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SOLlDARITAT JOVENll
INTERNACIONAL

La Joventut Internacional, avant
guarda de la lluifa pel progres i la
llibertad ·del món, ha donat probe«
d'actuació conscíent amb respecte
als seus germans que lluítetÍ a les
trinxeres de la nostra patria, me
vilizant-se en massa a Francia i
A~ftlaterra, deddits a colrlaborar
a 'la victoría, amb els que defen~

sem amb tot. dret la independCn~

cía d'lbería contra les a.vantguar~

des de la Reichswer alemanya i
exércits itallans,

Quatre milions de joves units per
un mateix ti es disposen resott» a
aiudat als seus millors camarades
que estan donan: la vida en pro
d'una generacíó de benestar i feli
ciiat.

Aquest exemple iniciai per la jo
ventut assenyala el comí que han
de seguir les masses populars dels
4ifer.ents paissos que no vulguin
veure la seva Patria en la mateixa
situa~ó d;Alem(Jnya i de Italia.
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Al Camarada Ramon Farré

Al Camarada Ramon Farré
re1' lil couqueera U018 ure'18 jovenns 1 per la constancra en et tre

ball d'unítat, d'organització i d'educació de la joventut antífelxlst á,
ceLa Nosti'a GeneraciO» sabrá difundir les normes,'::guia del nostre
treball, poUtic i de guerra, .fins a la total consolidació de les noatres
conqllestes revotucíouaríes.

El Comité. de la J. 'S . U.

EDITORIAL '

El Cornlté: de la J. S. U.
-

Les Joventuts Socialistes Unifica- soldats de l'Exerclt Popqlar-no se-

des de L1eJda, interpretant el sentir praonstuletaSts·UtdiemeISe\sQUneorsetraelistZJiSovsoetnatuetslS,
- nnilnlm de tot!! la massa jovenil antl-

felxista d'aquesta 1~~8Iit~t, amb mo- t'enviem la nostre més sincera I cor
tiu de la teya magnifica aetuació com dial felfcitació. •
a Cómissarl Delegat de Guerra del Des de les columnes del nestre
X 'E dJ~.JOaI.u_-.....J""'tJ..<letJu'et.JleJll1aJleDLaowas!..e1lrurl-erl-__-J

·La ccNostra Generació;) portantveu de les Joventuts Socialistes
Unificades de Lleida, apareix a la no'stra reraguarda de guerra, de
Jove . ut laboriosa i entusiasta, per a reflectir Pespertt antifeixista '
i de lluita jovenll que anima els Joves combatentade les fabríques,
tallers, indústries i centres d'estudis 1. de capaeítacíé. ,

La ccNostra Generación fa ressó en els cervells jovenits i ext6n
l'estela orientadora de la' nova vida despertada pels nostres joves
militants i reafirmada amb la sans generosa derramada a les t.rfn
xeres. Vida nova de reivindicacions, de treball, d'esfor~ unificat per
a les conquestes deIs drets jovenils. _ .

El nostre portantveu representara la pauta a seguir als joves
desitjosos de justicia, pan, democracia i guerra contra- la' guerra,
Sera Parma que descobreixi l'obsfruccionista de la nostra victbria
contra el feixisme, el qui descorrt la vena a l'i~norant, el qui marqui

. i remarqui les ·tasques de la joventut, sense distinció ídeológíca enca
ra si dlntre deis postulats antifei-x:lstes, ca., a una nova societaf sense
e::::plotadors ~ emmaréats en una nova era de prosperitat I felicitat.

Amb tres puntals fonamentals I ferms: unitat, organltzacló edu
ca ció arrfbaraa assolír els seus fina democratícsí jovenils. Les reí
vindlcaclons que organismes de carácter feudal o ~e capacitat política
opressora ti negaren, sorgeíxen avui potents, sota la salvaguarda deis
postulats del Front Popular.

Per la conquesta deIs drets jovenils i per la constáncía en el tre
ball dtnnitat, d'organltzació i d'educació de la joventut antifeixista,
ceLa Nosti'a GeneraciO,) sabrá difundir les normes, -guía del nostre
treball, polftic i de guerra, ,fins a la total cQnsolldació de les noatres
cenquestee revolucíouáríes.

•



La tasca de la J.S.U. en ordre
d'educadó premilitar

(

Han finalitzat els cursets d'edu
cació polític-militar que el Comité
Local de la j. S. U. havia organit
zat al Casal de la Joventut pels jo
ves reclutes de la lleva del 1940.

No hem de destacar aquí el fí i el
fruit que s'ha obtingut en aquestes
conferencies; en les que ha pres
part activa el nostre camarada Se
cretari d'Organització. L'entusias

.me i I'esperit deIs [oves que per-
tanyen a la nostra joventut no han
demorar amb la seva presencia i
amb la seva actuació en aquests
cursets, I'afany de superar-se per
a que, al incorporar-se al nostre
_ . _ _ t.- P r ~- - _..- - ~... - ._-_. '1'-~ . _ . -_ ....• -

Local de la j. S. U. havia organit
zat al Casal de la Joventut pels jo
ves reclutes de la lleva del 1940.

No hem de destacar aquí el fí i el
fruit que s'ha obtingut en aquestes
conferencies; en les que ha pres
part activa el nostre camarada Se
cretari d'Organització. L'entusias

.me i I'esperit deIs [oves que per-
tanyen a la nostra joventut no han
demorar amb la seva presencia i
amb la seva actuació en aquests
curset~, I'afany de superar-se per
a que, al incorporar-se al nostre
gloriós Exercit del Poble; puguin
donar el benefici ideologic i militar
que la Patria- en aquests moments
reclama.

