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Aque$t Butlletí companys tots de la Joventut, significa en primer lloc tes

tablíment d'u1'/. contacte més estret enlre tots nosallres. Representa qne els miZi

tanls 'rebin' amb regularítat normes concretes de trebtlll , oríentacíó tactíca cons

lanl, línies generals de capacitacíó teórica.

La tasca de la nostra organitzacíó augmenta ara la seva importancia, que

sempre ha eslal d'un inted~s extraordinario lenim uns deures formidables en el

front de combal i en la produccíó. A tot arreu la jovenlut ha d'ésser la avanl

guarda. Per aixó és necessari q,ue després d'examinar els nostres defectes i els

nos(res encerts, ens {ixem un camí d'aetuació.

FifJs ara la-noslra accíó s'ha caracierilzat per l'abslmcia d'una consistencía

organica.

Es, dones, ún ,deure inexcusable impulsar el funcíonament de les cel"lules,

que són la base de tota la nostra feina. Els companys deuen incorporar-se amb

el maxim d'entusiasme i procurar en tot rtlOment, que no línguin un caire sec

lari, com abans, amb el fi de fer-les amples i agradables. No n'ki ha prou amb

cotilzar i ar>lb la parlícipacíó a les desfilades, per a complir áquesta obligacíó

de jove socíalista unificat, és iniiispensable col'laborar atotes les tasques de la

io~entut.'No podrem fer rés si abans no hem estructur.at aquests ínstruments

pe~manel1tsde treball i d'educacíó. \

En aquest sentit, el· Butlletí ha d'éss.er també el reflexe de.la vida, interna

i externa', de la JOl;entut. Tots deuen: llegir-lo integrament i en les reunions de

cel'lules es discutiran els seus artídes i l'aplicacíó de les consignes que es donen.

Volem comen~aruna etapa feconda i dinamica! .

Tots els milítants han de considerar-se soldats de la joventut i el que no es

ligui al seu 110c se'l traciara com si fos un traidor. Te'nim la confían~a de que la

consciencia anlífeixista i progressiva de tots, en lloc de provocar mesures discí

plÚlaríes, permetra una emulació que aprofitara a tota la joventut. D'aquesta

manera nosallres coTitríbuirem a l'aíxafament del feixisme.
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Sindicatel•
I

S. U. .la Hnia política del qual· és la més
jusra. .

Procurar captar-se els companys que per
les circumsUlncies conegudes es troben din-

•tre el Sindicat amb indiferencia al sentit
de cIasse.

Anihilar els militants d'iÚtenció antire
vÓlucionaria ingressats després del 19 de

. juliol i 'qu~ intenten virar la olirecció formi
dable portada seg:ura des de' molts anys
amb un sentit d~ responsahilitat i de cJasse.
Vet1lant d'aquesta manera dintre deIs 8in
dicats, la guerra sera guanyada i ensem:;
es garanhtzara la revolució o ~l resultan
automatic de les coses, producte d'aquesta.
aferrissada guerra.

A la auerra moderna el Sindicat és qUl'"
j)fga la carta més importanú. Sabem .qu~·
la gu~rra d'avui és guerra on té tanta im
portancia l'avantguarda com la reraguarda.
En u~ sentit teénic gairebé hom arribara .a
dir que és guerra en pÚmer 110c de rera
guarda per ésser aquesna guerra caracte
ritzada en combat's de resistencia, 011 hi e11
tr~ com a factor principal per a mantenir
aquesta resistellCia el compte economic o
bé la prodpcció'. AÜibar a l~ conclusió que
és la p'roducció de la reraguarela, o sigui,
la producció al camp i la indÚstria a a
ciut;at, qu~ són les que clec.i.cleixen la vic
toria.

Els Sindicats que són els qui mouen
aquests mitjans de producció s6n les veÓ

tables trinxeres 011. s'estavella ]'enemic, si
es troba nÍeriys org«lni.tzat sindicalmellt.

