cal fer voleiar ben alta la
bandera de la lluita que culmina en tot el
moviment revolucionari de la classe obrera.
Els familiars de les víctimes han de cobrar
una pensió equivalent als salaris que
cobraven.

La burocràcia es va sanejant
Aquest és el camí. La República necessita tenir assegurats tots els resorts. La
burocràcia a Espanya és una plaga. La Generalitat, però, ara, empren el bon camí.
Vegeu com:
« DECRET:
Article únic. — Cessen a partir d'aquesta
dada tots els funcionaris de la Generalitat
siguin del departament que siguin hagin
participat en el moviment insurrecciona!
contra el lègini, així com tots els que sigü'n
declaradament desafectes a la República
Lleida també és de la Generalitat. Esp
rem veure rigurosament complert aque.
Decret encertadíssim i necessari.

ÚLTIMA HORA
CASP.—Hem entrat a Casp.
Hem bombardejat l'enemic amb
els canons i aviació. No hem
tingut cap baixa. L'enemic
moltes i ha fugit Aragó endins.
SARINYENA.—Sense gaire
resistència Sarinyena és nostra. Seguirem endavant.

JoTcntwit

ComuiiistaL

IbcricA

XJP^ O· \)m IM·)
Recomanem a tots els treballadors que vagin
a cobrar els jornals dels dies de
vaga.

TRES COMBATS. TRES VICTÒRIES
CASP

SARINYENA

Marxaven cantant. Era el millor de la nostra joventut. Tres columnes.
Tres fronts de combat. Casp, Sarinyena i Tamarit. Tota la força de h joven- ELS NOSTRES COMPANYS
tut; tottí ànsia de viure de la infantesa. Avancen a través de la plana araMORTS
gonesa segurs, enèrgics, combatius. La pols del camí no esborra temoció
Companys del P. O. U. M. morts en els
dels llavis ni el sol cremant eclipsa la fogositat dels ulls. Són els nostres darrers successos, en la lluita duríssima
entaulada contra les forces feixistes:
combatents. Els nostres camarades.
Casp cau a les seves mans. Han entrat en acció els avions, Vartilleria,
Germinal Vidal Lafarga.
els fusells, les ametralladores. I Casp es alliberada. Entren al poble cixecant
Pere Rabassó Soler.
el puny i l'arma enlaire joiosos daver escrit una nova pàgina en la història
Manuel Rebull.
—feta de carn i de sang—del proletariat ibèric. Després segueixen avançant.
Antoni Agulló Soriano.
Acometen i!enemic. Combaten a camp obert. I Penemic corre, fuig. Quatre
Timoteu Urieta Bono.
ametralladores i quatre camions són abandonats i cauen en mans de les
Els nostres companys ferits arriben a la
milícies.
xifra de 200. Entre ells hi ha molt greu, el
Una altra columna entra a Sarinyena. Després, fa via enllà, sota un company Batista, comdemnat a cadena persol que crema. Avancen amb una impetuositat arrolladora. Els feixistes pètua pels fets d'Octubre.
s'escapen. Són valents mentre no tenen enemic; i els milicians als p^rs&guí'·
xen. La haja cau en el seu poder. Més tard, ahir, arribà la columna lleidatana fins les portes d Alcubiei re i després d'un petit combat entrà a la població.
UN V A L E N T

TAWIARIT

El feixisme no passarà. Fa uns dies,
la seva mà amenaçadora planava ÍObre nosaltres. Era
la mà que armava
els pistolers. Avui,
després dels combats d'aquests dies
el pessombra es va
esvaint.Lamàamenaçadora ha estat
tallada de soca i
arrel.

Batallades

Tamarit. Quaranta-cinc guàrdies civils hi són concentrats. El cap es
nega a acatar les ordres de la superioritat i es declara en rebeldia. Surt de
Lleida una nova columna de milicians. Joves, amarats d'ideal i optimisme,
res no els podrà deturar. Acorralen als sediciosos a l'església; dos avions
creuen, marcant espirals, el blau del cel. I les bombes cauen lentament, amenaçadorament... Quan sortiran a la llum aquestes notes Tamarit estarà total i absolutament en mans del poble.
Tres columnes. Tres victòries. Es el preludi de la gran victòria sobre
la Saragossa reaccionària. Aquests dies el cel es blau i transparent en tot
el camp aragonès; un ventijol espès i calent crema el rostre dels nostres camarades; sota el sol de juliol la plana es més ampla, més torrada que de
costum. Es un gran marc per auna estàtua. Per fons, cel i terra ajuntant-se
en l'infinit; i destacant-se sobre d'ell la figura bronzejada d'un milícia. Porta
casc d'acer i camisa blava; dins del pit, un cor que estima; en la mirada, la
la serenor de la confiança amb el triomf. Aixeca en l'aire el puny i, amb ell,
el fusell. 1 en la calma aparent del paissatge hi ressona aquest crit de germanor.
CAMARADES
ARAGONESOS,
LA JOVENTUT
COMUNISTA IBÉRICA, AL PREU DE LA SEVA VIDA US RECONQUISTARÀ
LA LLIBERTAT. A LA LLUITA/ A LES ARMES/
| .