...-
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Un deis treba'ls Qalrebé oblld.ts per la joventut, ha esta t el paper
I treball que té que desenvolupar en el si deis slndlcats.

Molts, joves han creQut, produde de la seva Infantesa I a la seva
Inexperiencia Sindical, subestimant el treball di Is j~ves e n els Slndlcats,
que res tenlen afer I per alxo no hl aaaven ni dlscutien els problemes
slndlcals.

No. No és aquesta la poslcló que els joves tots I en particular els de
la J. S. U. deuen adoptar.

El m ConQrés de la U. 6. T. marca un trebaU a fer. Duna unes co n
slQnes que no han estat encara ni molt menys superata. No tenen pas
els Slndlcats les matelxes tasques a desenvolupar avul que abans del 19
de juDo,l, I els joves que han de coneixer la mlssló deis Sindicats en els
aduals moments de Qaerra contra el felxlsme invasor, deuen vetUar
per a que les eonslQneB, sindlcats de cara a la Querra. brieades de xoc,
ete., .IQuln un fet praetle. .

Vetllar per aoque els Slndieata estlQaln a I'altura de les clrcumst8n
des produint més I mlllor eada CUa, superaat-se en tota els aspecies de
1 .... 5~ __L t.-_ ..a.-~_"1.__S __ ......- ...su~ ... s .&.-.-L __ "

Inexperiencia Sindical, subestimant el treball di Is j~ves e n els Slndlcats,
que res tenlen afer I per alxo no hl aaaven ni dlscutien els problemes
sindlcals.

No. No és aquesta la poslcló que els joves tots I en particalar els de
la J. S. U. deaen adoptar.

El m ConQrés de la U. 6. T. marca un trebaU a fer. Duna unes co n
slQnes que no han estat eneara ni molt menys superata. No tenen pas
els Slndlcats les matelxes tasques a desenvolupar avul que abans del 19
de juDo,l, I els joves qae han de coneixer la mlssló deis Sindicats en els
aduals moments de Qaerra contra el felxlsme invasor, deuen vetUar
per a que les eonslQneB, sindlcats de cara a la Querra. brieades de xoc,
ete., .IQuln un fet praetle. .

Vetllar per aoque els Slndieata estlQaln a I'altura de les clrcumst8n
des produint més I mlllor eada CUa, superaat-se en tota els aspecies de
la prodaedó, subsanar les deflclencles I debllltata en un major treball
I eapadtadó, per a que DOes prodaelxl cap mena de sabotatQe o Irres
pODsablUtat, propaQnaat per la anitat sindical sense seetarisme per
ajadar a 'a causa de la RepábUca deuen ésser ela objeetiu5 de tot jove

LA JOVENTUT EN ELS SINDICÁTS

Un granamic d a.Iadoventut, Manel Culebr.~~
, parla per "LA NOST~A GENERACIO ,

El Partit Socialista Unificat es distlngeíx per la sev~
acttturconsequeuren relacié amb-la J._S. U_: Mantenint
amb energía intransigent; amb .abseiuta . lleia,ltat , ~~ , la
conducta i concepte -c1ariss,im; el. ~eu catre ~ orgamsme

. índependent de la joventut, es' limita a practicar, en un
.aspecte més, la política de FrontPopular. •

Si la J. s, U. C. té com a Iinalitat básica integ~.ar

i per tant constituir-e-la Federació Popular Revolu.clOn~
ria de tota la joventut catalana, cooperar a la realització
rápida i profunda d'aquest objectiu implica .per a nos áltres
un deure. . . ' r

Per obtenir la victoria sobre el feixisme nacional i es
.tranger, per a consolidar les conquestes revolucion~riesl

per a garantir els drets assolíts -vamb la .seva sangt amb
el seu estere considerable-per la jove gerreracio es pre
cís la seva unitat, que s'eduquí i s'organitzi a tota la jo-
ventut de la nostra terra. . . .

En la llulta peraquest postulats I'h i ha "correspost ,un
paper positiu a la nostra J. S. U.'que no pot viure a costa .
deIs Jlaurers de I'ahir immediat. Es a dir rentisticament.
Que ha de renovar i ampliar el seu fervores trebaJl a.cada
hora i a cada minut. / ,

Unir, educar i organitzar a les amplíes masses jovenils
de Catalunya-insistim- es una de les tasques rn és anti
Ieixistes, més revolucion áries,

. .
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Nostra· Generació 11!

r
vilegi d e .cas tes i no d 'intel.lig en cles.
Que vol la se va .inclusi ó als lIocs res
ponsables de I'o rdeuaci ó pol ít ica del

·pa ís . . .
Al Pie del Comi t é N acional Am

pliat de la J. S. U . , ce lebrat a Ma
drid, el compa ny Santiago Carrillo ,
assenyala el ca mí d e la victoria a rnb

. la in corpor acio a la nostra lIuita de
totes les rna sse s joven lvoles q ue ha
vien .estat fins ara al m arg e de la
nostra co nte sa o que, per morosi ta t o
apatía , o i'g nor ancia de la nostra id eo 
logi a jovenívo la no hav ien posat en 
cara teta la seva activitat al servei
d 'ella , Que d intr e el si de la J. S . U.
podrien obten ir- el m áxirn de les seves
as pi racions moral s i ma teri al s.

