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Contra t~s infamtes,
ce;. N: T.:t, el c.\iari o(gan confe.

deral de Madrid, surt al, pas de la
campanya que menen cont~a nosa,l
tres els menxevics de la Revolúció,
en un artic1e que ens con;t!?lá~men
reprod'uir, per a qu~ els .treDalla~0.rs
jutgin per ells mateiXos als arnVlS·
tes i reformistes de tota c1as.s~, a\s
quals fa nasa el P. O: U. M,.,per
ésser avui l'ú#it partit C0mumsta

¡ d'EspanYa. lDiu'així:
I «Vet¡fios c.on pena'y c(!)n'~~Hcen' ,
cia, la polétiliea e1lltre el P. 0. U. M.
y sus detractores de Catalu1Ul y Ma
drid. No ha sido precisamente el
P. O. U. M. quien ha'CliUivg{}o lá
literatura truculen.ta gue a nosotros
nos parece sericill~ente inadmisi
ble. El P. Q. U. M. y la ]bventüd
Comuilisca Ibérica, se declaran aje
nos al tr'otskismó po el cual han
sido conjbatido!;i algunas' veces y
ajenos al sta'limsmo. que no quiere
décir que sean enemigos de' lli
U. R. S. S.

Reconocemps que muchas, veces
hen:lOs coincidido con:el P. q. ;q. M.

Los elementos que actua1m~nte

10 integra9-, salieron, eri Caral~lla.de,
la C. N. T. y nuestra orgamzaclón
és la que más dáño na' suftido por
paxte de los dirigentes. de este par·
tido. Pa,ra nosot'ros e¡I P. O. U. M.
n@ es U!;la. Jüerza despteciatil# ni
mucht> menos. Respecto 'a las filtra!
cLones de ,esté PartHlo en' nuestras
filas, decimos: Nuestto. movimiento
tiene vOluntad'y carácter, p',,¡op,i¡o y
por esa voluntatl y ese cara te't de
sea que, no' sepe;rtuI'lJen las re'J.'acio
nes éle cordialidad I qué debe h'~bér'
entre todos los ellrmentos arit¡.fas,
cistas».
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Visca COMBAT, set-

t' amb tóta la dtgnt"tat, a, un altre·
diart' qtte esdevhtdrlt at'xf mate't'x,
sota ergz,¡.iatge del P. O. U. M., et
puntal més ferm· de la Revoludó
esp~'Y-ol'f' " f

I Per.o el nou diá'fl nO fvrtt'rti', en
catala. La lluita ens ha t'mposat ala'
tresrmt"tjans per a assolt"ro el' triomf
que nosa·ltres aeatem sense discu
tir; pero 'la llengua catétlan'a segut'-

11. 'ra essent per a nesaltres la 1fustra
llegua) la llengua· de la Catálunya
obre1'a resudtada pero la puixanra
del seu proletart"at. I amb ellaJ st'n'Ó
des del nou dt'a1i, verbalnient, con'
tinuarem educant a les masses dJ'
cwra al SodaUsme, a la serva, total
emandpadó.

COMBAT no mort; det.'x'r,(' el lloc
a un sttostitut 'mt'll(i)r' preparat.
I en el seu darrer dt'a; fidels a les
seves campanyes comitnistes;·t· com
autentics bolxevt'cs, no p'O'item p'er
menys que cridar:

Sabut COMBAT: el cami que
tu has fet no tornara' a cobrir-lo·
l'herba 'de 1'0bUt. Nosaltres el '(l/st'·
gut'rem cadq. dt'tz amb l.a llt'111¡á 4el
nostre r.evolud01'Ptnisme autentt'ca".
ment bol;x,evt'c!

'es convertira, en setmonori' orgorn de la J. C.I.·q

El dio- primer ~el febrer aparei~era

. ,

~~~ 'el n(l)U di1ati órgan del P:' O. U: ,M. Q.e' L1e'iq'q
esc(ritl en Ilkngua' cash~lI¡arid' sub$tifuiro'

TREBALLADORS2
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Per a nosaltres bolJd ics espa
'nyols, stO imperaNus ti a guerM,
exigendes té la Revol i6. I una

1
d'elles, la que potser e atany de,
_.¿,s aprop, é.5 la !>7(_1,,' tur.i6 efe

ICOMBAT per un altre dia en llen
,gua castellana.

l

A v u t' és el darrer n mero de
COMBAT, el ferm llut"tado deIs pri
mers temps de RevolucirJ Amb ell
haviem .fet tota la camp nya d'a
questa guerra 1evoludo 'rt'a que
tan cara costa al prolet t'at espa
nyol z' de la qual ha de s #r-ne la
seva emandpadó total. n la seva
col'lecdó, s'hz' troben tots s nostres
esforros, tota la nostra fi en la vic
toda, totes les 'esperanc d'un de
ma mt'llor per al qual m lluitat
sempre z' segu,iren/J ,IlÚit t' a mal:
grat de tot; totes les na$res il·lu.·
st'ons do(! joves revoluáof'flrt·s.

Vetera de la llut'ta 1'evoludom}
ria} COMBAT ha estat en la nostra
dutat el llu#ador més ferm de la
Revoludó. Avui, mancat d'armes
impresdndibles per a seguir llut',
tant d'acord amb les aircumstan~

des} COM:B~T deÜxa el lloc mantin·
gut fins al darrer dia immaculat
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La Joventut Comunista Iberiqa i,el P,artit Obrer d'trn.ifica-
ció Marxista, des de les barricades, des deIs llocs de respon
sabilitat, des deIs fronts de combat, com un allau, contribui-
ren,. dé~d..l'1j'...l,Duu' diA, .._d...,rro~..r ~.J. Rc~ ...=c, • •

l?el'o.• lesJ41asse1s¡ tr~balladore:s', el prléletat'lat lle.1data~Ite~

nil!,necessitatt d'adaptal'-se, totalme.nt a .les posicion$ JieiVolu-
cien.a~ies i marxistes ,de la Revolució qJ1e. s'iniciava.

Reus ací perq1Je·~paregU;.éCOM.BAT'.
Sorg\ en mi~ de les, j<fnades fevol~cionaries segii~ntsal

11?-agníijc'ajxec~m!lnt p,op,ular ·de.l I9 de juliol contra.la milita
radl!,feixil?ta. ~ei Q allavous fins avui, cada dia, ha llen~at'una
canl;>nada en fa..vor de la Revolu.ció..Les seves 'pagines han es
tat l'exponent> de. la vibra~ci() emotiva, profunda, revoluciona
ria, d~aquest Partit fort, disc\Plin.at, com.unista, que.. és el
P.O.U.M: .

Cada COMBAT senyala un fuIl més per l'antologia histori
ca de la nostra Rév91'n.c-ió..cada COMBAT ha estat la piqueta
demoled'6ra i la gaveJa constructiva del nou edifici sociar que
el pro.letariat,, amb, ltofrena generosa de la seva sang, esta
ba~ti.nt., C~da¡ C.pMB~T' ha/estat Una fuetada, centra els aFri.,
yístes, que v~olen de.sviaJi les essencies de la Revolució Social
'í volen t~rnar-nos a les, falses po.siciens de la RepúbliGa de""
moctatica.

Marx"Le.nin, i Maurín, són ~ls\lnostt'es :Mestrés, i a ;traiVés
d'ells, a trav¿s dél selfg,riiátge, hem a.ctua~,'actuemi a¡¡:!uarem.

Estem s~~,~e.ts'.d~,~ohra que localment'ha fet COMBAT.
~ltnRstre dlaX;i ~~~ el p'riin~r full revolucion~.rique a.pareguq a
Lleida J¡ 4a,se:nta~ Ut1~ pos.-ició ferma, dialectica., ciara.. Sense.
subterfugis ildient les.coses 'pel seu nomo •

Mpltes vegades 'hem estat durs. Nosaltres, comitnistes, sa
'1 beQl. el- qll~, v01~_m. i o_nane.m. Tot aquell que s'ha posat front a
I 'l~ Rp~ol»~ió h~ topát amb COMBAT. Cre,iem haver' reaUtzat

el nostre comes i complert la missió que reos ma'Dcarem al U'ei
xer a la·palestl'a re'Velucionaria.

¡' .A,vui, al~, sis me!!l.os llargs d'iniciada la gllerra contra el
feix;is-tpe inte~paciona,l, el·panorama al front i a· la reragqarda
ha C~Jlv.i~t.rijaicalmept.