F r a n c e s c d e P. Jené i Aixalà, e x p r e s i d e n t
d e l ' A s s o c i a c i ó d e la P r e m s a , h o m e de d r e ta, p e r u n a c a r a m b o l a d e l destí ( t e n i a 20.000
p e s s e t e s p e r a p a g a r - s e l'elecció), é s diputat
al P a r l a m e n t d e la R e p ú b l i c a .
Es u n h o m e m o l t valent. T a n t v a l e n t q u e ,
p e r a c o m b a t r e al f e i x i s m e , e l d i a 18 a l a
nit, u n e s h o r e s a b a n s d e d e c l a r a r - s e l'estat
d e g u e r r a , e n t r a v a a França,
R e t o r n à t r e s d i e s d e s p r è s . I c o m si a c a b é s d'estar t r e s dies c o m b a t e n t al p e u d'una
b a r r i c a d a , deia, s u a n t , e n arribar;
- N e c e s s i t o descansar. No e m creia que
a c a b é s així. V i n c d e França.
H o m e , P a c o , e s p o t é s s e r ruc, p e r ò n o
tant; el m e n y s q u e p o d r i e s fer é s callar. N o
v e u s q u e a m b el t e u h e r o i s m e a p r o v a d e
b o m b a c o m p r o m e t s a l'Humbert?
«E. R. C.»
H a p a s s a t u n a u t o a m b a q u e s t e s inicials.
Ja e r a h o r a . E s p e r e m q u e q u a n S a r a g o s s a
s i g u i v e n ç u d a , l l a v o r s , e n surtirà m o l t s m é s
QUE T'ESTIMES MES,
DÉU O LA VIDA?
A i x ò d i u q u e p a s s à a l a Lluna. U n m i l i c i à
d e t i n g u é u n frare i li p r e g u n t à :
- Q u è t'estimes m é s , d é u o la vida?
, -Déu,
- D o n c s queda't a m b d é u i d o n a ' m la vida.
ANTONI VIVES, ALCALDE

El saqueig, deshonra de la Revolució
Llegim en un diari de Barcelona:
«Les milícies armades arreplegaren tres
"abjectes, també armats, que es dedicaven
pillatge en les torres de les afores. Els de
ics milícies armades els portaren a la Rabassada i després avisaren a la Central de
la Creu Roja que passés a recollir els tres
cadàvers».
Heus ací una feina que caldrà que aviat
comenci a la nostra ciutat. El saqueig és,
èes de tots punts de vista, totalment intolerable. En el nostre primer número, ja ho
dèiem, i ho continuarem repetint. Saqueig,
no. Guerra al saqueig. Nosaltres prestem
les nostres milícies per a fer les requisatòrles que calguin, sempre i quan aquestes

estiguin degudament autoritzades, però
també les prestarem per si cal erifrontar-les
contra aquests elements inorganilzats, desconeguts totalment de les organitzacions
obreres i que amb la seva labor mancada en
absolut de control i que obeïnt exclusivament a un lucre i profit personal, desvirtuen
els primers passos de la immensa obra que
hem començat.
Requisatòries, sí. Saqueig, no. Contra
els actes vandàlics, contra la deshonra del
que hem guanyat amb sang, la Joventut
Comunista Ibèrica ocuparà sempre el primer
lloc. Contra el saqueig, només una cosa:
imitar els companys de Barcelona.
J. C. J.

POPULAR
R e c o r d e m a l p o b l e d e Lleida q u e el
s e n y o r A n t o n i V i v e s i Estover, é s , e n c a r a ,
l ' a l c a l d e p o p u l a r d e la n o s t r a ciutat. Ens
p l a u r e c o r d a r - h o p e r q u è c o m fa tants d i e s
q u e n o l'hem vist p a s s e j a r p e l s c a r r e r s tal
volta.algú[ s e n'hauria p o g u t oblidar,
JOVENTUT D'ESQUERRA
REPUBLICANA
Es gratificarà e s p l è n d i d a m e n t a a q u e l l
q u e t r o b i a la d i r e c c i ó i militants d e l e s Jov e n t u t s d'Esquerra R e p u b l i c a n a d e Catalunya. Mentre e l s c o m p a n y s d'Estat Català
e s b a t e n a m b n o s a l t r e s , ells, n o e l s p o d e m
trobar en lloc. Com que s ó n tan jovenets I
t a n t e n d r e s sofrint t e m e r o s o s q u e e l s h a g i
p o g u t p a s s a r q u e l c o m d e g r e u . Advertim,
p e r ò , q u e si a q u e s t a c r i d a n o e n s d o n a res u l t a t e n f a r e m u n p r e g ó q u e dirà;
« Ciutadans, a la G e n e r a l i t a t ja n o repart e i x e n a r m e s si n ó « e n x u f e s » . C o r r e u ,
aneu~hi!».
Els t r o b a r í e m l l a v o r s ?

El triomf del feixisme significaria l'anihilament de tota iniciativa i la
sotmissió del pensament i de les manifestacions artístiques al caprici d'un
tirà. Tenim l'exemple dolorós dels països on la reacció ha triomfat. Crema de llibres, destrucció d'obres d'art, aixafament de tota iniciativa individual. I al que no és sotmet, la mort física o bé, si li és possible, l'emigració a l'estranger.
A Espanya el feixisme s'ha llençat al carrer encenent una guerra
civil, cruenta i dolorosa. Nosaltres, els escriptors i artistes, no podem
restar indiferents a aquesta lluita. Cal que ens definim i ens sumem a
les forces que representen el progrés i l'avenç. 1 ho fem. Només el proletariat guarda en el seu si aquesta gran força alliberadora. A ell ens
entreguem. Com a homes i com a escriptors i artistes. Com a homes
empunyarem el fusell; com a artistes cantarem, convertint-les en matèria d'art, les seves gestes.
Altrament, no podem restar dispersos. Tenim també els nostres problemes a solucionar. Es per tot això que ens hem decidit a constituir a
Lleida 1'«Agrupació d'Escriptors i Artistes Socials «A. E. A. S.». A
ella, sense distinció de tendències hi caben tots aquells que sentin en el
seu cor l'emoció artística i la inquietut social.
joves obrers!
Joves estudiants!
joves intel·lectuals!
Allisteu-vos-hi.
Per la Comissió Organitzadora:

A n t o n i <3<. L a m o l l A
P A U Xiirignera Parramonai
J o s e p C o m A b e l l d i RaibaissA
L e a n d i r e Cristòfol i P e r a l l ï a i
E n r i c Croiis i V i d a l
NOTA.—Per a inscripcions a la Redacció de COMBAT o bé personalment a cada un
dels signants.
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C.