P er a lt ra part, s'anava tarnb é a la
incorporació global de totes les mas
ses antife ixistes de la joven tu t per a
un rnateix f i. Les nec essitats d e la
g-uerra d ernanen la co llaboraci ó. i es 
t ret llig a rn de totes les organitzacions

, joven lvoles an fiíeixistes i revolucio na
r ies , educades i organitzades sota una
directriu única, per un mateix progra
ma d e l1ui ta , fins a ixafa r el feix isme .
El trotsquisme, que log ra entra r a les
institucions jovenlvoles , sabotej á a
qu ta uni ficaci ó de joven tuts, 1, p er
altra part, la i.inco mpren si ó de ce rt s
companys exempts de I'esperit d l- 5a
crifici , q ue tota g ue r ra ex igeix , ¡Jer
judicaren la bo na marxa de la un itat
que tots, .a lmenys ho semblava, do 'it
javen i en la qual havien posat rotes
les seves illus ions.

Pensem en la unitat d el Froot. E n
la uni tat dels tallers i fabriques . En
~Is )oves q ue ca ue n per la indepen
dencia i per les reivindicacions Jv ve-

g~er~¡'l demanen la coH~ooraclo. I es 
t re t lljgarn de totes les organitzacíons
jovenívoles al1 ifeixí'stes i revoluciona
r ies, educades i organ i~ades sota una
directriu única , per un mateix progra
ma de l1uita , fins aixafar el feixis me.
El trotsquisme, que log ra entrar a les
insti tucion s joven ívoles , saboteja a
questa I1l:)ificació de jovenluts. 1, per
altra part, la . inco mp rensió de certs
companys exempts de I'esperi t d l- 5a
crifid , que tota g ue rra ex igeix , ¡Jer
'udicaren la bona ma rxa de la un itat

•Joves .aels

fab riq ues ! tall ers , com a campero ls
" abneg a ts . com a intergran ts daques

tes g lo riose s d ivis ions ag uer ride s qu.e
ja do naren P[ oves de llur capacitat,
de Ilur vete ra nía delIur es pe ri t cons
t ructi u i ordenador, ,en to.te,s les bata- ,
Hes al front i a la reraguarda, en an
sies d e s upera ció' al treball i d 'entu
siasrne a Ia lIuita. H a n estat els lI OOS

on do na ren una ev ide nt dernostr .ici ó
d e la un itat joveñívol a , pe r avancar i
no retrocedir, Pero e-l ress ó d 'aqu ests
front s d e co m bat no arribaren a r..olts
secto rs jovenlvo ls . No arribaren a
identifica r-se els q ue lIuitaven contra
el -feix isme, arnb els que, conscient
ment o. insconcien t, obstacuhtzaren la
uni tat. E l q ue s í es donaren e Olllpte
els propulso rs d e la unitat és qu e a
la reraguarda calia a tend re altres ad
versaris : els ene mics d é la unitat.

S 'es ta ílluita nt a l fro nt, a les fabr i
que s , als taller s i a ls camps $:ontra el
fe ixis rne invaso r. Volen acabar rapi 
d ament la g ue rra amb la victoria de la
nostra causa i, malgrat tot, se u. bla
que ex isteix a la rerag uard a el criteri
qu e d espré s haurern de desencaoenar
una al t ra guerra contra els q ue no
r ecolzaren 1'3. uni tat jovenívola i q ue
I'ob stac ul itzaren , "arnb un fí determi
nat , pero qu e reta rd aren, a mb les
seves maniobres inadaptades a les ne 
cessita ts dé la g uerra , l ' acabam ent
d 'a qu esta .

Di ntre la lini a d 'em a ncipació caben
t<;?ts els joves amb anhels de llibe r tat
i de reivindi cació . Estern en una epo
ca d e revolució popula r. D e sepultar
el podrir, al ló q ue hi havia ·d ' inie.... Le
en les epoques pa sad es, op re ssores
d e la joventut, a la qual es negava

ques, a ls tallers i a'ls ca~ps ~ont-¡:a el
fe ixisme invaJsor. Volen acabar rapi 
d ament la guerra amb la victo ria de la
nostra causa i, malgrat tot, se u .bla
que ex is te ix a la re raguarda el crit eri
que d esprés haure m de desencaoena r
un a altra gue rra contra els qu e no
reco~aren 1'3. unita t jovenlvola i que
I'ob stacul itza ren, ' a mb un fí d etermi
na t, pero qu e retard aren, amb les
se ves ma niobres inad aptades a les ne
cessitats dé l a guerra , I' acabam en t
«btaue ta, ¿,;,;;:.:.;;.::.:..:;,:.:....:.:::.-~.:.:....:.:.:.:~:.:..,~..:.::.....:::.:.~~ .......,j

totsde
LA NOSTRA GENERACIO

Problernes' de
la -Joventut

iCo1-laboració
Que a la leva companyia, al teu batalló; a la teva Brigada o a la tevaDlvlsió, al

teu comissariat, al teu casal de la Jove.ntut, a casa teva... no falti un exemplar de."Nostra
-Generaelé", . . '. . . ."