Este~ en gUe~ra. Ja no vivim els dies d'insurrecció'. Gua
'J nyatem la g~~rra. El feixisme a Espanya, a'Catalunya no pas

, lilarA"Sqm.¡QptiJll,is;te_~ i conven~uts,
Perp a )~¡1"era.gu,~)"cill;t, l'a-mbien<t s'ha'en~a-rit. La .contliarre-,

volució tovna asurav"diSlsimulada en foirina!de ccrep,"'bltoánis
·me avamtad~s'Sim» ..S"iittent,a-, des de dalt, extrangular'la'Rle-'
vo.),;qció,S.O.9,i~1.Es prepa.ra el. terreny p!?r,fer possible el resta
bliment c:í~upa\ ;Repúb;lip,l;t, dejlJ,locratiéa i' par1 mentaria. 1 són

'¡l els¡me.nxe:vics, disf,r~ssa~de comunistes i .de sodaliste~, els
que més.,joCJian., ' .

Jll ~,a gperra i l'a re\ro~uFió hian creat nous problemes. Cal
actl1ap tn s"ljint~p,I¡la-ptent" ca~ eixamplar el camp d~acció per'
arrib~li'la;influeIJcia'J;;m~ rpJioletaris, per ta!l de posar-los enl
guardia i ajudar-Ios a portar endifvant la<.R'evolució. .

P'erJ aoÍxo COM~AT" déi·xa d'é&ser dia'ri' i es converté& en.
setma ~r', continuant com a brg~n de la J. C.!. Per aixo ap~

re~~er.~, d,j,lll1ns¡ ;vi,n~nt, ,dial primer de¡febver, ADELANTE,ln~u
dlari, .orgapndel!»l. O. U. M~ atlJleida. ADELANTE sera el con7
tinuaaar de l'obra aeICOMBAT.

1 COMBAT des de la seva nova fas~ d'actuació seguira
l1ui~\~'il(J?1~1 trio,m,f ,del) Socia,li~me,.,
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COUOll>i9' ,j:¡. 5JO~il::>ion~ c:n ,.;{ p .....

dret a l'esser agafat ¡Del' PaSCells.ot
de l'edifici deis Magatzems,Queralt
del carrer de Condes d'Urgel.!. '

,Dispar- i lesions

Treballant en el Parc d!Artille
ría Antoni Gallisastegui Urcelay,
de 48 anys d'edat, casat, que viu al
carrer de Travesia de Palau, núme
ro 13, se ti dispara una arma resul
tant ferit amb hemorragia en la re,
gi6 subjun,tival dreta, qua\jficada de
pronostic reservat.

, A.eeident de treball
Ha estat assistit Manuel Ullot

Villa, 'de 43 anys d'edat, n~tUral de
Sarifiena i domidliat en la carretera
de Barcelona, núm. 1, d'una contu
si6 en la regió dorsal dreta, q.u'e es
produí al caure del,carrq que anRVR,
prop del pont de classificació.

Notes diverse~

Teatre {(La Violeta"
Dissabte, 30 de gent>r del 1937

a les deu de la vetlla¡ repétiGió, dd
Gran Festival de Teatre, ' organitzat
pel Centre Sardallístic Lleidata,
amb la col'laboració del Quadre Ar
tístíc Ferroviari, a petici6 de nom
broses persones, á; benefiei de la
Creu Roja:" .

PROGRAMA
Pr~mer.-U.nesparaules de salu

tació! a carrec d'una companya del
Comlte Local de la Creu Roja.

Segon.-L'Agrupaeió :de Teatre
del Centre Sardanístic L1eidaUl
presentara l'humorada en un acle~
cApunts del Naturah.

Tercer.-La matdxa Agrupacié
de Teatre, posara en escena amb
~ota propi~tat i juste<;a, la divertictít
tar~a cbml.~a en dos actes i prosa de
F:ehp Meha, adaptació del valen
CIa, per Agustí Collado, titolada:
cFl Fill de Son Pare,.. '

Quart.-El sainet:' ,,:gl' sexCí> de
bih, representat pel Quadre ArUs
tic Ferroviarí.

1\menitzara els entreactes, l'a
credltada Banda de la .Generalitat,
amb un escollit programa.
. Lleidatans: Acutliu a aq\lest fes

tival, per tal de contribuir a la hu,
manitaria obra que porta a cap la
beneficainstitució de la Creu Roja.

Preus:' Llona amb sis entTádes,
10 pessetes. Butaca platea, 1'50 pts.
. Venda de localitats al Bar Rialto
1 a l'estatge Social c;le la Paloma, di·
vendres i dissabte, de 7 a 9 del,ves
pre; i a «La Violeta ... , UEa hora aban$'
de comeD~ar l'acte.

Se1'lSe partit, el prime1' a indiscipli
nar-se, pelO el pdmer, també, a 1W
de!alli1 i a donar la seva dfl¡rrera

, gota de sang per la causa del prole
tariat. Aixi, del PROLETARIA1:
amb' llet1'es grosses. Aq~1e/¡l .nu:¡ri·
ne1', que en un mome'!1't d'insegt-tré
tat, arre?'lca' tot sol, baÜmeta calada,
al crt't t"inpetuós de «La Internado
nal3 • L'himne dels t1'eballadors de
tot el rIZón, de tots el's 'explotats, lIe-'
va l'insom'l'ti i la por 'als' seus com
panys, ijunts, amb massa, avan
cen indetu1'ables. ,

No era un exercit «disciplinal.. ,
m' de ,«11'Jilitars. a seques» - pobres
marionetes de la ex-Intermtcionai
Comttnista,-els qui de!ensdren Pe
t1'ograd, el .1917. Era l'exer.cit d'o
br.e1's. a.n.zb consden'cza de p'roleta
1{S. Ere,n els. cprnunistes, {Jite per a
ésser combate1tÍs' els hi caUa exhi-

. MI' la ~'eva «fulia de serveis". Els
antecedent.$. socials, ~a datll. de la
jiUadó al ¡Jartitt., tes deportaGÜms,
els effipr~s'oita'ft~nts, els castigs que
havzen sofertpel delicte d'ésser co- '
munísta.

'. Era seta -el gtdatge de Lenin,
amb la i"limitada auton"tat'dels c/e

:lega/s polítics, a1J,ten#cs porlant
vet(s, de? Partit, q~e l'exe1'cit r'Jig

;eJ1. germen conibatfa a les tropes
, blareques, alian(Ja deis bU1'gesos na-
donals z· z·nteruadonals ...

En'¿;on#nuarem paz'lant de «Els
11Zarinets de Ctonstadt» i de tol el
,qz~e aq,uest magnific film sovÜ:#c,
ens suggereix. De la disdpUna, de
~a manca deIs qt$eviures, de l'att
toritat deis caps poUtics, de, la qZJa
litat dels combatents, dc la jinaNtat
,a assolir.

Cada escena, cada pa1'flUla> és
wn a1'gZotmeut més a favor de la po
sídó pol{#ca que nosfJlt) es sustm
tem en front de la tlostra gZfe1·ra cz- I

vil, qzte pesz' a qu,z" pesi, el pro'eta
ríat no s' h.,: Juga en eUa, tota la seVa
salut pe1' a entrm'lÍtza1' novament
altra vegada , als que amb 'la seVa
incapadtatferen possible qz-tc elfei
xisme fos tole1'fll al nostre, pafs.

IRux.

de"E/s manns

Aspectes de la ciutat,

JOAN C.!\SCARRA.

..; l< ..~-t. ....."

"'1'a repl"esentacló' Qel '51natcat;- 1 r'C{fit'
'v~ure q-ue si es fa la votació tal coro
e;:;ta acordada, el C. L. no la dara.
valida i que amb tota seguretat el
C. L. expulsaria de la U. G. T. a la
Junta Directl'va, i com sigui que
nosaltres hem vingut a la U. G. T.
a fer obra sindical i no afer escis·
sions, recomana que no votin els
menors de 18 anys. L'assemblea
accepta per unanimitat el dit per el
nostre president.

Es procedeix a l'elecció mitjan
c;ant el llibre de socis i secreta. Es
presenten dues candidatures. La
Presidencia invita que vingui a la
taula un company de l'altra candi
datura.

Fet l'escrutin.i, dóna un resultat
de 95 vots la candidatura que co- .
men~a el company Aguila per a
President i 32 la comen~ada pel
lZompany Ibars. El nombre de vo
tants fou de 132.