C O ] ^ M A.

I.

T

I».

iindicat de la Fusta

Hem conversat amb e! camarada Rodes.
Hi ha encara petites perturbacions degudes
a elements incontroiables arribats aquests
dies. S'anirà amb tota rapidesa a establir
la normalitat revolucionària.
El Comissari d'Ordre Public ens ha manifestat, al mateix temps, que es mirarà d'indemnitzar els perjudicis que s'hagin comès
injustament.

Proveïments
Es treballa amb una activitat inussitada
per tal de proveir de queviures a la ciutat.
El company Morlans encarregat del seu
funcionament ens ha manifestat:
—S'ha muntat un magatzen comunal al
Seminari controlat pel Sindicat de Cambrers
i Cuiners. Des d'allí es fa el suniinistre de
queviures de tothom de Lleida com així també als locals dels Sindicats i Partits Obrers.
Hi ha establerts tres menjadors comunals:
un, al Seminari de la U. L. S.; un altre a
l'Hotel Suís, de la C. N. T. i un altre a!
convent de la Sagrada família, de la U. Q. T.
S'han montat unes oficines per al comerç
al major on es porta l'estadística diària
per articles i magatzems de l'existència i
consum de ia població; es controla, doncs,
tot el comerç lleidatà.
Funciona, també, una oficina per a expedir vals familiars que actua d'acord amb

el de control que exerceixen els sindicats i
s'atenen les famílies necessitades.
Hi ha, aiximateix, 'una secció de vestir
per a facilitar roba a la tropa i milícies armades.
Actualment s'està acabant l'organització
definitiva dels serveis per tal de poder controlar totes les existències i distribució de
queviures.

Servei d'aeronàutica
Actua des del dia 24 de juliol.
Hi ha, gl camp d'aviació, un promig de
6 aparells.
S'han fet, ja, alguns serveis.
Dia 25: surten a bombardejar. Inspeccionen la marxa de les milícies cap a Casp i
comuniquen la seva entrada a la ciutat.
Dia 26: ametrallen Pina facilitant-ne la
presa a les milícies populars. Bombardegen
Tamarit obligant la rendició dels sediciosos
a les forces armades enviades des de Lleida.
S'està organitzant un camp de socors a
Selgua i s'estudia la possibilitat de fer-ne
a Osca tan aviat com aquella població sigui
presa.
Es treballa, també, per traslladar el camp
de Lleida a Alfés.
Els pilots d'aviació civil fan els serveis
conjuntament amb l'avjació militar.

Banca
Pels companys de l'Associació de Treballadors de Banca i Borsa de Lleida i Co-

Els miliíanís del P. 0. ü. M. de
Madriíl han Gomliatuí en els primers rengles 1 ara marxen cap
a Saragossa
Casp
Fins ahir no vàrem poder establir relació
directa amb els nostres militants del POUM,
de Madrid. Estàvem assabentats de llur activitat pels breus comunicats de la ràdio.
Estàvem convençuts, però, que es trobarien
als primers rengles del combat. I, en efecte,
ha estat així.
En aquest combat formidable entre el feixisme i la revolució, Madrid, capital de la
República, tenia una importància primordial.
A Madrid hi resideixen tots els òrgans del
poder central. Donada l'extraordinària envergadura del moviment, la caiguda de Madrid a mans dels militars i dels feixistes podia ésser decisiva. Els treballadors madrilenys ho han comprès així, i han donat les
més grans proves d'heroisme revolucionari.
I els braus militants del P. O. U. M. al costat
d'ells.
Els nostres companys s'han batut heroicament, amb les armes a la mà, en la presa
de les casernes madrilenyes. Ara formen en
el primer rengle de la columna que, des de
Madrid, marxa sobre Saragossa, en una
acció combinada amb la de les columnes
sortides de Catalunya.
Amb llur decidida i heroica actitud, els
nostres militants de Madrid han justificat la
confiança que tenia posada en ells ei nostre
Partit.
Els feixistes maten tres obrers, al Tibidabo
Ahir matí, en passar una patrulla de
les milícies antifeixistes, pels volts del Tibidabo, fou hostilitzada des d'una torre situada entre els boscos.
La patrulla es desplegà i intentà rodejar
la casa, però els feixistes, des de les finestres i les escletxes de la teulada dispararen
des d'ella i mataren tres companys.
Les milícies han retirat els morts i han
tornat als seus Comitès respectius. Els milicians d'Horta, Cases Barates i altres barriades han sortit cap al Tibidabo per prendre
la torre, des de la qual han mort tres dels
nostres. Se n'han portat dues metralladores.

IM.

Comitè de Salut P ú b l i c a
Continua treballant activament. El camarada Garsaball ens ha manifestat que es
procedeix amb normalitat a l'armament de
la població i de l'expulsió d'indesitjables.
Té paraules enèrgiques eomdemnant els
abusos comesos per certs elements incontrolables i que no perteneixen a cap organització obrera.
Anuncia que immediatament es pendran
les mesures per tal d'evitar-ho.

Deíenció del general Villegas

La columna que prengué Casp segueix
sense novetat. Ha perseguit ais rebels fins
més enllà de la població. Ha enviat la següent comunicació:
«Hem pres a l'enemic 4 metralladores i
4 camions. A més, moltes armes i municions. Seguim avançant sense dificultats».

Alcubierre
S'ha rebut aquesta comunicació:
«Hem arribat avui a Alcubierre. Ahir
vam prendre La Naja. Seguim sense novetat».