. Propagar-lo es -propagar la..nnstra .orlentaclo joveníi L les nostres realltats revolu-
clonarles ,de conquesta i reivindicació. . ,- '. . -

¡Pormeu grups. d'amlcs de "~,ostr~ Generaclé"! .¡Procureu suscripcions!
Que a "No~tra. Generacíé" no l'l!i falti el teu apoí moral; ni la teva coí-laboraclo,

ni la teva ajuda económica. .
¡La J. S. U. C. de Lleída necesslta de ' la teva -aportaclél'

_¡No ho oblidisl . _ - .;,

Per Garcra-Lozano

E l problem a [c oamenralque sempre
s e li plantej á a la jo ventut , fou el de
la unitat, Des d el princi pi de la g uer
ra ·no .hi hagué més que una o rienta
ció pér a cons olid a r les victo ries d~

les nostres armes. Un ificar tots e ls
esforcos encarninats a un materx f i i
d es tru ir tot aillo que s 'oposés al carn í
de la un itat. Al front, a la reraguar
da , a to ts els lIocs qu e ,podríe m dir
d 'h onor i d'eflcácia antifeixista, on
s 'ha de demostrar J'es perit pletóric
d 'entusiasm e, de fe i de co nñ a nca en
les seves propies forces, al li Ill i hagué
un 1I0c per als joves qu e volg uere n
incorpo ra r-se a la llui ta co nt ra el fei
xisme, No s'ex igia car ácter de P arti t
o d 'o rg anització s ind ica l. Solarn en t
una concepc ió d el -que é la joven tu t
en aquesta guerra de re ivindicaéions
i de co nq uestes mo ra1s i economiq ues-.
_l ~~~~§.!~ _fi> n.cepc~ó era l,a d ' antifei·
la ull,ita t. D es d el princ ipi de la g uer
ra ·no .hi hagué més que~una o n enta
c ió per a cons olidar les v icto rit::> d~

les nostres arm~s. Unifica r tots eJ,s
esforyos encaminats a un mateJX fi i
d estruir to t aillo que s'oposés al ca mi
d e la unitat. Al fro nt , a la reraguar
d.a, a tots els lIocs que ,pod ríe m dir
d'honor i d'eficacia antifeix ista, on
s 'ha de d emo st ra r I' e.sperit p letorie
d 'entusiasme, d e fe i de c.o nti anr;a en .
les seves pr opies fo rces, al li Illi 'hagué

- ..--- - - . 11~ . ~~ J C\lOI.a.UeL
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, ANGEL PASCUAL.

tLa tasca d 'honor de tota la joven
tut antifeixista en general és la d'em-. ' -
pun yar les armes y marxar al tront

. per tal d'enderrocar l'inv.asor. Tots
els joves qua~ marxen al front, quan
posen en perill la vida per la indepen
dencia p'Espanya están orgullosos de
ql!l~ se'Is hagi confiat a ells, precisa-

, ment, la .so r t de 'Hur Patria.
. En ei lapsus de ' ternps de guerra

que portem al riostre país en Ilulta-:
contra el feixisme internacional, hem

dernostrat que la conquesta dels. nos
,t res llocs responsables, en les direc
trius jovenívoles i d e ruta política i
militar de la nostra Patria,' eñs ho de-

/': .
mostren els nostres lnerois. Els .nés

destacats, ~ls antitanquistes, que han
desenrotllat d'una manera formidable .
aquest movirnent, en donar hornes -de
la talla de Cornejo, Carrasco, ce ü,
etc. , i que en els diferents 'sec tor s de
lluita, j d'una manera especial a Ma

drid, han fet que els táncs d~l feixis
rile ' no pitgés {fes llibertats del 'nQstr~
poble. Grácies als esforcos de. 'ill: jo'"

. 1 '
ventut, ' avui tenim un Exercit Popular
Regular, capac d'aca-rar-~'e, 'am~ , lá.... "
s egureta t de vencer, amb les . Divi- '
s ions d'!Iitler i Mussolini . ,',
# Una de les reivindicaeions que nos
alfres podíem, j" ¡per la qual hem Hui-.
tat, era I'eptrada a le~ Escoles Supe
riors de Guerra de tots aquells oom-

.... panys que es distingiren, per llur ca
paeitat i valentia, als camps de 00
talla. A Vl:1j , ~a nostra organització
compra amb militants a les seves fi
les que tenen carrecs corresponenrs a
g enerals . I

Heus ací una gran conquesta revo
lucionária obtinguda per la joventut

, . -
panys que ~s distingiren, per llur ca-
pacitat i ' valentia, als camps de ba
talla. Avu], la nostra organització _ '
cornpta amb ';ilitants a les seves fi-
les' que tenen carreClS corresponents a
g enerals. I

Heus ad una gran conquesta revo
lucionari·a _obt ing ud a per la joyt:ntut
a l'Exercit i que convirteix en rtlali- \
tat les aspiracions de la joventut que
a'"Vui lluita a ¡es trinxeres.

(Co~in'Uara. )

ri tzons nous. Al diart mura! caben .to
tes les orien tacioris en els seu s dife
ren es aspectes: etics, polítics;' socials,
bellics, higi enícs, educatius, etc .

El diari mural és, dones, una l'dl e
ta de pintor. Variad a i de calitats, se-
gons el pinzell, '

El nostre diari. -de guerra és diari
de masses. Exposició de doctrines i
de critiques. I un procediment per a
la consolidació i progré s cultural.

El seu contingut: Ideológic, polític
i mil itar, ,

Ideológic : d'educadó d~ l'Ignorant,
Polític: de ca pac itaci ó de l'individu
din tre el rnarc de la nostra lluita de
reivindicacion s. Mititar: escola tácti- '
ca per, en direcció recta, aplastar o
desviar els obstac1es que s'oposin al
tri omf de la nostra causa contra el
feixisme. "

tienda i IUbertats del nostre país , no
adm itint en el seu si a elements que
entorpeixin el seu trebalt"de cara a la
guerra i a la revolució popular per
aplastar el feixism e i conseguir per
a la Joventut les reivindicacions que
desitja una generació forto. ,Uiure i pro
gressiva i esta dt;..cidida, a vencer tots

El proper dia 17, a les 7 en punt de la tarda, al
Casal de la Joventut, comen~circi la nostra magna
~mblea de la J.S.U. a la que queden invitats els
nostres ¡oves aflliats, combatents i simpatitzants.