'Tots els joves socíalistes unificats cal que
propugnin per una producció intensa i. mi
1I0r per mitja del Sindicát, organ exc1usiu .
per al reildiment maxim del camp i de la
indÚstria.

socialista•.IoveEl
L'antifeixista ] Jove sociaJista unificat

ha el'ésser un incansable lluitaelor en tots
els moments, avui jorns ele guerra, jorns
de vitaEtat per a tota la joventut. El' jove
.5ocialista unificat té ~na obligació, lin deu
re que no pot esquivar.

I

Per damunt ele totes les coses, per da-
murltl de tot~ e1s interessos, hi ha la neces
sitat ele guanyar la, guerra, Aquesta és una
consigna de la nostra joventut. Doncs,

,¿ qpe hem de fer per assolir la victoria el
més aviat possi'ble? El jove juga el millor
páper en aquest movimenu.· El Jove Socia
lista Unificat no ha de pensar en qualse
vol cosa que no sigui la ele' guauyar la'
guerra. ,

EIn primer 11oc: ha d'aprenelre el maueig
de les armes i .la i.pstrucció milita!', puix
que és el jove el .qUi fa la guerra,

Ha de propa{ar dintre del seu respectip
Siudicat una mentalitJat de guerra. Ha de
pr.o~ugnar en eH que s,obligui a tots els
mJ1ltants de 18 a 40 allys a aprendre la
il1struéció militar i á fer fortificacions ll

expugnables en elefensa del nostrepoble.
Ha de proc:urar q:ue el Sindicat destini el
maxim d'esfors:os per a gua'nyar la gu.ena
com a objectiu primordial fixat per la jo
ventut Socialista Uni.ficada de Catalunya.

Ha de crear eJs grups de xoc, no soIs
com a estímul, .5inó com a renetiment de
produc~i6, A les fabriques, al camp, al co
mers:, etc.

Tasca no menys important! i. que pot con
siderar-se paraUela a la tasca de guerra
és la d'assegurar o garantitzar la marxa
del Sindicat, fent que la- direcció estigui a
mans de veritables militants i si pat· ésser
per mílitants de la Joventut o del Partit

)

'.
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tnanl,estaCtG el~1 ~C ele lebrer

Organitzada per aquestes Joventuts Socialistes Uníiícades es celebr.a
el,pass'at dia 20 de iebrer una maniiestació. monstre ,pro-Exercit Pop~
lar Regular, j Servei militar obligatorí, la qua. sortíot del n9stre local
social recorre~uéels príncipals carr,ers de la nostra ciutat iins a arri-. . . ~ ,

bar a léA GeneraUtat per a entregar al Comissari-'de la mateíxa, camarada
Vila, unes conclusions eo les que propugnavem per 'l'Exercit regular
popular, Servei militar obligatori, Comandament únici unitat sindical'. '

I •

Van ésser previament invitats, tote~ les organitzadons polítiques i
sindicals existents a la nostra localitat. Al arriba~ els maniiestants ,a
la Generalitat, el company Vila els dirigí breus paraules admitint les
conclusions preseotades i exhortant ,. tots per 'a" qúé I'unitat sindical i
anti~eixista sigui prompte una realitat.. ' \

Varen ier us de la paraula, tot seguít, els represent~ots de totes les
organítzacíons en el sentit d'estrenyer ~és les nostres relacíoos i juntar
els nostres esior~os en beneiicí comú. ' ' ,

Al acabar aquestes íotervencíons va continuar la maniiestacíó iíns
al oostre estatge, 00 es va disoldr'p.

La caiguda de Malaga iou un motíu poderós 'per a que tot el poble de
Lleida respongués magníiicament a la nostra crida. Ademés deIs vint.i.cínc
mil maniiestants, nombrós públic presencia el pas de la mateixa pels car

_rers de la ciut'at i es va escoltar amb creixent ¡nteres els discursos rapáts
que alguos ~els n()stC'es companys varen pronunciar durant el trajede.

Podem aiírmar, que la manii 'stació del día 20 va ésser una prova
palpable de que tot el poblé antiieixista interpr,eta iielment les nostres
coosi~nes i veu en elles I'única manera d'e lIiurar a la nostra terra deIs
invasors alemanys e ítalians.