Jove obrers
vj*

Aquest Sindicat celebrà ahir en mig d'un
grandiós entusiasme, l'assemblea que prèviament tenia anunciada. Se'ns ha fet notar
principalment el significat extraordinari d'aquesta assemblea, majorment quan és la
primera que celebra l'esmentat Sindicat en
una llibertat absoluta de moviment sindical.
Calgué solament un senzill avis en la taula
d'avisos del local de la U. L. S. perquè en
poques hores concorreguessin a l'assemblea
tots els afectats per l'esmentat ram.
Parlaren Aguilà i Serra exposant els
grans horitzons que tenen oberts ara totes
les masses sindicals i la classe obrera en general. Feren ús de la paraula altres companys exposant punts de vista favorables
tots al millor desenvolupament del Ram.
Finalment entre un gran entussiasme i
unanimitat s'acordà:
L Anar a cobrar la setmana que els
obrers han estat insurreccionats en defensa
de la llibertat.
2. Nomenament d'un Comitè el qual resoldrà tots els casos que es puguin presentar de no ésser pagats, pels seus respectius
patrons.
L'assemblea s'aixecà en mig d'un entussiasme més gran, si hi cap, del que s'havia
constituït.

Sindicat d'Oficis Varis
Avui, a les dues de la tarda, ha celebrat
assemblea el Sindicat d'Oficis Varis compost
de les seccions de Teixits, Draps, Escorxa-

dor, Vaquers, Curtidors, Sabaters, Guarnícioners, e t c , etc.
Entre un enorme concurrència, degut
principalment a les moltes seccions de què
està format, s'acordà entusiàsticament:
Anar a cobrar la setmana de vaga general.
Nomenar un Comitè per a resoldre els
casos que presentin dubtes.

Sindicat da Barbers i Perruquers
A les tres de la tarda han estat els Barbers i Perruquers els que s'han reunit unànimament tots els de l'ofici.
Els Barbers i Perruquers, al igual que
els seus camarades que els han precedit en
la Reunió han acordat, també, per aclamació, anar a cobrar els dies de vaga i nomenar un Comitè que solventi les irregularitats
que puguin presentar-se respecte a aquest
assumpte.

Sindicat de la Metal·lúrgia
El Sindicat de la Metal·lúrgia ha cel·Iebrat la seva reunió a les 7 de la tarda. La
concurrència ha estat nutridíssima. Tots els
metal·lúrgics de Lleida han desfilat avui pel
seu local sindical.
Degut a l'hora avançada de la convocatòria no podem donar exactament els acords
presos, si bé podem adelantar, pels comentaris que hem escoltat a l'entorn de la Secretaria del Sindicat, que tots els companys
metal·lúrgics es pronunciaren pels mateixos
acords que els dels companys de la U. L. S.
que ja s'han reunit.
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Madrid, 26.—^^També tia estat detingut e!

general Villegas, el qual s'afirma que era el
Cap dels militars sublevats a Madrid.
Aquest general juntament amb altres militars ha estat fet presoner i portat al Col·legi d'Escolapis de Sant Antoni, situat al
carrer d'Hostalícia, habilitat per a presó.

o

Dotze mil obrers v a l e n c i a n s
a Madrid

L'ex cap dels Guàrdies
d'assalt deting^ut

VALENCIÀ.—Ha arribat a Madrid la
colunma organitzada per la Junta de Defensa de Llevant que sortí de València, augmentant-la grups d'alguns pobles, principalment de Castelló, Cuenca i Taraçon. La
componen forces d'Assalt i paisansen nombre de dotze mil perfectament armats i amb
un alt esperit de defensa de la República.

MADRID.—Ha ingressat a la Direcció
General de Seguretat, l'ex cap de Guàrdies
d'Assalt, tinent coronel Mufíoz Grande.

A q u e s t és el camí

O

DE SERGENT A GENERAL

Ha estat bombardejada Melilla

Màlaga, 26.—La situació de la població
és normal després de vençut l'intent de sublevació registrat en una caserna de la població i que els mateixos soldats s'encarregaren d'ofegar.
S'ha procedit a la reorganització del comandament de l'exercit. Ha estat nomenat
primer cap general el sergent Josep del Rio.
Aquest nomenament ha produït gran entusiasme i satisfacció entre els soldats.
Les milícies obreres han descobert una
ràdio clandestina i s'ha practicat la detenció
dels ocupants de la casa en la qual estava
instal·lada.

Màlaga. — Una esquadreta d'aviació
lleial, ha bombardejat, aquest matí, les casernes i el camp d'aviació de Melilla.

Sindicat de Pagesos
''Unió Agrària''

La Joventut Comunista Ibèrica s'adreçà,
per ràdio, als joves treballadors i als
soldats de tot Espanya

El Sindicat de Pagesos ha celebrat una
assemblea magtia al Teatre dels Camps Elisis. Assistireu a la mateixa prop d'un miler
de pagesos de l'horta de Lleida. Tots demostraren la seva simpatia pel moviment
que es porta a cap contra el feixisme assassí i en mig d'un gran entusiasme acordaren
facilitar a les organitzacions obreres tota
classe de queviures per tal que no els falti
menjar per a prosseguir amb les armes a la
mà la lluita fins a l'esclafament definitiu de
la reacció.