Que és un diari mural ?
E l diari mural és I'expressió genuí

na del ' pensament deIs seus collabora
dorso Per aquest motiu cal que esti
gui fet, escrit i dibuixat pels maieí
xos lecto rs. Tendeix a una capacitació
mútua , d 'ense nya nces i de correcció
d'errors. En ell s'aclareixen senti
me nts equivocats, els quals , :per mít
ji d e la crítica , els anulla per a vivi
ficar-los . Impulsa l'emoció literaria
descobreix valors ined its.

lLa inconcreció q ue ex ist l als diaris
d 'empresa o la insuficiencia de fons
de l'ar ticle, anihi llá moíts cervells, els
quals , ben orrentats, haurien donat
fruit, Al diari mural -aba rcamenLd e
tots el! continguts pollt ics i Iitera ris-s
es pot retlectir Iliurement aJllo que la
inconcrecló professional els impedl cs-,
~u~ ,

lL'enginy i la intelligencia no tenen
llmit. Quant més refle iona, mé s ho-

4 LA NOSTRA QENÉRACiO '
I

D 1A R 15 M U ·R A L 5 LA JOVENTUT
,A L'EXE_RCIT

Confere'nc·.a- El proper dia 17, a les 7 en punt de la tarda, al
Casal de la Joventut, comen~circi la nostra magna

~ }N\. IcuCl: d lf, IIIU I CIII CIIL· CllI~~""UII- 'm:!Jl:J.1 <:!,:>1'l)L1!>L&..te!i-<lae- ;~tn,-6

inconcrecló professional els impedl cs- · triomf de la nostra causa contra el
cri ure. ,- ~ feixi sme, '

lL'enginy i la intell ígen cia no tenen
llmit. Qua nt més reflexiona, més ho ..

Conferencia
Assemblea

A la seva última reun,íó el Comité
Local de la]. S. U. de Lleida, recollint
l'opinió deIs militants de la nostra
Organització, prengue l'acord d'expul
sar de la mateixa a Lluís Qui Gt1abert
i a Ricart Mastanl1, per desofectes a la
nostra linía politica i per les seves

. ns i actes ca tr-a v 1 riso

/
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la nostra opinió, Si no logrem aixó, mité.. procurant, si les condicions ho
no aconseguirern res més que conéi- permeten, que sigui el d'Agitacié i

, xer el- sentir d'una petita part de la Propaganda.
joventut que, en general, les seves Les reunions de grup es cuidaran
actuacions no són preclsamenr el de- de preparar-lea, confeccionar el pro
sig de les masses jovenlvoles. grama de les reunions i altres detalLs,

D'aquesta manera la joventut pro- el Comité responsable del matelx grup
gressará, es reivlndicará ¡esperara Totes les cases de la joventut, -tota
les reunions amb impaciencia entu- l'educació que donem, . tots els, meto
siasme. , des de treball que utilitizn, han d'és-
Pc[qu~ doni el re.suItat assenyalat, ser derivats. ~els q~e ad assenyalem.

les reumons de la J9ventut cal que Pero no ,aphcats d una manera meca·
f'lStilluin rleP11dament oreoarades: nica sjnó ai\!§tats convenientment a
orii~J. eran..,. el. ~nennes ae nema, 11100 els amlcs a avul; ne nema- I ne sempre.

(Paraules del nostre camarada ·S. Carrillo).

Sabem que els ~amarades IIlbertaris són una for~a neeeu!\ria per la vlctbria
I tambf estetta é:onveo~uts de que ells, dellprés d'obtintuda la vlctbria, eol1abora
r_ amb nosaltres per l'écUficacló d'uoa Espanya democr.iltica,-forta IlIlure. Aquellt
es el nOlltre pensameat I I'únic que els demanem a ells es que, per la lleva part,
.b_donm els seus preJulcla sectarill, que no vetin en nosaltres els .mics clrc:um.-

\ tanelal. d'.vul,1 el. enemlcs de dem!\, lIinÓ els amlcs d'aval, de demll- I de aempre.
(Paraules del riostre camarada 'S . Carrillo).

LA NOSTRA GENERACI6

Problemes
de ,la .dovent ut

ORGANITZACIO 0.2.... __ ....

Per Mane(Safvádores oe, 1-
Com a conseqüencia de les necessi- « =

tats que- ens -imposen la cruesa i du- \u
rada de la gu~ra de mobilitzar totes n:: ü
les rn ásses de la joventut, .de lograr lJ..I . -
agrupar tota aquesta rnajoria de la _
joventut que es troba al mal'ge de la Z O
Iluita, de cara a ella, nosaltres ens
hem V,ISt obligats - a transformar. lJ..I 2l
aquells antics rnetodes de treball ' que \u
ernpraven abans del '. moviment, que (!) .~
convertien la riostra organització en '"T"'"""

una céllula en la qual un reduít nom- e
bre de joves 'e s passaven lIargues ho- « «S
res diseutint la línia d'un Partuo la t'V (/)
posició d'un Sindicat. . u..