El company President diu que
com s,'l1a pogut notar, s'han deixat
alguns noms per a cridar. Fa obser
var que alguns s6n al front, altres
que no són de la 10caUtat i altres
que s6n -burgesos, fiUs de burgesos i
álg1¡ns que són element 'de tenden-
cia reaccionaria (cal fér observar
que tóta aquesta gent, a excepció
clels qui s6n al ffont, no tindrien
cl'ésser al Sindicat, ¡Dero ja els vam
trobar afiliats a la U. G. T.), lajunta
creu que no poden tenir veu ni vot,
i que ben eontents poden estar que
se'ls doni l.tn carnet sindical. Pre
guntada"l'Assemblea si accepta
aquest criteri de la junta, contesta
amb un s( unAnim.

Des¡:>rés tou 'aprovat l'estat ele
comptes. COm'sigui que l'llora era
avan9ada, es deixa per a una altra
reunió la qüestió del Sindicat Mer
cantil i l'assump.t~ del" Moble.

S'ai':JCeca la r~unió en mig d'un
gran entusiasme.

Establiments Sanitaris

CaiQuda

]Qaquim Monteliu. milicia de la
columna «Macia-Comp,anys.. anant

, en una bicicleta per 1Avinguda de
~a República, ji l'mtentar passar da
vant d'un carro, caigué originant·se
una f,erida contusa en el turmell
dret,

Lesionant per un aseensor

En el Dispensari de I'Hospital de
Urgencia de la Creu Roja ha estat
assistit Pere Volencia Burdo; d'una

HAT
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indicals

Donatlu.

De Seros.,Recapta en el POUM
d'aquella vil'la:

Francesc Gilí, 2 pessetes; ]'erooi
Roige, 1; Francesc Aresté, 1; Angel
Puig-vert, 5()centims; Josep Santau
laria i la seva familia, 1'50; Camil
Jové, 1; Paco Alba, 1; ]osep Pena,
1; Domenec Radigales, 30 dmtims;
J oan Latorre, 50 c~ntims; J osep Puig
vert Lauca, 2; Antoni Baró, 1; Da·
niel Coliella, 1; Ramon Alba, 1;
Francesc Latorre, 1; Josep Aresté,
1; Gaieta Viianova, 1;]acint Vinyes,
1; Bonaventura Palau, 2; Miquel
Badia, 25 cen.tims; Antoni Badia,
2'25; Ramon Hars, 25-centims; Fran
cese Hars, 1; Jaume Remola, 0'50;
]osep Pena~ 0'50; Manuel Castillo,
1; Mateu Romia, 0'50; Salvador Es
pasa, 0'50; Joan Alba, 1; Manuel
Jové, 1; Miquel Baró, 1; Francesc
SantauIaria, 2; Basili JOY'é, 3; Anto
ni Jové, 2; 'Enrie Gili, 0'50; Antoni
Remola. 1; Francesc Radigales, 0'50;
Antoni lové, 1; Salv-ador Ortí~, 2;
lacint Te' idó. 1; Antoni Aresté, ];
Josep LORca, 1; Antoni Monc,lús, 1.

L' ..' • del Sind,ie.i de 1
F..... 6. T.

. Tal com estava anunciat, va tenir
1100 el dia deIs corrents, l'assem
blea gener, ordin~ria.,

Despre' d'un petit parlament del
comp,any esident Aguila, eXpli
cant el p~l' ue d'aquesta reunió la'"
qualés per compUr estdétament el
Regl'ament, es passa al nomenament
de dlrreos .de Junta. Com a conse
qü~ncia dJil a pregunta fetal per un
company d que si deúen 'de votar
els menors de 18 anys, es promou
un vi" deh , en ,el que la presiden
cil.'\ remarcar que mai el Sindicat
de la Fusta com tampoc els, qui for
mav,en la ,L. S., havien aplicat
l'article 10 que priva de votar els
menors d~ 18 anys per considerar-ho
amic'etl\ocratic, i ara encara molt,
més, t~nint en compte les circums
{imcies actuaIs.

Féu nottl també el company pre
sident, que la Junta aotual sorrid'a
de la fusió deIs dos $indicats ele la
U. L. S. i U G. T., havia fet seu el
vigent Regl ent, a pesar de que
les assig'natures que estan al peu del
Reglament, o són prou acceptables
per a 11:\ sev actuació sindical de fa
molts anys, No obstant, el qqe diu
l'article 10, reu la Junta que deaen
de votar éIs enors de 18 anys.

L'assemb~a, a la que hi assisteix
la totalitat 1 Sindicat menys els
qili estf\n al ront i, altres que no són
de' la ,loc,a1i t, que no comprenem
com el Stn icat de la Fusta de la
U, G. T. 'els va adm~tr,e, va accep
tar que' vot in els menors de 18,
anys. . " '

El mome~lt d'anar a fer-se la vo·
tació, va felh acte .4e presenci~ un
c?mpany' del Comite I;-ocal, qui va,
dar que SI aquella 'votacló es fela, n9
seria v~l1ida perque s'involucraba
l'article 10.

Fou cont tat per un company
que for.mava art de la presidencia,
fent.li veure anomalia, la ineptitud
i el descone' ement de qüestions'
sindicals qUe té el C. L. a I'aeceptar
un Reglamen que per les seves as
signatures nB el podien acceptar,
pero com que el que interessf!.,. al
C. L. de la U. G. T. és ferfoI:t;a'sln'
dicats, ho va acceptar sense mirE,lr "
res.

El company Aguila, fent ga~a
una vegada IJlés de la democraCIa
sindical, la disciplina sindical deIs
companys qu actualme~t _ostent~n

vador Dolcet 10; Ramon Bosch, 10; Hem vz'st al Cinema Catalu1'l)la,
Miquel Ber~i 5; ]aume Duran, ó; el film sovietic «Els mt,Jtz'mrs de
Josep Figuer~ 5; Francesc Bernié, C10tzstadt», distribzÚ't pe1 «Laya
5; Uuís Ange'rri, 5;· ]osep Tomas, jilms3 del Comissariat de P'fopa-

. 10; Francesc Lacuna, 10; Ramon ganda de la GeJ'lBralitat de Cata·
S?lé, 10; Agustí Sus~gna, 10; Ant~-., lunya.
111 Calder6 4' Damel Cerve1l6, 6. ' Hem vist, a la ji, un film. Així;

Es de tot elogi el veure els nos- .alttenticament, amb tota la exten
tres milicians pertanyents a la cen- sió de la parattla. «Els marins de
túria cIsidre Gonzalez" com pensen Cronsta,dt... és un d' aquests .films
en ajuda,r el Socors Roig, en les ne- que mantes vegades hem assenya
cessitats de reraguardia, fent reme- lat des de les uost1'es planes com a
sa de llurs estalvís per Jlls aixoplu- exemple de l'Únzc mate1'ial cinema- ,
gats, malalts, i infants, etc., que no, tOf?:nlfic que en aquests momelits
satisíets en d:onar -llurs yides a le's dificils caldría que fos nom'és auto,
trinxeres per a exterminar el fei- 'ritzat. Una mostra ay..ttentíca del,

'xisme assassí se sacrifiquen mate- cinema sovietzc i un exemple, fra-
rialment per ~I triomf de la nostra pant i contundent Pe1' la grán con
RevolUGió. Es digne d'admirar el /ian{.·a en la victoria qite temn els
gest deIs nostres milícians. Us salu- seus personatges. D'una mcompa"
dem, camarades, amb un Visca a la 1'able actualt'tat, d'zma 1'ealitat "en-
Revoluci6. vejable.

/ Hetn víst/ilms sovie#cs, de gue1'~
1'a. El mfs recent «Txapaz"e[f,- el
guerrille1' roig,.,. Possz'b!ement a
qZ1-est film poseéix una tewica cine
matograjica més perfecta que no la
de cEIs ma1 Ú1S de Cronstadt». Perb
deu ésser efecte tie l'ambiá,t en que
ens tl'obem emb.olcallats, oier la re
producció d'escenes viscudes, Q pe.1
1ma sensació elect1'itzant qu,e, , en'5
comunica el P'J,blic, el c;as ésqzie
aquest dar1 erfilm, que actualme,zt
es passa al Saló CataZtmya, 'en de
te1 minats moments ens jéu .1'eaccio
na1' amb una emoci6 de tal i11.tensi
tal., com 1'ec01'dt!r1z poques vegad'es
que el cinema hagi pogut aconse-
guz'r·ho. .. .