Se~retaria;t Administratiu

Ca insistir en a l1ece~sitat que hi ha que
tots es militan ts de la Jovel1tut cotlitzin
pUl1tualment,
. Tots s-abem que és, la fout d'ingressos
més gral1s amb que comp1Ja la Jmrelltut i
que ~i aquesta 110 es desenvolupa d 'una
manera regular j constant és natural, que
repercut~ixin els seus efectes a l'organitza~

ciÓ interior.
Es aquest un deure ele tot bon militant i

que nillgÚ sota 'cap pretext devem obJidar.,
Existeix, pero, el cas dels companys qU.f'
es troben actualment a les trinx,eres que ro'"

manen allí des del primer d ia i que la man~

ca ele joves que vagin a substituir-los fa
que n.o puguin C1esplas:-ar-se del 1l0c on es
troben i que, per tallt, no poden complir
amb aquesta obligació, Sabem, pero, quins
són aquests company. i tan sols en aquest
cas eleix-ai"em de sanciOlíar les anormalitats
en el pagamen1: de les quotleS,

'Esplirem que sobre aque t punt no ('al
eld_ in istir novament i. que tots aquells
companys que els afecti l'exposat procura
ran ·e,smenar en el s:t-1c~essiu aquesta falta
i que sabran ésser dignes militants ele la
nostra Joveutut.

Sec?'e/;C/.1''¡a ad ministTat·iva.

. -------
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STA.L. N, el cap

indiscutible del

proletariat m u n

dial, el campió de
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La Joventut Socialísta Uníiicada
madrilenya dóna instrucció premio
lít~r a grans masses de la joventut.

Té 35.000 soldats al iront.·
Té Diaris i Butlletins.
Realitza un treball incansable de

propaganda.

Té grups de xoc a les iabriques.
I~a Joventut Socialista Uniiicada

de Lleida, en aquestes hores críti
ques, deu posar-se en peu de guer- .
ra, com varen ier-ho els nostres
companys de Madrid el día 1 de no
vembre de 193óJ!
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ftormu ~n~ral~ ur la [oD~tiln[ió [~l'Inlar
E-s natural que nosaltres, Joventuts So

cialistes Unificade., que seguim la linia
tra<;ada per la Internacional Jovenívola Co
munista adoptem normes d'organització cel
lular peoro sense que ting11i el caracter sec
tari d'abans.

Una p~l.lula no és alha 'cosa qJie un grup
de di.versos· companys que es reuneixen pe
riodicamel1t per tal de discutir e1s acords
i consignes lle11<;ades pels nostres. Comites
locals i centrals, ensems que és la veritable
escola on s'instrueixel1 políticament i es
forgen els millors mi1itants nostres i per a
fixar el treball practic que s'ha de portar
a tenne.

Constitueixen la cellula diversos secre.ta
riats, C0111 són :

Tots els joves deuen saber I'ins
trucció militar.

El maneig de les armes.
Impulsar í consignar la forma

ció de I'Exercit popular regular.
.De.iensar a tot arreu el Serveí

mílitar obligatorí í el Comanament
único .

Tractar como si iossín enem.ícs
als que sabotejen la unítat olJrera
i antífeíxísta, el Govern de la Repú~

blica i el 60vern de la 6eneralítat.
.TrebaUar per la cODstrucció de

trinxeres i reiugis.
Tot aquell que en aquestes cir

cumstanc.es dífícíls no faci tot aixo
és un traidor.

En aquesta tasca els militants de
la Joventut deuen ésser els primers.

Secrdari político
» d' organi1lzació.
» administratiu.
» sindical i agrari..
» d'agitació i propaganda.'

Secretaria femenina.

En constituir-se JÍl1a cel·lula cal ten~r en
compte la proximibat del seu carrer, dis
tricte, fabrica, etc. Nosaltres, en prinClpl,
som partidaris de les cellules de trebaU,
culturals, d'esbarjo, pero tenint en compbe
que a Lleida no hi ha grans concentracions
industrials sobretot, mitjan<;arem les ceUu
les de carrer amb les altres, sempre que si
gui possible, donant preferencia a les pri
meres.