Actualrnent, en rnoltes localitats els 1
organisrnes superiors que el 'l0stre no - (/) «S
han po.gut actuar per algun obstacle
i, ~es cases de @ joveritut, són encara O· 1ft
cases de politiqueig, cases dels Comí- \U
tls de la J. S. U. i sense que exissei- Z""C
xr. res ' d'agradable, 'r es de jovenívol :::J
que 'cri& l'atenció de la ' joventut. «

Les cases de- la joventut han d'és- . . «S
ser cases per a tots els joves, on la ..J en
'1?ventut , trobi tots ·els seus desigs.
Cal que ting~in un • récé de cultura
amb els seus llihres; que abarqum tots

. , els gustos: Uil>res poIltic!l, ' soeials, 11i~

bres de ' cultur~ general, geografia,
ma~rñatiques, historja: etc. ',\

" A les ca~es' de la joventut és indis
pensable ~'existencia de classes cultu
rals"] que, per mitjá d'elles, desapa
regui per complet l'analfabetisme.
S'instrueixi conveni éntrnent els joves,
amb vistes a convertir-los en' joves
instruíts, en joves capacitats que eo
~eguin [a nostra veritable Iluita, que ,
puguin arribar a ooneixer la ciencia
i que aprenguin en general, ja que és
eldesig de -tora la '[oventut ila reivin-.
dicació 'més revolucionaria que podern
por tal' a terme, Arri1b el nostre treball
educatiu farem que els nostres ' joves
no trobin cap -o bstacle per a l'ingrés
a I'aviació, a la marina, a l'Escola
Popular de Guerra a les , Universi
tats, etc: ,etc., que ' tots els joves si':
guin progressius, cults, factors deci~
s¡u,; per crear aqúesta joventut' felt~ i

pros¡per~__q'.:le_!?t,s_9.Et!!!!K~Rh. ~.~ J'V' ~'"
3¡mb vic;tes a· convertir-Jos en' joves'
inst~uits, en javes capacitats que eo
~eguin Ia nostra verita!ble Iluita, que ,
puguin arrihar a coneixer la cienda la nostra opinjó. Si no logrem aixo. mite,.. procurant, si les condiciot1&S ho
i que aprenguin en general, ja que 'és no aconsegu~rem res m,és que conei- permeten, que sigui el d'Agitació i
el 'desig de ·tota la 10ventut i,la reivin-. , xer el- sentir rl'una petita part de la Propaganda.
dicació 'més revolucionaria que ,pod em joventut que, en general, les seves Les reunions de grup es cuidaran
por tal' a terme. Aritb el nostre treball actuacions no són ,precisament el de- de .preparar-les, confeccionar el pro
educatiu farem que el!> nQ6tres ' joves sig de les masses jovenlvoles. grama de les reunions i altres detalLs,
no troQín cap 'obstacle per a l'ingrés D'aquesta manera la joventut pro- el Comite responsable del mateix grup
a I'aviació, a la marina, a l'Escola gressara, es reivTnd'icadl 'j esperara Tates les cases de la joventut, -tata
Popular de Gueria" a les , Universi- les reunions amb impaciencia entu- I'educació qu_e donem, . tots eLs. meto
talls, etc;, etc., que ' tots els joves si': siasme. , des de treball que utilitrzn, han d'és
guin progressius, cults, factors deci': PC[que dani el resultat assenyalat, ser derivats deis que ad assenyalem.
siu,; per crear aquesta joventut fell~ i les reunions de la joventut cal que Pero no ,aplicats d'una manera meca·
pros¡pera que tots desitgem. estiguin degudament preparades : nica sjnó ajlliStats convenientment a

!Les reunions de la 'nostaLiOY.en:tutL__J::A'----II.ce s ssem:b1ees' mSOs,_ ..eL_ .J"'.....(IJ·,r: umstJu1.c.i.es • situa i.a-..L U"-..l23<fiR .......
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La fam, el terror. i la
i~...,)tJJ.r.B _~6-" JALtr~ni~

co mpanys q ue sabran, amb llur t re
ball , impulsar i accelerar, després de
les experiencies d'aquesta reunió, els
passos a lograr l'objectiu d e la joven
t ut d'englobar 'en una sola Organitza
ció tota la joventut popular i revolu
cionaria de CataJunya , que-sent Ja in
quietud deIs moments actuals i s'edu
ca per un esdevenidor miilor; per a
és er "la generació d'una Catalunya
11iure, prospera i feli~• .

La fam, el terror. i la
incultura 56n e l tragic
exemple de la Joventut

~ .

·De.sprés de la Reunió' del
Comite N'acional de IcrJ.S.U.C.

Per segona vegada, despr és__de la
tercera Conferencia Nacional, s'ha
unit el Comité Nacional de a J. S. V.
de Catalunya, per aconéixer l'estat
dapliéació practica dels acords i de
les resolueions preses.

ILa reunjó ha; deixat ben palesa, .ma
vegada < rn és , .e l treball dels nostres
joves, encaminar a lograr la unitat de
'tota la joventut catalana, la capacitar
. el) !'aplicació dels acords del Comite
Executiu de la J. S. V. de C., de les
justes consignes i i línia política .de la-::
nostra .org anitaació; l'estreta vigilan
rola política de que' són objecte tots
els rreballs ; donant un mentís rotund
als que cre ien que la ,nostra politica
amplia, de masses, de cara a satisfer
les aspiracions I joveníveles, -educant
les, ,permít ia infiltrar i adlilUC ocupar
carrees 'dé' responsabilitat i direccié a
elements de dubtosa procedencia i 'de
mentalitat . reaccionaria, la mi llora
operada eh les relacion~ amb el~ joves
llibertaris amb la coincidencia en ,\'a
preciació deIs nostres problemes fon a
mentals , I'esperit d'unitat que regeix
tots els actes de la J. S. Ü , encami
na ts a assolir el triomf, .anirnats per
una_ferma voluntat de venc~r. A I'a
n álisi deis resultats positius obtinguts
h a acompanyat Ia profunda autocríti
ca d'una directriu responsable. Tots
els :pro blcmes 'q ue ten en plantejats la
jo ven tu t han estat objecte d'estudi, í
a tots ells s'ha dona t una solució , just
producte d'un a ná lisi profund o

Co mptem al marc jovenívo1 a mb
I::ompanys q ue sabrán, amb llu r tre
ball , impulsar i accelerar, d esprés de
les experiencies d'aq uesta reunió, els
passos a lograr l'objectiu d e la ' joven
tu t d'englobar 'en una sola Organitza
ció tota la [oven tut popular i revolu
cionaria de Ca talunya , que-sent Ja in
quietud deIs moments actuals i s'edu
ca pe r un esdevenidor millor; per a
é er "la generació d'una Cataluuya
lliure, prospera i feli~• .