El nostre company Wilebald Solano,
s'adreçà ahir a la tarda per mitjà de la
Ràdio, i en nom de la Joventut Comunista
Ibèrica del P. O. U. M., als joves treballadors, camperols i soldats de tot Espanya,
exhortant-los a continuar la lluita contra el
feixisme i plantejant algunes de les reivindicacions de la joventut treballadora en
aquesta hora 'nistòrica.
En ia impossitiiiiíaí de publicar avui el
discurs del nostre company, ho farem en
número de demà,

Deitianeins D e p u r a c i ó iiiiiie<^
diata dels co§§os armats^ elec<^
c i ó d e l s c a p s p e l s soldats í
guàrdies
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marques ha estat muntada, als baixos de la
Generalitat l'Oficina de Banca.
La Generalitat acordà intervenir la Banca privada. D'acord amb aquest decret del
Govern de la Generalitat s'ha constituït la
Comissaria General de Banca encarregantse el seu funcionament a la Federació Catalana de Treballadors de Banca í Borsa.
Aquests han nomenat la delegació de Lleida,
La composen els companys següents: Vila,
Neac, Neguí i Paris. El Sindicat, per a major control té nomenat un delegat a cada
Banc, inclús al Banc d'Espanya.
Es poden retirar diners pels següents
conceptes:
Per a pagaments de jornals: quantitats
il·limitades.
Per a ús particular:
Dels comptes corrents, fins a 500 pessetes.
De les caixes d'estalvi, fins a 250 pessetes.

ilÍIÍ€Í
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Unió Local de Sindicats
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Gomissarià d'Ordre Fúblic
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Milicians de Madrid, cap a Saragossa

Madrid.— Ahir van sorlir en ferrocarril
diversos grups de milicians obrers que engruixiran les avançades destacades a Aragó.
Aquests nnlicians es dirigeixen 'a Arica
on es posaran en contacte amb la resta de
les forces per tal d'empendre l'ofensiva a
fons contra el flamant President de la Junta
de Defensa Nacional ex-generai Cabanellas.

Bombes i proclames sobre Sevilla

Màlaga.—S'ha organitzat la base lleial,
des de la qual l'esquadra que està en la seva totalitat a favor del poble controla i vigila l'estret de Gibraltar, per tal d'evitar que
es traslladin a la Península forces de les que
es sublevaren al Marroc.
Diversos avions d'aquesta base han volat avui sobre Sevilla, llançant proclames a
la població i als soldats i bombardejant l'aeròdrom.

o
Un homenatge dels aviadors al tinent
coronel Sandino

Les heroiques tropes d'aviació, de l'aerodrom del Prat, a les ordres del senyor
Díaz Sandino, reteren ahir un afectuós homenatge al seu Cap obsequiant lo amb un
rellotge de polsera.
L'homenatge, per la seva senzillesa, palesà l'admiració i el respecte que els braus
seïüdts de l'aviació senten pel senyor Bíaz
Sandino, i pels oficials senyors Meana, Ponce de León i Bayo.

Maella (Aragó), són fets presoners quaranta feixistes

Ens comuniquen de Mora d'Ebre que
ahir a la tarda forces de guàrdies d'assalt i
milícies ciutadanes detingueren a Maella 40
feixistes concentrats a aquell poble. Tota
aquesta gent ha estat enviada a Casp. Esperem que els nostres companys sabran fer
sentir el pes de la justícia proletària.

Cal afusellar-lo.
Ha estat detingut a Madrid, el General
Capaz

Madrid. — Ahir tarda ha estat detingut
el general Capaz. La detenció l'han practicada en un hotel de tercera categoria els
milicians obrers, ajudats d'un sergent i dos
soldats. El general Capaz havia airibat a
Madrid el dia 6 d'aquest mes.
Des de llavors, la policia perdé la pista.
S'amagà en una casa particular, i finalment
a l'hotel on ha estat detingut. En conèixer el
poble qui era el detingut, ha intentat aplicar-li la justícia sobre el terreny, però els
soldats i milicians l'han sostret a les justes
ires populars i l'han lliurat a la Direcció General de Seguretat.

ÚLTIMA HORA
TARDIENTA. — Tardienta
ha estat presa per les nostres
milícies. Aquesta nova conquesta és d'una gran importància puix aquesta població és un
gran centre de comunicacions
entre Osca, Saragossa i Bascònia.
OSCA. — Ha fugit en direcció a Saragossa el general que
comanava les forces d'Osca.
SARINYENA. — Ha arribat
a Sarinyena la columna que comanen els nostres camarades
Arquer i Grossi.
BARBASTRE. — Ha estat
fet presoner un escamot de fugitius d'Osca i entre ells alguu
destacat element feixista d'aquella província aragonesa.
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Obrers: Allisteu-vos a les
milícies a n t i f e i x i s t e s del

artit Obrer d'Unificació Marxista
Al feixisme no s'el pot vèncer amb paraules ni amb bones i n tencions. Ell es basa amb la força per a imposar—se. Està a r m a t
i disciplinat. Si volem a b a t r e ' l definitivament és precís a r m a r nos, o r g a n i t z a r - n o s i d i c i p l i n a r - n o s . Es per això, treballadors,
que el P. O. U. M . us crida a ingressar a les seves milícies.

Joves obrers! Joves estudiants!
Joves interiectuais I Ingresseu a la

JOVENTUT COMUNISTA IBÉRICA
Guerra i crisi són els pesombres que pesen sobre nosaltres, els joves.
Es això el que ens mou a la lluita. Per tal d'amordaçar-nos, de no
deixar-nos lluitar, els capitalistes volen implantar les dictadures feixistes. Per a lluitar amb eficàcia contra ells, joves, és que us invitem a
ingressar a la Joventut Comunista Ibèrica.