1 s6n cabalme'J',lt les conseqÜen
cies extdwrdinariament a llif-ona.
dores que d:elt se'n pot exl1'aw'e, la
gran actualitat qu.e per a nosaltres
esdevenen aqtMixes, llir;ons, el P1'O
'Jit en01'1'ne de feoy revh-tre áls ulls del
nostre públic, les escetJes dtu'es d'u
na guerra civil-la 1'lOta ta11. paral,
lela a aquella--;-, els moments. ;nten
síssims el'Ufz combat, d'atacs als
parapets,. amenit$at amb lp. sinfo
1tia . impe1'turbable de la metralla-
dora... "

./!,¿ maH'1'leY, l'J1l!10í anlJl1.im, el

Socors R~iS ' el POUM
"'

Per al reintegre deuen ~resent~r
al Departament d'Economla MU~)l
cipal, els reb~ts que els fqren 11m·
rats, quan vareu ingressar.

Lleida a 30 de gener de 1937.
El Conseller d'Economia, F, Estaún

, López.

Conselleria de Pr~velments

LA VENDA D'AVIRAM

Havent-se declarat per l'Ajunta
ment venda Uiure d'aviram, als tres
Mercats de la nostra ciutat, cosa que
vol dir que les venedores han d~e
fectuar les seves transaccions als
Mercats del Segre, Pla, i Pi i M~r
gall, la Conselleria de Prove'iments
.fa present a les mateixes que les,
vendes no es podran realitzar péls
carrers o altres !tocs que no siguin
els Mercats.

, ,Cas de comprovar-se la infracció
ct'aquesta ordre, els' companys de la:
Ronda d'Inspecd6denuncil!ran ~ls
infractors, els qual!> ser·an sanclO
nats, requisant·se de bell antuvi,
tota l'avirá'tn que portí al d~munt

, per a la seva venda.
Queda dones ben patent que t-ota

I'aviram s'ha de vendre als Mercats.
" Lleida, 30 de gener del 1937.
B. Izquierdo.

'Les eooperatives hall de raeio-
Dar

. Amb el fi de <lesfer inequivocs
involuntar.is s'orgits en la' interpre
tació de facuUats. que tenen recone
gúdes les Cooperatives de consum
establertes en la nostra ciutat, l'A
juntament de Lleida, la, vertadera i
genuIna representació del poble tre
ballador, ha acordat per a la seva
aplicació immediata el seglient acord
que es fa públic per, ~ generál co
neixement:

cQue es comuniqui a tots els Sin
dicats que tinguin Cooperatives de
consum en la nostra clutat que no
queden exc10ses d'ap1ic~r en les ae
tuals circumstancjes el racionament
que pesa sobre determinats artic1~s

de 'primera neaessitatl'obeIn't les
rdres i disposicions sobre la mate-

ria dr; la CPnSelt la reep .JW
Ara bé, per tal de portar a la

practica tal acord i amb el desig d'e
vitar molesties als socis de les di
verses Cooperatives de consum de
Lleida, se'Is fa avinent, que a l'anar
a comprar els diversos queviures
que degut a les circumstilncies ac
~s es tl'oben racionats per la
ConseJle~a de Proveiments, l'obli
gació que tenen de portar el corres
ponent carnet familiar, el qual sera
qegudament segellat pels empleats
de les res,pectives Cooperatives.

EIs queviures que estao subieG'
tes al racionament són en l'actuali
tat'els següents:

.Mongetes, sigrons, b~caUa, JIet
cond.ensada i OllS. '
. El sucre també esUt racionat a

500 grams per cenda. .
Lleida, 30. de gener del 1937.-8,.

Üquierdo.

, Donatius ,!\Ie f.n els milicians
de la centúría cI&id're Gonzldez~ al"
Socors Roig del P. O.:U. M.

Manuel Palacin, 10 pessete.s; An-'
toni Sorolla, 20; IsabeH Iglesias, 25;
Francesc Blanch, 10; Pere Dolcet,
10; Ramon Mor, 10; €lol Ore), 5; An
toni Coit, 20; Lloren~ Ballesté, 10;
biete Molios, 10; ]oaquim Ribé, 10;
Lhtís Badia, ~; Emili Pardo, 5; Sal-

per la DeIegació de' Carbons qe
la Comissaria de la Generalitat, és
~a avinent a tots els industrial~ cal"
b<mers, mag~tzemistes i particulars,
l'obligació ineludible en que estaI.l
qe donar compte en el pla~ maxim
~e 48 hores, a partir de la publica
ció d'aquesta nota, de totes les exis
tendes de carbop,s minerals de que
disposen actualmenf, exceptuant les
qualitats procedénts de l~s mines de
la Granja, Pobla, Malpas l AImatret.

Per al compliment d'aq.qesta dis
f>0sició es prega a tots els lpteresats,
presentin tQt seguit a la Delegació
d~ Carbpns de la Geperalítat ' unes
relacions degudament si~nades do·
nant el det~~l de les'quanutats i qua-
litats. '

Bn en ~l oas d~ no fer·hQ aunb la
.puQlualitat preceptuad p r aqllesta
Delepció, i la diUglmd ue recia·
men {es actuals éircun1tAnclei, sera
aplí da als intere$at~ a a¡anció cor
resp nent.

Lteoida a 30 gener del 1937.~El
Del~t, Ent'ic Vil¡} CIII.1'Ct,'I'11,l$nt.

Noticiari de la
~,. c. l.

Ordre Públic

Comissaria d/lnvesti-
i

gació Vigilancia

furt
S'ha presentat a aquesta Comis

~aril\ el dutada Jo~ep Oró Olivera
per a denunciar que del taller de
Sabateria de la U. G. T. van furtu:,
ahir 797'90 pte~. en metlilic, Els Ua
dres violentilren una finestra per 00
varen entrar al local.

'Tribunal POpu~
Aquesf man slha celebrat la vis·

ta' de la causá seguida contra -els
processats Enrie Bea, Tomas Pinyol

'1 Francesc Luea, els quals es supo'
·sen des:afectes al régilJ} i complicats
en els f~ts de juliol passat.

Per tal de sotmetres al inteno
gatari del company Fiscal compa~
reb::

EnrieBea'

Aquest proces~at, veí d~1 poble
d'Alpicat, actq& de jutge municipal
despreso de ,les eleccions del 33, i
fiscal de pCllble en temps del bieni
negreo Com a president "'el C~ntre
Republica Federal Soci~lista, va
extendre' dos earnets, per'tal de fer
escapol de la Justicia proletaria, als
mestres d'Alpicat i 'Ralmat respec-,
,tivament, considl~ats com a texis
tes declarats.

~untament

ComlslIló pressupost apee,••
l:a Comissió que resol léS recla

maClOns fetes a I'ingrés de l'itnpost
extrao~dinari de lloguers, ateses les
necesSltats provades deIs, segUents
rec1amants ha acordat: ' .

Retornar els imports ingressats
per:, O·

Joan i DoIors Vilaplaua.
A~asta'si Tutet Begqe.
J...lulsa Mateu AgustL '
Antoni Corberó.
0010rs Montsernt.
Dolors Jov~. '
Josep Clívillé Af"tÚ~;' ,:' "
Retomar el roes de De~mb-re a:
francesca Jorge,
1 parcial a:
Agustina Hortelano.

Matrimoni
Ahir a la tarda es va celebra a

la Comissaria d'Ordre Públic el ma·
trimonial enlla~ entre els companys
Silvi Caberol Sanfidel i Carme Cos
ta Beau.

Toml\s PioyoJ ,

'CapelÚl dé:Pob1a de Grana<;lella,
.en:eaminava-a la joyentut~elesmen~
·tat Jloble, per uns camiAs re~cio·

, nans. Milit;1n~i propaga.dor de lds
idees ,tracílfcioná~j5tes•.

'rueese J...e.
Aqúest, mestre de primer Euse

llyamenr, de Sidamunt, es coq.cep·
tuat com a 1,'radicionijlista' ftcerrim,
i en el registre efectua't a la sev"
llar,J se ,Phi trovA una banClera mo
narquica i 'altres insignies perta
nyents al partit Tradicionalista-Es
panYOI, junt tij.mb unntrat del Borbó
_o\lfoQ¡s.