Joventut
revolucionori

L'Educació de la
el rnillor treballes

El 19 de juliol, amb I'aixecarnent ta reconstrucció se ra nece a ria una
deIs general traidor, marca una fi - preparació, la formació de rnilers i
ta en el marc del treball jovenlvol. rniler d'enginyers, .tecrucs , perits , ar
Avui la joventut antifeixi ta, que és quitectes, me tr , mecanics, etc.

inónim d e revolucionaria, no té ja Ara és, per tant, quan la joventut re
co m a mi ió i treball e peclfic org a- volucioná ria té un gran treball afer,
nitzar agues i actes de abotaige, aj udada pel Govern del F ront Popu
mítings i acte d'agitació contra el lar, car a aque ta necessitat s'uneix
Govern, etc., per tal com el Govern, el de ig de la joventut de uperar-se,
que é el Govem del poblé, ho és tam- d'elevar i engrandir els seus coneixe
bé de la joventut. En canviar en i ments, d'ocupar el carrec: de major
el concepte i treball del Govern, e re pon abilitat arreu; en fi, de u
modifica també l'a tuació de la jo- perar- e en tot e( a pecte . Per ai
ventut , envers ell . Quan en els rno- xó el Govern, que coneix els desigs
ment aetu - 'e ta lluitant aferri - de la joventut, e fa r o de les se-

--El-í9 ·de -1 uTi=O·17&amf;~lra~ed~~~Í'1t ta~re(.-or{sr;~cé'¡ó ;s:r~n ñeée;.;,t:ria;~ma
de Is general traidor , marca una fi - preparació, la formació de miler s i
ta en el marc del treball jovenlvol. milers d'enginyers, .tecrucs , per its , a r
Avui la joventut antifeixi ta, que és quiteete, me tr , mecanics, etc.

inónim de revolucionaria, no té ja Ara és, per tant , quan la joventut re
om a mi ió i treball e pedfic orga- volucionária té un gran treball afer,

nitzar vagues i actes de abotaige, ajudada pel Govern del Front Popu-
mlting i acte daaitació contra el lar, car a aque ta necessitat s'uneix
Govern, etc., per tal com el Govern, el de ig de la joventut de uperar-se,
que é el Govem delpoble, ho és tam- d'elevar i engrandir els eus coneixe
bé de la joventut. En canviar en i meots, d'ocupar el ca~rec, {le major
el eoneepte i treball del Govern, es re pon abilitat arreu; en fi, de u
mOÚlfic a també l'aetuació de la jo- perar-se en tot e( a {>Cete • Per ai
ventut. envers ell. Quan en els mo- xo el Govern, que coneix els de tgs
ment actu 'e ta Uuitant aferri - de la joventut, e fa r o de les se
ssdament per aixaiar Franco, Púnica ves a piracions i Mna ati facció a
obse ió de la joventut tota ha d'a- •a~ue te , obrint el In titu , VOIver -
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EL DEPORT I LA -GUERRA

El proper dia' 27 de Febrer,
es._celebr.a.ro _IILCQsoL.de JJ

El Ministre de Defensa Nacional
ascendí ,a tinentcoronel al heroic
comandarit de Milícies; excap- del
glories 5 Regimen t Enrie Lister,
obrer abans de l'a ixecame -faccios ,
Ha estar ascendit per les gestes glo
rioses de Terol, per la seva capaci
ta t cond uint a les 'seves forc es 'a l
triomf, en fi s'ho haguanyar,

Aquest Decret es un deIs m és
c onstructi us revolucíonaris, que
dóna en essenci á rea ll tat a la frase

"de Napoleó que diu: «Cal que cada
soldatsapigue que a la seva motxí 
la porta el bastó de mariscal» , Aixó
resumeix d'una manera- popular
aquell altre concepte més p~ofunda'
ment i am pli encertat: cA la guerra
els factors morals son als materials
coro tres es a un», .

La moral d'un exercit factor fona
mental de la seva eficacia ha acon
seguit en moltes ocasions el mira-

¿ ele aparent del trromf dels pitjors Jndubtablement els que c1am aven con-
arrnats sostinguts pel dret de justí- tra la practica del deport i la cultura

. física, per la riostra joventut en altre
CIa. La: recompensa justa produelx

temps, anteposant-los a un ' revolucío-
sempre un bon funcionament i ren- narísme exagerar i mal entes , hauran
diment a -tes col 'Iectivitats rnilit árs rectlficat despré s de les experíencíes vis'
per aíxo la joventut briosa, base endes . El deport a I'Espanya lleial es
deIs exercíts i de les societats ne- practica cada día arnb més intensitat
cessíta el guardador immediat á-les _1 guanya noves capes de sfm patitzants
seves activitats posítives, la vibranr que per primera vegada han tiggut 1'0
exaltació popular de les seves figu- portunitat de practicar-lo. A íxí, al front
res. . Sense aquest clamor humana- a més de divertir i donar varietat a la
ment necessari que els dístíngeíx vida dels nos tre s combatents , els educa

Iísícament, ~ls prepara per -a resistir
enaltint-los no ipodr ia exposar; la millor.