Escriptors! Artistes! Passeu-vos al camp
obrer. Ingresseu a la

Afiniiiaeíó

il'Escrí|iforsi

Lluitar per l'alliberació dels homes és lluitar per l'enlairament i
alliberació de l'esperit. Per aquest motiu, escriptors i artistes, us invitem a formar part de r«Associació d'Escriptors i Artistes Socials .

c o n B AT
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El contracop d/Estat a Espanya

La participació activa del P. O. U. M. en el
gran moviment de les masses proletàries
El nostre Partit, el Obrer d'Unificació
Marxista, i la nostra Joventut, la joventut
Comunista Ibèrica, tant a Catalunya com a
Espanya, han participat activament en el
gran moviment de les masses obreres i camperoles contra la reacció i el feixisme.
El P. O. U. M. és el tercer partit obrer
d'Espanya. A mesura que passen els dies
la seva força i la seva influència augmenten
i prenen proporcions extraordinàries. Heus
ací per què el P. O. U. M. ha jugat i segueix jugant un paper extraordinàriament
important en les grans batalles dels nostres
dies.
Hem tingut notícies de diversos llocs
d'Espanya on el nostre Partit té una força
i una influència acreditades.
Totes elles posen de relleu el paper singularment important que ha exercit el nostre
Partit.
A Castelló i València, el P. O. U. M. ha
treballat amb fermesa per tal d'assolir la
mobilització de les masses obreres i pageses de Llevant contra les forces militaristes,
reaccionàries i feixistes.
Recordem que fou, precisament, el P. O.
U. M. el que fa poques setmanes es collocà al front de les masses proletàries de València per protestar enèrgicament de les
maniobres i provocacions feixistes; maniobres que, per altra banda, han estat tolerades per les autoritats republicanes.
A Astúries, els nostres companys estan
lluitant amb més estusiasme que durant
les glorioses jornades d'octubre.

Els treballadors asturians s'han vist obligats
a lluitar amb molt més energia que l'octubre
La burgesia asturiana no s'ha conformat
amb la victòria electoral del 16 de febrer. I
ha intentat ara impedir que s'exigeixin responsabilitats pels crims comesos en els dies
inoblidables de la Comuna Asturiana i obstaculitzar la marxa del proletariat astur vers
la Segona Revolució.
A Madrid, on el P. 0 . U. M. ha adquirit
una forta i ben delimitade personalitat, els
nostres camarades han lluitat unànimement
en els combats dels dies passats i continuen
lluitant enèrgicament.
En començar el moviment militar, el camarada Enric Rodríguez va dirigir la paraula
als treballadors de Madrid i de tot Espanya
exposat la posició del P. O. U. M.
A Badajoz, el nostre moviment ha estat
a molts llocs el centre de convergència dels
esforços dels treballadors de les ciutats i del
camp per a aixafar totalment i definitivament les forces de la contrarrevolució feixista.
Arreu d'Espanya, el P. O. U. M. ha demostrat que un partit revolucionari no solament té una línea política justa, sinó que
també sap ésser al carrer col·laborant en la
lluita de les masses treballadores per al seu
alliberament.
Les glorioses jornades de juliol, tant a
Espanya com a Catalunya, han posat de
manifest la solidesa i la capacitat organitzadora i combativa del Partit Obrer d'Unificació Marxista.

Aliocució del P. O. U. M. als
treballadors de Catalunya i
tot Espanya
El nostre camarada Julià G. Gorkin, va
adreçar per Ràdio, en nom del nostre partit,
ia següent al·locució als treballadors de tot
Espanya:
«La reacció feixista, que porta damunt
el crim monstruós de la repressió d'octubre
i que simbolitza tot el que la monarquia borbònica ens ha llegat de putrefacte, ha comès ara el nou crim d'aixecar-se en armes
contra el poble treballador i contra la República. Però el poble treballador ha reaccionat vivament, heroicament. Ha estat ell el
que ha salvat la situació. Amb un proletariat
com el nostre, amb la vitalitat, la decissió,
l'esperit de sacrifici que el caracteritzen, el
feixisme no podia triomfar. I no ha triomfat.
No ens adormim, però, sobre els llorers
d'una primera victòria, perquè ens podria
ésser funest a tots. Les lluites empreses cal
saber-les mantenir fins a la fi, fins a la victòria total. Que ningú no oblidi que el feixisme,
vençut a la majoria de les poblacions on ha
provat d'apoderar-se dels llocs de comandament, no ho ha estat en altres i que, en tot
cas, no ha estat encara esclafat, destruït del
tot. La classe obrera no pot deposar les armes, abandonar la lluita, retirar-se de l'acció
combativa fins que e! perill feixista desaparegui de l'arena política.
No res de febleses ni de miraments amb
els enemics de la classe treballadora. En el
nostre ànim no pot haver-hi lloc a per a la
pietat Exigim consells sumaríssims i el càstig implacable de tots els caps feixistes sublevats. Creiem que ja s'està esperant massa.
L'experiència de Sanjurjo no es pot repetir.
E! més urgent és acabar de donrinar la
reacció feixista als punts que estan encara a
les seves mans. Un d'ells és Saragossa. No
el dominaran gaire temps. Tot el poble de
Barcelona, tot el poble de Catalunya ha vibrat d'entussiasme a la idea d'emprendre la
marxa sobre Saragossa. En poques hores,
en un dia, s'ha creat la mística de Saragossa. Han corregut a allistar-se milers de treballadors desitjosos de formar part d'aquesta croada alliberadora. El feixisme no podrà
resistir aquest impuls abassegador. Treballadors, companys de Saragossa: aviat, molt
aviat, podreu abraçar, en la vostra ciutat
alliberada, els treballadors de Catalunya,
que corren cap a vosaltres en un heroic impuls de solidaritat. S'assegura que els fei-