El 'ecretari polític és el veritable res
ponsable de la ceJ.lula i el ·qui. ha d'orientar
poHtícament els components d' ella. Té el
de.ure d'explicar i remarcar les' consignes
i la Hnia seguida per la nostra Joventut.
Actna sempre de president a les reunions
i. fiscalitza 'i vigila ]' actuació de tots el
companys.

El Secretari d) organització actuara de
secretari a les reunions i tindra al seu car
rec la custodia, de' 1libres , propostes, ac-
tes, etc .

Cal remarcar ]'ext.raordinari.a importan
cia del secretari militar en aquests mo
ments. Ha de procurar que cap de1s in~

tegrants de la ceUu1a deixi d'incorporar-se
a l'Exercit popular regular i. fer que ~ots

complei."\.in les consignes militars llen<;ades
per aquestes Joventnts. _

Aquests són els secretariats de més Im
portancia dil1tre les ceJ.lu1es.

Le s tasques a reali.tzar per mitja .del
treball cellular dintre les Joventiuts és Im-
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mens. Aquest treball permetra desemmas
carar tots aquells e'lements que .aprofite~

les circumstancies acúuals per infiltrar-se
:Clintre les org~mi:tzacio1'Js la taE.ca deIs quals
solameut té Un objectiu: sembrar la dis
cordia i facilitar així la victoria deIs nos
tres enemics. Perme~:ái acabar també amb
tots aquel1s cotitzants és a' dir, amb tots
aquel1s elements que creuen hav·er complert
amb el seu deure passant una vegada cada
mes pelo ~.ecretariat" ·aclD1il~istratiu. (

Tots els companys, clones, tenen el deu
re de h-ebal1ar amb el majOl' entu,siasme al
si d~ les cel·Iules.

(;1 la pdrrilllQ circular e:>.-p¡'icarem el tre
ball que c(1¡Tes!)(11l als altre_· secreta
rials.)

Vosaltres, compaDyes de la '0
veDtut teniu .que substitui·r als jo
ves, a les iabriques i al camp, quan
s'ímplanti el Servei militar obliga
torio

La lIuita contra el ieixisme us
cODcedeix aquest lIoc d'honor i te
Diu el deure d'ésser digDes d'ell.

LENIN,
Dostre mestre, Dostre exemple

Cal que totes les seccions .recol1eixin d'una manera activa, la consigna
lIanc;:ada per la Federació Nacional de J. S. U. ele C. per la construccio. eI'un
nou vaixell KOMSOMOL,. en substitució d'aquell vaixell rus,
que a:lava destinat als antifeixistes espanyols i que fou esfonsat pe)s vaix'ells
pirates a les ordres del feixisme internacional, encarnats en' HWer i Musso
Hni. Es per aixó que tot el poble antlfelxista té el deure de col'laborar en
aquesta tasca magnífica.. .

Per aquest motíu car que totes les seccions de les J. S. U, forl11in el
més aviat possible Comités «Pro·Komsol11ol», aquests Comités estaran in-

. tegrats per tots els partits polítics i Sindicats i Sodetats varies. de caracter
progressiu que hi vulguin cooperar, particularment, es celebraran recaptes
al carrer. a les fabrigues, als 1I0cs de reunió, J3alls, Cine, Futbol.: etc., tots
aquests beneftcis seran destina'ts a la, co-nstrucció del KOMSOMOL. U~S
quantitats recaudad es seran ~ntregades a.la Joventut Socialista Unificada de
L1eida, AVinguda de la República, 55.
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Tl'ifón Medrano, Zapirain i Rodríguez, diri

gents de les Joventuts Socialistes Unificades,

han lnort en el seu lloc de cOlnbat

La guerra criminal. desenrotlldda pel fei
xisme internacional en estreta alian~a amb els
militars traidors esta segant les vides més va.
luoses deIs millors lluitadors de la ioventut, deIs
més abnegats q..t;fdnsors de la nova generació .
que vol la independencia nacional. la llibertat .
social, 7a' cultura, l'esport, la més amplía dig
nitat humana.

Ara, a Bilbpo, han caigut lrifón Medrano, Agustí Zapirain i Lluis Rodrí
guez. Als noms gloriosos de Lina Odena, d'Andreu Martín. de López Raimun
do, de sánchez, i de tants altres, s'uneixen
aquests que fan més gran el nostre odi contra
els enemics del poble i més fort el desig~de vic
toria.