El company FiScal després d'ha
ver expossat claram~nt el' proc~s
reacc;,unari deIs tres processats ela
pOfa tes seves cO:llduSsions, de~a.
nant pelS processats les següents
.penes.

Pe,: a ,Enric Bea, la p~na de mort
i confis',:aciO deIs seus béns; pet a
Tomtts Pjí'I.,oJ, la péna de 20 anys d~
treballs i confiscació de btns., i pe.r a

: Francesc Luca, la pella de 20 ap.n
de treballs i connscació de béns.

El Tribunat en la seva detibcttaf
ció i d'acord amb la seva co:psdin
cia acorda es t abJi r 1es segUeQts
pene~: .t

Per a Enrie ReA, la pena: de 19
anys de treballs i confiscació e
béns; per a Toma!? Pifiol, la 'Pena
de 20 anys de trebll1Is i confiscadó
de,béns¡. i pe.r aFrancese Luca, la
pena de 30 anys de t.reballS i confis
caci6 de ti·éns.

te••tatea de' dtl~.....

, El ptoper diHuns es cele.,brara la
vista de la causa seguida éontr~

, lSegUents. prQcessats:..Josep AragQ
nts, XaV1~rManen, Josep Altaya i
.R~mon B~l(lla, eIs tres primers de
Lleida i l'últim de Pesonadá.
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g-uesfl. i el terrot'isme darrel"amen
hagut a POI tuga}amb :I'e#presiólde
bombes. '

El, govero poitugu~s ¡'piego!~s

que vol con'servar t?tes les posses- 1

sioos colonials i no n'empenyorara-
cap, ' "',,'

U.,. cop de genl de Hi"~'"
.. ," ,~ : .. - .. .'.

Com a conseqUencia dels fet~

ocorreguts aquest any en otorgar el
lpremi Nobela Ossietski, prascrit,de
Hitler. ara el Fuhrer n'ha insHtui't
un altreque-findr.a'uJiI c/!lrMtes emi·'
nentment alemany i el ,premi del
qual sera de cent mil marcs.

,Hitler, pero, ha prohibi.t qu~ cap
álemany pugui acceptar- ni conco·
rrer al premi NobeI.
Un 'raJa periodista an,l.a~mor, '

El conegut Sir Parcibal Pbílipps
ha mort avui a l'edat deIs cinquanta~ ,
t-url anys. Amb Philipps ha mort un:
deIs més g-rans periodistes.

Durant.quaranta anys 'h~via ac~

tuat de corresponsal en tots els con~

. fUctes armats des de la guerra gre
, co turca del 1897 al confHcte italo;

abissini d~ l'an>, passat.
Actualment hav.ia, estat enviat

com a corresponsal del t<Daily Te
legraf» a Espanya pel' tal d'infor
mar sobre la marxa del eonfHcte
espanyol.

J"

de GuadalajC1.r~.

fracassats.

I

Mentre el. obrera moreo de fam

El ,oyern portul1ue. neQa que "ul.
,ui venMe coloniea a alemanya

Ef govern {Ilortugues ha publi~~~
u'na nota de,smentint que tingui l'in
tencíó 'de yen{Jre o arrendar 11'1. "c6:

• • t '. ...:~'"

loma d'Arlgola als alemanys. D¡ú
que aquests ru~ors han sortit deIs
mateixos centres que promogueren
la sublevació de la marin~ r portu·

Comuniquen de Berlín que du
rant l'any tram¡corre'gut hall conti" ~

nuat prosperant els negocis de les';
fabriques Siemens Schuquert que
han acordat repartir avui als aecio
nlstes el dividend essent en relaci6
de sis prenent el de I'any anterior
COIn un valor de cinc. Le¡¡ fabriques'
han realitzat un benefici net 'de viat
roi1lons de marcs.

Una prosperitat sémblant acÜ
sen les fabriques Sieme'ns Hals}(e
que han repartit el dividenl resul
tant en la proporció de nou 'a: vuit
en relació de'I'any anterIor. El be
nefici net c1'aquésta socie¡tat anoni
ma fon de seixanta·sis rllillons de
marcs.

col·lectes. Bs empleats i funciona- I
ris han donat ja l'exem.ple' deseop
tant deIs seus sous una part per a'
entregar-ho a aquest Comite. ' -

, ,

De la. corifere'ncia amb Barcelona, i del notic~riespecial,de
Rll.dio P. O. U. M.- E. e .P . 3 -:Ueida

Reunió del Ciov~ra basc'

'\'ui ha tingut Uoc una reunió del Govern base després de la qUlll
s'han fet públies importants decrets.

Un d'eUs pertanyen a la Conselleria de Treb~ll es refereix a la con·
cessió de subsidis als obl'ers que per manca ele matéries primes contipuen
en atul' fon;ós:

Un altre tractat de les condiciops necessaries ,per a ultimació de con
tractes de segurs i de les garanties deIs assegurats.

Finalment un altie estudia el problema de les evasions de capital i d~
les maneres d'evitar-Ies., " "

El 'Cons~ller de Comer~ i Prove'íments ha dit als periodiste~ que des·
prés de l'entrevista celebrada entre el Cap del Govern basc"i els' Delegats
d'-i\stúries i de Galícia seg'urament dema es celebraria una nova reunió de
Gov-enrper estudiar, assumptes relacionats amb la qües'ti6 de prci-ve'íments
i amb les necessitatsde la guerra; ,

En la reunió s'ha tractat també del indult de Plas' Echarrui, condern
nat a mort pel Tribunal Popular.

Impressi6 del 'ront de Madrid

Després deIs aven<;os aconseguits per les milícies en el pas de l'Oest,
ha estat rebutjat un atac facciós que es desencadena ahir als balTis dlUse·
ra i la Ciutat Universitaria. Sembla que els rebels volien reaccionar a tes
perdues sofertes en els darrers' dies atacant durament per aquests sectors,
pero les milícies els haI\ contingllt i e,ls han arrebatat encara algunes posi
cions. Les darreres trinxeres ocupades per les milícies dominen una gran

, extensió de terreny en la qUal els facciosos es veuen imposslbilitats d'ope.
raro Per tant la seva acció contra Madrid ha perdut un cinquanta per cent
d'eficacia puig a més d'haver hagut d'abandonar alg,uns deIs punts que els
servien com a base d'atac es troben impossibilitats de moures en gran part
del terreny que encara esta al seu poder. ' J

,L'artilleria rebel ha volg'ut impedir alguns treballs de fortiticació por·
tats a cap per les milícies, pero les peces lleials han repós al canonei~'

obligant als facciosos a callar. ,
En 1 els sectors proper~ a Madrid hi hag'ut foc de fusell i ametrall~c¡lpr:il

molt por intens i només per fer acte de presencia. En altres front$ l'ac~í

vitat tou més' intensa.
Els facciosos que en dies anteriors haviem atacat molt violentament

pels sectors d'Aranjuez i el Prado durant el dia d'avul han actuat molt poc.
També per aquesta banda les milfcies resisteixen bravament i entremíg
del foc fortifiquen i milloren les seves posicions.

Al fronts de la provincia de Guadalajara continua amb' tot ~"it 1ft toc
tlea de lee milicies lIeials d'avan<;ar pragresivament per snccesiu cops de
roa- que els facciosos no poden resistir.

L'impressió deIs fronts del Centre és molt afala~adora. -

.:
~e euuen uumur u ule. ,

EIs rebels 80frelxe ' un Qreu acci.
dent:al port de 'di~ al desem·
barcá material de Querra del.
mercenarl. e.ir nQera

Notícies confinnades ens assa-.
benten que ha ocorregut un greu
inciclent al port de ac1i<;, al moinent
d'efectuar-se el desembarc de fqrces
mercenilries reclutades a l'estran
ger per a lluitar en l',exercit de Fran·
co i de canons i d'altre material de
guerra. Mentre s'efectuava el des
embarc s'han enfonsat els desem
barcaders, i molts canons i soldats
estrangers han caigút al mar.

El comandam t facciós i la
premsa han guar t absoluta reser
va en re,laci6 a a ,l,lest fet, pero a
pesar d'aixo,. es 'u insistenment,
que nó es tracta ui>. accident ca-

sual, sinó, provoe i pn~meditat.