xistes Saragossans han assassinat molts treballadors en covarda represàlia. Si això és
cert, si són assassinats els nostres companys
de Saragossa, caldrà prendre represàlies
sobre els ostatges feixistes detinguts i sobre d'altres que haurem de detenir.Compte,
molt compte. La classe treballadora venjarà
els seus. Ull per ull, i dent per dent.
Treballadors, companys: per acabar de
guanyar aquesta batalla i per a guanyar la
batalla de demà, cal, primer de tot i per damunt de tot, que mantinguem la nostra unitat d'acció regada amb sang, que l'ampliïn
encara més si és precís; que estrenyem les
nostres rengleres. Cal anar ràpidament a
l'organilzació de les Aliances Obreres revolucionàries.
El P. O. U. M. creu absolutament necessari també mantenir, costi el que costi, les
milícies antifeixistes armades, les quals són
la garantia que el feixisme no tornarà a
aixecar el cap i que serà possible seguir
impulsant la revolució cap endavant.
El nostre Pfirtit ha elaborat un quadern
de reivindicacions que són de justícia i que
exigeixen els moments actuals. Entre elles
hi ha les següents, d'immediata realització:
augment d'un 20 per 100 sobre els salaris
inferiors a 500 pessetes mensuals; rebaixa
d'un 25 per 100 dels lloguers; supressió dels
dipòsits de lloguer i serveis públics; subsidi
als obrers parats; depuració immediata dels
cossos armats, elecció dels caps pels soldats i guàrdies; i consell sumaríssim contra
els caps de l'ins^urrecció feixista.
Cal mantenir la incauíació dels locals i
dels periòdics reaccionaris i feixistes. Es
precís procedir i,i desarmament complet de
tots els feixistes. Cal que els treballadors
que amb la seva acció i el seu heroïsme i
que per mitjà de la vaga general i la lluita
armada hair fet possible la victòria contra el
feixisme, cobrin els seus salaris. Fóra una
injustícia que els treballadors i les seves famílies passessin necessitat per no poder cobrar els seus salaris. Demanem també una
pensió equivalent al jornal que cobraven
per als familiars de les victiiiies de la lluita
contra la reacció feixista, els quals han de
tenir l'avenir assegurat.
Treballadors de Catalunya i de tot Espanya: el Partit Obrer d'Unificació Marxista
us invita a tots a la lluita unificada fins al to-
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Els aconteixcments d'aquest últims
dies obliguen a tothom a situar-se. En
tots els camps de l'activitat humana
tenen la seva repercusió. En el camp
intel'lecitial, també. En mig de l'estampit dels trets, entre els crits d'alegria dels que vencen i de dolor d'aquells
obrers que arreu d'Iberia lluiten i moren perla seva emancipació, s'ha constituit, a Lleida, r«Agrupació d'Escriptors i Artistes Socials^. Aquest fet té
una doble iniportància.
Primer: Es la primera vegada cpie,
aci, escriptors i artistes s'uneixen; i
Segon: Aquesta unió es fa sota el
signe dels combats d'aquests dies i serveix per u unir els intel·lectuals amb
les inquietuds i anhels del moviment
obrer.
Esperem que en el nostre món intel·lectual, fins ara tant ensopit, hi
tindrà la seva repercusió. Ho esperem
perquè reconeixem en tots els signants
del manifest de la comissió organitsadora sentit de responsabilitat i energia
creadora.
Ara cal, però, que aquest nucli,
massa petit encara, creixi en amplitud
i importància. A Lleida hi viu, ara, un
gran desvetllament en la joventut.
Obrers, estudiants, intel·lectuals, tots
es mouen, llegeixen, discuteixen, s'apasionen, vencen i wioren amb un inefable gest d'intransigència.
Cal imposar una nova cultura d'acord amb el règim nou que anem a establir. «A. E. A. S.» té tina gran missió a realitsar. Controlar biblioteques,
orientació dels periòdics, fundar revistes. Ésser el guia del moviment cultural que s'inicia. Preparar el sentiment
artístic de les multituds.
«COMBAT» és posa amb tot l'entusiasme a disposició d'«A. E. A. S.>'.
Almateix temps recomana als nostres
joves artistes, obrers i intel·lectuals
que, donant-se compte de la responsabitat de Vhora present s'hi adJtereixin.
Con-ienceni a marxar amb pas nou
sobre rutes noves.

Isidre Gonzàlez,
reivindiquen-lo
Fou en les jornades d'octubre del 1934.
Les llambordes del carrer de Blondel, enfront del Montmartre es tenyiren de sang jove. El cos del nostre estimat camarada Isidre Gonzàlez, ferit de mort traïdorament per
l'esquena, queia per a no aixecar-se més. Els
que llavors repi'esentaven a la reacció havien assegurat el tret. Covardament ocults
per la mitja obscuretat d'una cantonada, dispararen impunes, quan el grup que comanava el nostre camarada caminava d'esquena
a ells.
La reacció necessitava sang, i sang tingué. Gonzàlez al carrer i Bellart a la Generalitat. Octubre pagà el seu tribut al feixisme
incipient que llavors ja es manifestà.
I si ara les jornades de juliol reivindiquen
les d'oCtubre, amb elles hi queden també els
noms dels heroics Bellart i Gonzàlez.
La Joventud Comunista Ibèrica amb els
maxilars aprets, el puny aixecat i el cor
oprimit pel dolor de no tenir-io al costat,
elevem el nostre crit: Camarada no solsamení et reivindicarem, sinó que també et
venjarem. El record de la teva figura esbelta, alta i prima, ens farà caure implacables
contra els nostes enemics.
L'Estat ha assignat un crèdit especial per
als militars, guàrdia d'assalt, guàrdia civil,
carabiners i aviació per tal de gratiíicarlos de l'ajuda que han prestat a l'aixafament del feixisme assassí. Però cal, també,
gratificar al poble, el veritable defensor
kïe la Sev©!MCÍ0.
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SA6ETES AL VOL
liejroís anòními
Lleida, capital interior de Catalunya, baluart ferm i indestructible de
tot el que signifiqui un intent que limiti la llibertat, d'una tradició revolucionària guanyada a través de múltiples lluites lliurades contra la reacció
i el senyoritisme, ha demostrat ara en
que la lluita oberta i a mort contra el
feixisme assassí ens ha obligat a ficar-nos en peu de guerra altra volta,
que tenim ben merescut i ben guanyat
el títoi honorífic que se'ns otorga.
Lleida ha respost. Els lleidatans hem
complert aiiib el nostre deure. Lleida,
la porta d'Aragó, és la barrera infranquejable on s'hi híin estrellat fulminantment els intents revolucionaris i
bàrbars de f abost feixista que pretenia apoderar-se del nostre sól.