Les Joventuts Socialistes Unificades han per
dut amb la mort de lrifón Medrano, sobre
tot, un cap estimadíssim, un home de ferro,
Ut;l. magnífic exemple víu de soldat· de. la llí
bertat.

La millór manera de recordar-los es defen
sant amb' més energia que mai la unitat obrera
i antifeixista. l'Exercit Popular Regular,' per a

expulsar en tí de la nostia terra l'imperialisme
d'Alemanya i d'Ztalia.

Després de la perdua de Mál~ga, davant del periJI que hi ha· al front
d'Aragó, tot el que s'oposi d'una manera activa o passiva a I'Exercit
popular re'gular és un agent del feixisme i el vostre deure és denunciar-lo
als Tribunals »opulars com veritables feixistes.I •



8 avantguarda

La Conferencia Nacional de Joventuts Socia

liste's Unificades. els d'arrers esdeveniments
Quan va celebrar~se a Valencia la Conferencia Nacional de loventuts So~

cialisies Unífícades i tia adoptar les conegudes r.onclusions, de cara a la guerra,
no havia ocorregut encara la perdua de Malaga, que tant fondament va conmou~

re a tot el ppble. En aquesta data certs seciops ens atacpren amb extraordinaria
duresa i varen critícdr les nostres consignes. Escoltarem els calificatius més in
justos: menxevics, traidors, etc. En la campanya varen prendre part activíssima
els trotskistes que ens acusaren de renegats, d'enemicl!! de la joventut obrera i
cafnperola. Amb aquesta demagógia contrarrevolucionaria, feit;n la seva tasca
d'agents de Hitler i 'de Mussolini al nostre camp, com varen fer-ho a la Unió
Sovíetíca els seus' amiCs terroristes i enemics aferríssats de la Patria del prole
tariat. Per incomprensió també s'h.i oposaren nombroso.s sectors de ioves llí
berlaris.

Que demanaven els 250.'000 joves d'Espanya, de Cata 1u'!J}a , d'Euzkud~?
Tol ~l poder per al Govern de la República, Exercit Popular, Servei militar

obligatóri, Comandat;T;lent único anihílament deIs incontrolats, respecte a la
pagesia. '.

Avui, sobre tot en el, que es refereíx a.les consignes milít'ars, ningú dubta de
que són encertades. Les altres sóh combatudes hipócrítament perque no tenen
la valentía de fer-ho de manera pública.

Teftiem raó, La tením ara més que mai. Defensavem amb visió clar.a. els
íntÚessos de la joventut, ,interprelavem els desíijos deIs javes de la ciutat i del
'camp, deIs braus lluitador'~ de les írinxere.s, 'que fan vt;ritat la frase de la nostra
caTi~ó «love Guardia»

Avui té més aCtualitat quemailaformacÍódel.alial1~anacional de la
ioventut espanyola contra e/s invasors. perque es la garantía de que es faei el
servei militar obligalórí per milja d'un front atnplíssim de lluita, d'una aplica
ció 'amplíssima de la unitat jovenívola.

Alian9a amb els ioves nacionalistes cata'lans" amb els republical1s, amb els
llíbertaris, amb les grans masses jovenils que són el$ grups esportius, els centre,s
cullurals í d'esbario. Tósca de persuassió amb els joves honrats. de la loventut
Comunista Iberíca perqué comprenguin la traidó deIs seus dirigents. la catas
trófica línia política que significa la desfeta total i que nosaltres hem d'aclarír. 1

. Vivim moments d'un gran perill en que les hores poden ésser el triomf o
l'anihilament. Tenírn que treballar amb rapidesa i entusiasm;e.

L' ~devepidorperleny a la joventul si aquesta sap tonqui8tar-lo. Si no ha
fem pix'í tíndrem la mort, l'esclavatge, la miseria, Z:opresió sota els peas dels
colonít<zadors 'alemanys i ítalíans. I

TOTA LA JO VENTUT. ,A LES ARMES!!

Impremta SOL. Pla¡;;á Pintor Morera, Telefan 2173-Lleída