El que no ha pogut clarirse, es si
s'ha d'atribuir a el ents desafec
tes als facciosos .qlle v,iuen igno·
rants entre la pobla ió o a grups de
facciosos mateix . conformes amb
la preponderancia, que prenen a Es
panya italians i emanys, per la
seva participació aQlb hornes i ma
terial en la guerra civil. "

Estranger

El eant p.re malel.

Durant les darreres vint-i-quiüre
hores la malaltia que sofria el sant
pare s'ha agreuja després d'haver
passat tota la nit sense dormir i
queixant-se de gnns doIors.

Sera veritat ai b'de l'avariosi?

Import.nts treballa del "atxella ea·
cafandrers

La tripulació del vaixell esca
fandrer «Artigio» ha aconseg'uit des
pres de grans dificultats i treballs
trobar a tres·cents cinquanta me
tres de profunditat el casc del vai
xell angles «Margara- enfonsat du
rant la guerra rriundial a l'Estret de
Messina.

Els bussos provaren de posar-lo
a flot sense áeonseguir-ho, pero.

Els moriments naelonaU.tes

El moviment d 'independ~ncia

siria s'ha extés per tots els ambjts
de la vida nacionaL

ADamase s'ba format un Comi·
te encarregat de fomentar I'aviació
n~ci(mal i de procurar. per tots ,els
mitjans que es efei una armada a~

ría sir'ia i per al qual ft' s'obriran

doblada de neu q e impedeix en
aquells sectors tot moviment.

Hom sap perfectament que la
neu al front de Madrid no existeix
més que en la ima inació deIs caps
facciosos, que es resisteixen a de
clarar la impossibilitat de trencar les
nostres línies en el front de Madrid.

per la provfncia
rebels· al sect· rd'Aranjuez,

Notíci~s de I'estranger.

avene'en

, '

Comuoicat de ,uerra de. front basc

En els sectors de Elbeta Orduíía
i Agu(;rre hi hagut dol d'artilleria
sense conseqli~ncia. En els altres
séctors res de nou.

S'han pasat a les nostres files
alguns soldats un sergent, i molts
paisants

Fronf del Sud

Front del Nord

El. rebela proven de consolar.se
del. desastres soferta

, Radio Tenerife ha emés una no
títia eloqüentíssima palesant fins 00.

arriba l'imaginació deIs facciosos
quan es tracta de velar les derrotes
sofertes en la impossibilitat de conti·
nuar I'ofensiva, Radio Tenerife diu
que les forces rebels no han operat
en el front de Madrid a' causa de la

Oran 'activitat en el aecto,r de POl"T

cuaa, Lopera I Adamu.

Les milícies que operen als seco
tors de Porcuna i Loperá, despré's
deIs darrers éxits obtinguts sobre
les forces rebels, s'han dedicat par·
ticularment a fortificar les PQsielons
guanyades sense pero, abandonar
la tactica d'avan<;ar continuament.

El sector d'Adamus pero, els re
beIs han intentat una revt: nja deIs
castics soferts, atacant violentament
les nostres posicions. Amb tot, els
seus intents lian fracassat puix les
milícies després de resistir l'impuls
enerilic, no han restat inactives ,hi
han passat a l'ofensiva aconseguint
not~bles objectius, un deIs més re·
marcabIes tou el tallar les comuni
cacions per carretera i el ferrocarril
en el quilometre 32.

En aquesta operació els feixistes
sofriren mo]tes baixes, el nombre
de 'les quals és impossible calcular
aproximaelamenf, Les n0stres foro
ces ,arribaren molt aprop' del Pont
d'Alcolea situat darrera 'Cordova.
Des d'allí poguercn observar les
fortificacions construides recento
ment pels facciosos.

Al mateix temps que es produ'ia
l'atac rebel a Alamús, les nostres
forces intensificaven les operacions
ofensives en els sectors de Porcuna
i Lopera obtenint magnífics resul·
tats a la banda d'Alcauete i altres
pobles d'aquells sectors. El coman
dament ha aestat molt satisfet del
comportament de les forces l1eials
que han aconseguit els objectius as·
senyalats en el mínim de temps que
esJeia preciso '

Del camp feixista

post treient imporUmcia al feto Di·
gué que amb motiu d'unrellevament
de forces els feixistes han volgut
distreure a les nostres forces amb
un foc de fusen i ametralladora; els
nQstres han respost, i el tiroteig ha
estat general sense cap conseqüen- .
cia, peró.

Un altre periodista ha preguntat
si després deIs aven<;os deIs clarrers
dies, les nostres posicions eren les
lnrheixes, contestant afirmativament
el general Miaja i estenent-se en un
gran elogi de les forces lleials, de la
seva moral i de la seva combativitat.

ataes
milícies
Els

• • •

unuos I SO US.elllS es

Front del Centre I

Sector Nord.- Lleug-ers tiroteig a
la Granja i Tierz. Al sector de Ro
bles s'han pasat a les nostres files
tres soldats enemics.

Res de nou als altres sectors,

Valencia

tina vi!lÍta mili interpretada

, El cap del govern de Valencia
ha rebut la visita de l'almirall an
gles Sir Robert Backortouse donant
en honor seu una recepció.

A continuació el senyor Largo
Caballero ha retornat la visita a,
l'almirall a bord del vaixel1 «Nel·
'son~. Aquesta visita ha estat, pero,
mal interpretada ['el' Anglaterra que
ba negat seguidament que l'almirall
tingues cap significació política.

Reaparieió d'un periodic valencia

M.nifeatacions del Preaidel1t de la
- Junta de Defel1sa de Madrid

El President de la Iunta ele De
fensa de Madrid general Miaja, s'ha
entrevistat amb els periodistes i ha
estat interrogat per un informador
nespecte al moviment observat ahir
nit en el front. El general ha res-

Froni aragoAes

Comunieat del Coaaeller de Defen.
.a al front d'Ara,ó en el mati;
d'avui

"Irr.-~ _ Després de dos dies d'interrup
clQ a reaparegut el diari valencia
~,El -Mercantil valenciano", en la
cap<;alera del qual s'anuncia que es
un diari republica d'esquerra.

Coneell de Ministres a Valencia

Al Palau de Benicarló s'ha cele
brat una reunió del Consel1 de Mi
nistres sota la ,presidencia de Largo
Caba'uero.

El ministre de Comer~e. preocupa
deis proveiments

El Ministre del Comen; ha facili
tat una nota relativa al pro\re'íment
de tota l'Espanya lIeial en la qual
s'indiquen alguns punts estudiats,
perqu~ aquest servei cobreixi les
necéssitats de la' població civil i deIs
froms. En la nota es diu que cal
anar a una revisió general deIs sis
temes seguits per cada uú particular,
per 'al proveYment ele les pobladons
i deIs front!' i adoptar mesures de
gran sev.eritat per a estructurar tots
els serveis de provaments segons
un pla general que en faci precís el
control. Diu també' que de la bona
voluntat 'que cada u posi en acatar
les disposicions deIs Poders Públics
depen'el bon prove'íment del territo
ri no sotm~s als feixistes, essent
precís coordinar tots els serveis.
S'han elictat ja algunes posicions a
aquesta fi i en sortiran encara d'al
tres el compliment de les quals és, .
el compliinent del deure comu en
benefici general. Acaba la nota dient
que s'ha d'evitar que cada localitat
pugui despla<;ar delegacions a 'l'es
tranger per a resoldre qüestions re
ferents als serveis de prove'íments
sense coneixement i conseatiment
deIs Poders Superiors.
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gons model obligatori de la burge
sia, en contra d€ls pFindpis d'igual
tat i democracia que ha d'existir en
el si dels Sindicats.

No volem retreure més casos.
Creiem que els que aquí es meno
cionen són un exponent prou inte
ressant per a demoslJ;ar: a l.a cl~sse

treballadora que milita a la U. G. T.
pocsuquista. la necessitat que hi ha
de reaccionar a temps. A'les hores
d'ara encara es pot evitar aquesta
política de provocació i de falta de
sentit de classe.

Per estar aliront d'una organit·
zació sindical, cal més serieta.t.

La classe trebaUadora no fa els
sacrificis actuals per trobar-se, aca
bada la guerra, que els seus. ene
mics tradicionals, la burgesia, són
els qui estiguin a la dit'ecció dels_
Sindicats.

Cal impulsar la Revolució per a
«reduir a la burgesia».

1 cal treballar per a la unificació'
de les Centrals Sindicals, eliminant
a tots aquells elements emboscat~

que al calor de la competencia sin
dical, s'han introdu'it dintre d'elles.