Aquests dies han desfilat pels nostres carrers principals. Milers i milers
de camarades vinguts d'arreu de Catalunya que valentment enrolats en
les milícies obreres antifeixistes anaven a lliurar la batalla definitiva contra el monstre anihilador de la voluntat popular. Milers i milers de proletaris els hem saludat amb el puny
alt i amb el cor triomfador. Endavant
camarades! El poble sobirà es mani-

HOSPITAL

festa espontàniament i a la primera
crida que se l'hi fa quan criminals
irresponsables intenten avassallar-lo.
Al crit dels camarades vinguts hi ajuntem el nostre: El feixisme, no passarà!
***

1 una columna va seguida d'una al
tra. Cada caravana de cotxes en predeix d'altres.
Lleida és la ciutat de pas vers el
front de combat.
Els rostres bronzejats dels nostres soldats roigs reposen en l'acollida germanívola que els hi retem, i segueixen la seva ruta. Rostres durs i
varonils, rostres magestuosament de
companyes que segueixen als valents
lluitadors. Tots junts en la llar, en el
carrer, en les hores de repòs i en els
moments heroics de la lluita. Tots
junts marxem vers el triomf. I tots
junts ens retrobaren després en la
edificació i consolidació de la nova
societat que cal bastir.
Lleida, la revolucionària, la que
serveix de pont inderrocable per on
passen els braus deíensors de la llibertat, us saluda enardidament. Amb
el puny alt i en la nostra boca la Internacional. La lluita és a mort. Endevaní, doncs, per la vida!

Osca serà vencud a

El Doctor Formiguera ens ha comunicat
que ha estat reorganitzat l'Hospital Provincial. Amb caràcter d'interinitat i en cas d'ampliar-lo quan es cregui convenient han estat
habilitats diversos edificis, tots ells pertanyents a organismes religiosos i que serviran provisionalment per a atendre les cures
d'urgència.
Aixiírrateix el Dr. Formiguera en donarnos el parte ha dit que fins al moment present són molt pocs els ferits que els ha calgut atendre.

Hi ha una notícia important. Les milícies
han arribat fins a les portes d'Osca. Estan
preparades per entrar en foc. Els canons
estan emplaçats. A més, l'aviació ha deixat
caure dotzenes de bombes sobre els centres
i casernes que estan en poder dels sediciosos.
No fa gaires hores, els «sefioritos» feixistes, encara parlaven per ràdio, cridaven
com energúmens que tot Espanya estava a
les seves mans i incitaven als «fills de frare»
a lluitar contra les classes populars.
Però els «niíios mimados» d'Osca no
IMPORTANT
són pas més valents que els nostres «pollos
pera» que el diumenge es passejaven pel
El Director de l'Hospital Provincial Doc- carrer amb les armes a la mà.
tor Formiguera ens ha facilitat la següent
Ja poden parlar per ràdio. No convencenota:
ran a ningú. Nosaltres empleiem un llen«Es prega a totes les persones que esti- guatge menys espectacular però més conguin disposades a prestar-se a donar la seva vincent: els canons i l'aviació.
sang per a transfusió als que la necessitin
I els d'«iarriba Espafia!» estan a punt
que es presentin amb urgència a la Clínica d'enfonzar-se. Al cap-al-tard d'avui, diumenMontserrat.
ge, han demanat per parlamentar. Esperem
ElDirector de l'Hospital».
que els milicians sabran imposar-los pel mitjà que signi la rendició sense atenuants de
cap mena. Ells han provocat la revolta. Que
no demanin clemència a ningú (© bé a Déu,
si no té feina amb la Societat de Nacions,
A la Seu d'Urgell enganyats per alguns i vol escoltar-los). Han perdut; doncs, que
caps, es sublevà, també, el batalló que hi sàpiguin perdre.
ha allí destacat. Però com a Lleida, els companys soldats i un petit nombre d'oficials
es donaren compte de l'engany i es negaren
a disparar contra els seus germans. Davant
d'aquesta actitud els caps compromesos tingueren un sobtat dolor de ventre i s'escaparen.
Avui, aquella guarnició és ja a Lleida.
I>Í£iri d e \A J . C I «
La majoria dels soldats, voluntàriament, han
ingressat a les milícies antifeixistes. Alguns
han partit ja cap a aragó. La província de
P R E U s 15 c è n t i m s
Lleida, està, doncs, completament a les nostres mans.
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Què ha passat a Seu d'Urgeli?

COMBAT

A^'is í m p o r t A o t
Avui, a les onze d e la nií, al saló de Sessions d e la Comissaria d e la Generalitat, es

Companys caiguts, reposeu en pau. Nosaltres us venjarem.
tal esclafament del feixisme espanyol, fins a
la victòria total. No oblideu que tot el món
té els ulls posats en vosaltres, que els treballadors sotmesos al jou del feixisme en els
diversos països veuen en !a nostra victòria
el començament de la d'ells i de l'alliberament de tot el proletariat. Avui com ahir
amunt els cors i endavant.

celebrarà una Assemblea General de Juntes
directives. Assistiran, t a m b é , a la mateixa les
J u n t e s d i r e c t i v e s d e l a C. N . T. i d e la
U. G . T. Es de molta importància l'assistir a
aquesta reunió.
Per la Unió Local de Sindicats,

EL

COMITÈ.