Ilista de noms gloriosos, que son No és per casualitat que sigui al front
els herois. on el deport adquireix una més gran In-

Aixís d'aquesta m an e r a hem crementacíó , on fun cionen equips de
aconseguit per obra pel treball he- portius nombrosos I ben organítsats .
roisme i capacitat de Lister la rei- Es alU on s 'a prenia míllor, sobre e},
vindicacié número tres, que nosal- v e r ta de r terreny s e la resistencia els
tres demanem. avantatges que reporta.

La. nostra guerra que és una guerra
dura, que 1ft vida de campanya exígeíx
una bona salut , un organísme sé. i pre
parat, capac de suportar le s ínclernen
cies atmos íer íques. la d uresa dels com
Pil.tl!.P~IloJ!JtaJs,-els Jú'ans avencos...

cessíta el guardador immediat á-les _1 guanya noves capes de simpatitzants
seves activitats positives, la vibranr que per primera vegada han tlggut 1'0
exaltació popular de les seves figu- portunitat de practicar-lo. Aí xí , al front
res.. Sense aquest clamor humana- a . més de divertir i donar varíetat a la
ment necessari que els dístíngeix Vida dels nostres combatents , els educa

ltí t-I d ' 1 físicament , els prepara per -a resistirena m - os no po I la exposar; a Ill -
11

. . mor.
ísta de. noms glorlosos , que son No és per casualítat que sigui al front

els heroís, on el deport adquireix una més gran ín-
Aixís d'aquesta m a n e r a hem crementacíó, on funcionen equips de

aconseguit per obra pel treball he- portius nombrosos I ben organítzats.
roisme i capacitat de Lister la reí- Es alU on s 'a prenía míllor, sobre el
vindicació número tres, que nosal- ve~tader terreny s e la resistencia els

EIs-fact.ors Morals
en la ,Guerra

LA NOSTRA GENERACIO
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han compres ni s'han donat compte .
'<l ' al1o qu e per a nosaltre s signi fica .

Fou per aixó i perqué I' csforc d e la
a 'la nostra lluita no fos en' va qu e es
forma I' v.Alianca Nacional de la Do-
na j ove», Fou sota la seva bandera \
on s 'agruparen ta tes les corn panyes
de les d ifere~ ts organitzacion s, on ~
s 'a gruparen adhuc les cornpanyes in
di ferents, D 'aquest ma gnífic exem ple
d'un itat, que fou una pauta a seguir
per íot les org'anitzacions jovenívo-
les d'Espanva, és d'on nasqueren els
«{n sti tu ts <le Re adaptació Profe ssio-
nal de la Dona».
. Amb la 'inoorporaci é a les 'lleves
dels nostres companys, la manca de
bracos a les fabriques, als tallers i
camps, es fa ben palesa. Es amb
aquesta finalitat que es crea 1'''lnsti·
tut de Readaptació de la Dona" : , la
de substituir' els nostres companys
allá on faci falta, on paguem donar
rnés rendiment a Ia causa que defen
sem . Es per aixo, pels avantatges que
representaria per la guerra el que to
tes les dones poguéssim incorporar
nos d'una manera professional al tre
hall que els nostres companys cridats
per les lleves. deixen vacants, per la
qual cosa nosaltres demanem que es
posin a la _practi~a amb rapidesa, Ja
que ensems significa un bon pas do
nat per a les reivindicaeions de la do- '
'na que desitja collaborar arnb tot el
seu entusiesme al lorJament d 'una
É spanya rnés lliure i on e1s prejud icis
a que ens tenia sotmesos la societat
burgesa sigui. abolits. ,

si bé era d ' apreciar , per la seva indi
vidualitat; 00 assolí els fins que elles
volteo . '

Forén moltes les companyes que
se nt ire n el desig -d' emancip ació , el
desig de trencar amb els prejudicis á
que el jou d 'una societat burgesa, les
havia t ingut - sotmeses. Foren moltes,
tarnbé , les company es que han que
dat al marg e d'aquesta l1uita, que no

8
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Magna Assemblea de la J. S.U.
,

Que es celebrara al. Casal de la Joventut, durant els dies 17 t 18 de
febrer, a les set en punt de la tarda, amb el següent ordre d'informes a discutir:

Informe polític a carrec del camarada Secretan General. -
Díscnssió de l'informe pels companys fepresentants dels diferents grups,

MagüftAssemtileitdeSi¡taJ:~oS:itU:· .

El 19 de jul iol , quan el movirnent
de r ebellia estigue detu ra t a Ca talu
nya , foren mol tes les .co rnpa nyes que

.....es mobilitzaren per al total aixafa
me nt d el feix ism e a la rest a d ' E spa
nya. Es mobi li tzaren, és cer t, pero
d 'una "manera ind ividua l, cadascuna
d'eHes .ver la seva banda, i volgue-

I
re n aportar a la , nostra ca usa , amb
e! millor entusiasme, aq uell esforc q ue

,

Que es celebrara al. Casal de la Joventut, durant els dies 17 t, 18 de
febrer, a les set en punt de la tarda, amb el següent ordre d'informes a discutir:

Informe polític a carrec del camarada Secretari General.
Díscnssió de l'informe pels companys epresentants dels diferents grups,
Informe d'organització cárrec del camarada Secretan d'organitz áció,
Discussi óde informe pels éompanys representants dels diferents rups.
Cinc intervencions especials; distribuides en les dos sessions.
Alianca Nacional , de la Dona.j ove.
Problema deIs infants. .
La Joventut dintre deIs Sindicats.
Socors Roig Internacional.
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