Els obrers ho desitgen i la Re-
volució ho exigeix. .

J. B~~~ADA.
" 1 I

-que no aliribaral-de que t-ingué
rem que recuJar, ens for:marie~ u,n
front, i allavors ens trobaríem entre
dos foes que malgrati la. ao.stllra va
lentia ens veuríem impossibilitats
de combatre. Apércebei¡x; ai~o i
també l'esperili re(ormista que al:
guns partits procuren imposar amb.
tots els mitjans que calguin. amp tal
de fer fracassar la Revolucio, sepa-
raJh\:;Ja de l;;¡. g:q,er,ra . . .

Pero cal que SaP.fKuin' aqu,ets
SENYORS, que ho sapiguin ·tots
aquets BUROCRATES q_ue estan
embo!::cats a la reraguarda, que el
mateix que ara combatim contra les
hovdes de Franco res ens c(j)star&,
si veiem que la lluita que·sost,e{j.jJ:p
qe res ha de servir, que només fe.m
que torn¿¡,r en ilHuell temps' d'abans
del 19 de julio!", d'encarar els fu
sells endarrera amb, tanta o més ra6,
que ho fem al1a ,(wntra> el ':fieit:x1sme,
ja. q\ae J.luitllrem contra un ene@i~,

embosc~ti,no amb un enemi~d~cla
rat com ara ho fem.
. ALER'fA REPORMISTESI qlie·
quelcom per¿ha de valer la sang que
es verteix aqwí a1Jront, i que aquest,
quel¡::om ha d'ésser, una Llibertat
flpreixen per la Revolució Socialis
ta, i' per una Espanya revolucio
naria.
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tuts als Sindicats, per a veure si al
gun deIs no cadictes» a la seva polí
tica, deixa de complir amb algun
articlet. per a expulsar-lo; mentre al
$indicat de la Pell, després d'acor
dar la mateixa Junta Directiva cele
brar Assemblea, tal com marquen
els Estatuts, no es dei;x:a fer, perque,
el Comite Local I}O l'autoliÍtza ni vol
deixar- el local.

Fets inconscients són els que ha
dut a cap el Sindicat del Transport
en la daFr€ra As,,;emblea. Segons els
Estatuts soIs devien renovar-se cinc
carrecs de Junta, pero com que fer-ho
així r.esultava qu,e a la J1UI\l:t.a 4i que·
daven tres obrers qae no seguien la
política de cuqueria deIs escarabats,
van obligar a dimitir tota la Junta
amb I!excusa que no h,a:via treballat
gens, i en nomenaren una de«nova,.,
de la .qp.al, naturalrn,ent, foren eli·
minats els obrers i reelegits els que
deien que no havien fet res, pero
que simpatitzaven amb els del Co
mite local.

Fets incolilscients són el voler
def.ensar que els menors de 18 anys
no poden votar-cas de la Fusta
per quan no solament no és una
qtiestió de principis, sinó que és de
fens,aMun artLcle d'u,ns Estatuts,· se-I---------_-------..;.",....;,,;,,----.....i---

I

;Als Durocrales de reraguai"<fa·

Darrers dies de
juliol del 1936...

I COMBAT, el p'r.i
mer diari del v~~'tit
a Lleida al servei de
la Revolució visita- á~'

va, freturós, ininter
romp'udament fins av.ui, totes les dependencies oficials populars, oferiot a.lJ:
cOIhp'anys ltegidors, les més destaeades noyetats diaries. V;eg~u aef el
cotxe idos cam'ür-ades del diüri al Par,e de I'Hospital Intercomarea\. Obser
veu' en el1s, els bra~als que esponta'niamentJhom es col'loQava elslnrimers
di~~. qu~ SUfc,eiren el 1·9 de jullol. Ara, enl aq,uesta nova etapa¡qlle ~OM.~A'f
v,1J a inie;~r., ap~re¡x~nt ~ehfl~n8Imen~" I'aprecl q!1e els. eomp(anys.. Ueg;ldprs
ens ban ~i~pensat- tóthora, I la sahsfaeció d'haver sa~ut comphr ar,nb el
hostre deure, és la mll10t reCompensa i serA el major eshmitlJper a contln'ua~
tt~&.cte la n'ostra palestr:a se1mana\llp ~uttei!Xa t-asea que fins! av.ui liem,Yingut
fent dilrjameJlr.-

Sis mesos de lluita a mort, sis
mesos de guerra eontra el feixisme
criminal, dies i més dies aguantant
les inclemencies deL temps; aigua,
fred en les trinxeres i en tots els pa·
rapets, i inclús dies de gana. Pero

1el milicia ho admet tot, gana, fred
pluja, i tot ab~o hp resisteix pel se~
eSl?er;it t¡evolucionari i pel seu ideal,
dóna la vida si es. pt:eajs per a con
seg;uir la g10ribsa victoria de la Re
vo1l1ció, hspanyola 'i per l'alliber'a
menÍ1 de tOt8 els germans sotm'esos
sota, el jpij del ieixisme. No sola
mep.,t d'Espapy,a sino de tot el ¡;>roLe
tariat internacional que am,b tant
dJinterés segueix l'a nó~tra 'lluita i
ens a~uda amb tot el moral i materIal
que li es posible.

Pe,ro el milicia, eH¡ eli transcurs
de la.lluit~ 1, en, el:;. II!0II!rnt~ de des
cans, també es recoraa de la rera
guardia i' mira enrerá si els com
panys que són a la revag¡u.al¡Tdia com
p'1~~.~JlI como ho, f#l di amb les ar
m~s; mira si. e~ que ell va d,~i~ar
a~b una serios~ responsabiJitat,
llU1ta també per la Revolució men
tre ell fa la' guerFa, i dóha 'la vida si
és necessario Perb¡ ailt amb molta
pen~ es dóna c0~pte que a la. Fera
guardia existeixen, m o1t s qu,e np
senten la Re olució, que són a l'a
gutait de C;O que passara, i que segu
rament molts d'elils, si. ar:¡;:ibés el dia

Per una ~olí .ca sindical classista

A. E. ALÓS.

~p.tecedent¡s abans q/le sigqi tardo
1 ti~~ui~ I?,t;ese~.els.reformjstes que.
ens insulten per sistema que aquest
metode aoabali81 p&r enfotlsaIY alS1 qUf!
l'atilitzen. -

Ar.a les coses sembl¡:l que els va7,
gin bé als arrivistes cte'~ P. ~. U. C·
La c@nfllsió,lacíeao'og'iadelmo-, o iI

ment, at 'eq, II;lo}~e~ caI;>es. de gente¡-)
I t~! Els conglo¡:ner~ts proijorci,9p,e.n

mql ts m~tjans ~0lJ:?.és, el) ct,e.fer, c@ti};l
zar a ~a for9~. ~ aqtbar, bé. a,p:;b 'fl

I burgesla i eIlxufar a un,es q,uánt.~s

amistats, sense escrúpols, que no
tenen res a. veure amb la Revolu
ció.

La política renegats del
marxisme i deIs U6 seguidors a
Catalun~a, els :S.U.C., farem
tots el!') imp'l)S$l~les Reli a que no

I s'imposr,d:i'tl~ ~l:l. rp.assa bé com
estrang,u1'miah' 1 eVolució,. Socia-
lista.

No hi ha res m insoportable en
aquest món, que elS nou rics.

Aixo i molt méS podem aplicar
los, a la capel,leta petit-burg6sa que.
mangoneix el Comite Local d,e la
U. G. 'F. sempre 'acord en defen
sar els interessos cdemocratics» de
la burgesia i deIs. protessionals de:
l'esquirolatge, en perj.udici deIs v~

rirables¡ trebal1,ado S.

1 es compren. Quí no tecorda la
cova del carrer. e Villa Antonia
on en una sola s'ecretari P.S Leijni.en
els «Sindicats de la Casa del ~uer

blo?, «El Partidp Socialista» i les
cJuventudes Sod listas» capiguent
hi 1:ots, i sobrant-los encara mitja
secretaria, perque els pocs qlfe eren
no es reunien niai-i compara anib
la «creixenc;a» insospitada actual,
sense que els escarabatets que man
goneixen el P. S. U. C:. hagin fel:
cap esforc;, ni en front de la bur
gesia, ni a favor deIs interessos d~
la classe· treballadora.

:Ss ell que' ells deuen pensar. Si
no havent fet res de profit pels
obrers, tenint «se'xanta» Sindicat'S
encara que una tercera part siguin
burgesos-es de t a que deiem és
ser molt intel'lig ts, i que, fem el
que fem, esta· ben feto

Solament acc .~ant aquesta teo
ría, és explicable sel'ie die. fets in
conscients que e n portant a cap,
i que no de.r:no..!t res nlés que eu-

quena l'rrres1" ·abilitat.
Fets incohs ents són el que des

prés de dos me s de tenir el Sindi'
cat Mercantil «seu» estatge, i
d'ésser c@nvoca pel mateix Comite
l.ocal per assis als Plens de :Ele
legats puguiI;l sense enl'ogir, que
el Sindicat MeF til ells no el reco
neixen, perqu no estava a. la
U.G.T.

Fets inconsci nts i contrarevolu
cionaris són els e a l'ensems que

: diuen no recon~i'xer un Sindic~t,

que esta allí pr nt, convocatl per
I ells, a,nunciE:n q la U. G. T. orga·

nitzara el Sindi t de trebaIJadors·
mercar¡.tils, qu ja saben qu,e ai;xo
és i-mpossible, si o el form~n a base

~ d'esquir.ol~ rastr~s i bl1rgesos, co.rp,
van fer, amb la EJJ,sta.

Fets inconscients són els que es
tan duient a Clip manant els Esta'"B. PELEG~t.

els qui des deIs comi~sariats i des
de la premsa l'havien combatut en
tots els terrenys; lacais del feixisme
alemany els que havien ajudat afer
una Unió Sovietica f-orta en previs
sió de possibles aventualitats amb
els estats feixistes!

Com és possible que confesses
sin tots aquests crims monstruosos
els qui tingueren a la ma durant
llarg temps, no solame~t la direceió
d'l,ln sindicat o d'un diari, sinó la
presidencia deIs comissariats de la
Unió?

La farsa és patent; la comedia
no menys infamant. Cinc anys que'
un deIs acusats-desconegut políti
cament-anotava tots els «crims» i
tots els suposats sabotatges, que
mai no s'havien comes, per a en.tre
gar el document al Tribunal en el
moment oportúl Tots els acusats
s'han acusat; tOt5 el.s dubtes han es
tat aclarits pels propis encartats;,
tots els passos i sabotatges compro
vats pels qui mai no els havien si
caminat ni produ'ít. ..

La veu de la consciencia del pro
letariat internl:!-cional no pot reptar
callada.

Justicia!!! Pero justícia a plena
llum, pÚblica, de veritat. Que el
dubte n,o prengui en l'anim de la
classe obrera; que l'actual proceso
de Moscú no pugui interpretar se
mai com un caprici, com una aber
ració, com un crim monstruós deIs

. actua.1s dirigents de la U. R. S. S.I
En els moments hi,storics perqul!

Lravessa l'Espanya revol1,lcionaria,
ens interessa sobremanera senta!' 13
base de la justicia popular que nos
altres mateixos haurem d'aplicar ri
gorosament, sobre bases solides, so
bre els precedents de la més alta i
immacu.lada dignitat proletaria l'e
xemple de la qual avui solament ens
pot donar la U. R. S. S.

Per la d'ignitat de la Revolució
mundial, la consciencia revolucio·
na1;ia, qel -proletariat internacional
exigeix:

Una rectificació deIs procedi
ments judicials emprats.

Una revissió, amb l'assistencia
d'una delegació obrera internacio
nal, de l'actual proces de Moscú
contra els vells lluitadQrs bolxevics.

Per la memo.ria del LeI}.jp. im
mortal i dignel

El proees de Mose

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ

Un mes 3'50 ptes. tres mesas 10'50 ptes.

Redacció I Acad~IDialJ 1 '1

Posicions teoriques

Una altra monstl1uositat va a co
metre's en la que tants anys havíem
anomenat patria del socialisme; un
crim en la persona de vells bolxe
vics, d'antics lluitadors del 17, d'a
mics íntims i col'laboradors de Le
nin; una altra bofetada a la sensibi
litat revolucionaria de la classe
treballadora mundial que no enlén
dJaquestes diferencies entre sectors
obrers.

En el proces de Moscú que ha
despertat l'interes i desfermat la iI;l
dignació de tot el proletariat, s'han
de.manat disset penes de mort per
Rade~, Piatakov, Serebriakov, So
kolnikov, i tretze companys més.
En nom de que? Per qué? En nom
del Socialisme; acusats de trots
kistesl
En nom del Socialisme vol afusel1ar·
se'Radek iPiatakov com varen. aTuse
llar-se Zinoviev i Kamenev que, junt'
amb Lenin, en foren els seus con~

tructors a la U. R. S. S. En nom del
trotskisme s'assassin:l, mancats de
tota defensa, als qui comprenguéren
que les rectificacions de Trotski no
eren més que una nova concepció
del marxisme, una desviació' falsa
del leninisme marxista. En cap cas
el trotskisme, doctrina revoluciona
ria, n,o podia ésser combatut, per
altres sectors revolucionaris, més
que amb la ploma, amb la crítica
implacable del més pur revolucio
narisme leninista; mai, pero, a sasg
i a foc, amb la caltunnia i la difama
ció més monstruases.

Pero si do]orós és a¡quest descens
de la. mOFal revolucionaria, és més
dolorós encara el que s'h¿¡,gin em
prat eiQ¡ e~ gro,ceq, Gl~ ljElf~~lilcia els
procediments més brutals,. els mito
jans més barbars i antihumans que
vosaltres, obrers revolucionaris,
hem combatut sem: re en mans del
capitalisme.

Atemoritzats, mancats de l'apoi
internacional que la burocracia sta·
linista ha cuidat de que no arribés
fins als acusats, aquests s'han vist
atropellats, tergiversades i encara
falsificades les seves declaracions
de les quals, i a través deIs organis
mes oficials, es desprén - olÍ imfa·
mia 1-- de que els acusats, eren
servidors humils i dócils del feixis
me alemany i de l'imperialisme
nipó.

Servidors de l'imperialisme nipó

ElsC!etrac;;tor.:& del- morxis.me
Quan Marx exposava les seves tra, els ter,¡ega,ts, ~l\lIuptki, Lasa)l~~

teories, a través de la Hum pública" I War,tder:v;elde, Otto B~qer...
al servei del proletariat, els que el Més,ja arribara el dia de fer¡ uP+1¡
combatien, mai ho feren, com ho :fia revissió i posaJ¡ les cose~,a,.l-SeU 11oc.
i;l.vui, el P.'S. U. C. contl'a el P. O. Allavors ser~ quan el pFoletaria,t es.

. U. M., que adjudkant-se les doctri- preguntara: Per qije aque~ gent,
. 'nes de Marx ens combat amb. Pin- amb el nom del maq:i,¡;me, pet;se

sult, tot perque diem que cal apli- gqia als vertade¡-s bolx,evics? Pe¡:;
car les consignes del rp.arxisq¡e ~n qpe, tpt i dient-se mar;x.ll?t~s f~ia el
'defensa del Socialisme. contr!'lri d,el que deia,¡ M~px ?, P~r:<f¡

Pero els qui avui ens cOIJlba~en'· avu' la, c;lasse lire)Jallad9¡:f~.no s'ho
no ho fan amb teoria, marxista per- pregunta, tot aixo i el~ aprofj.tado1is
que es veu que no han llegit mai de sempre ~ls va II;lolt bé de I;lO di;tj
a J\1~r,x, ni tm;npoc a LeniI).. El que les coses pel seu I;lpm. Saben per
passa-i aixo és el. .I?arapoxic, que endavant que no els produir;ia els
amb el nom del marxisme defensin beneficis particulars que avui obte
una república democratica,-es que nen i quedl:fr anxufats en una, eRe
no han llegit altra cosa que als de- pública de trabajadores de todas
iractors que combaten a.Lenin. clases» que és a tot ,el que asp:

EIs que ens combaten avui són ren.
els que abans no cr~ies en-Marx i No ser~ cu,lp;, npstra el q¡uF;- arri·
es mofaven d.~ n.osaltres, els comu- ,bi ~l mom,ent de pa?sa~ compte~ d~!
nistes. .traI;lscurs, q~ la ll,Wt~ 1:;0I).tIja e1¡ f~'-

Ma1s d~i.xebles teneI;l a casa nos- xisme. Nosal1ires ja. els posem en


