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FRO Organ del Parlit Obrer. d’ nificaci Marxisla El pi tarial a aiMgua da de la ruluci DesprØs dfi la victoria del proletariat damunt la rcacci i el feixisme, i assegurada aquella amb la Formado de les milic es anti-feixistes, cal anar rÆpida- ment a la reorganizado de la vi- da social de la naci . Els treballadors del camp i de la ciutat, cls obrers tots, que amb la seva gesta heroica en- frontant-se amb les hordes fei- xistes que pretenien solmetre’ns i apinstar-nos, han de prendre par activa en la reorganizado i control de les noves Formes de convivencia social que s’imposen desprØs de la victoria. Cal anar rÆpidament a l’ex- propiaci i socialilzaci deis fer- rocarrils, gas, llum, forqa, gran industria, mines, etc. Enlencm que serien prema- tures en les
circunstancies ac- luals, i les mes immediates que es preveuen, la socialitzaci de tota la industria i de la tØrra, el P.O. U. M. dona les dues consig- nes justes: LA TERRA PEL QUE LA TREBALLA i CON- TROL OBRER DE LA PRO- DUCCI . La consigna, «la tØrra pe qne la treballa» ha estat portada im- medialament a la prÆctica pels treballadors del camp. La Uni de Rabassa res a Barcelona i Ta- rragona, els~3indicÆts Agr coles a Girona i Lleida,han donat les ordres perlinents per tal de por- tar a cap la consigna que el P. O. U. M., vig a de la revoluci , llenga en els pr mers moments de l’acci triomFanl del prolela- riat. Els camperols, dones, saben qne la coll ta Øs seva. Aix sig- nifica abatre definitivament a la reacci i el caciquisme al camp. Els
ComitØs de fÆbrica orga- nitzaran rÆpidament el Control de la Producci de manera que la seva intervenci en la marxa de la industria s a beneficiosa per al proletariat i per la revolu- ci . A mes els ComitØs de FÆ- brica formats per militants de di- ferents organi zacions proletÆ- r es servirÆn per mantenir l’uni- tat d’acci que ha donat resul- tÆis tants ef c ents per abatre per sempre a la reacci i Øl feixisme a Catalunya i a la Pen nsula. Cal yinar rÆpidament al no- menamenfdels ComitØs de FÆ- brica amb aquØsts dos objectius concrete. Control Obrer de la Producci i Manteniment de 1’ Unitat d’Acci en el terreny re- voludonari del proletariat. Una’columna J obrer* jtrimtl* a Jaraqotin En la columna que ha passat per la nostra ciutat en un
tren deslinat a Saraf ossa, hi anava el camarada Jordi Arquer del Co- mitØ Executiu del P. O. U. M. A darrera liora, marxa una segona columna que eslÆ For- mada per mil cies del nostre Parlit de Barcelona. " Les mil cies obreres aplasta- ran el traidor Cabanelles i els seus mercenaris. Endavant, pe triomf defini- tiul Irnportant A fi d’evi ar la confusi que creava el nom del nostre perio- dic, al coincidir amb «Avanl» rgan central del P. O. U. M. a Barcelona liem decidit canviar- li el litol Pe oobramenl deis jomÆis! La classe obrera ha de menjar! FRONT serÆ la veu de la ciarse Ireballadora. El P.-ll. II. M. .ƒ. -caula id una ¡mpremfa ,ƒ Los mil fc es del nostre Purtit de- cldli-cn el pnssat dimaflsTa ¡ncouto- ci de la impremta "LA FONDO- GRAFICA", on
s’havia impres flns fn poc el pcrl dlc rcncclonnri "Cr - nica Social". Des de llovors el P. O. U. M. lii æa fot uno guardia coiistant. nssogurant In conservada del piatc- rlnl del taller. Des d’nvul AQUESTA IMPREM- TA ESTA AL SERVEI DEL PRO- LETARIAT. EL P. O. U. M. PER MITJA D"’AVANT" HO HA FET POSSI- BL
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PAG. 3 que UuiiUv unifi- cadet c hVux. ei Com van anar a la iluita els soldats que seguiren els oficiÆis contra els revolu cionaris Heus acl el que van preguntar a la majorla deis soldats que es pas- soron al costat del prolctariat 1 ais que ceigueren en el nostre poder. Les manifestadora de tota coln- cldeb cn. Dies abans, a les casemos que s’han sublevat, foren donats permisos temporals ala’soldats que eren coneguts per les seves Idees i c a quals pTOver eri’do’lÆ classeTre- bailadora i campcrola. Durant tota la setmana passada es repartlren fulls entre els oficiÆis incitant-los a la rebeMl . A la caserna de Pedral- bes, dissobte, feren jurar la bandera ais soldats. En altrcs seis tinguØ a- casernats des de divendres i fins des de
dijuus. Es dona el cas que els ofi- ciÆis cnractcrltzata pe seu republi- canismo o per Øsser d’organltzaclons obreres no foren assabentats d’a- quosta ordre d’acoscrnament. Quan els oficiÆis sublevats dona- ren ordre do sortir a les formacions de l’exerclt es digu6 ais soldats que nnaven a defensar la Repœblica! Els nporelis de radio foren desconectats a les casernes. Els soldats sortiren al carrer sense saber on anaven 1 a que anaven. Alguns que s’assaben- taren del motlu verltable, intentaren fuglr. Uns quants ho aconseguiren, i es passoren a les nostres files. Els oficiÆis anaven, pistola en ma, encanonant-la ais soldÆis, Abans de llononr-sc al correr, detingueren els oficiÆis que no es sumaren a la su- blevado. Abel, per excmple,
a la ca- serna del Regimcnt nœmero 13 d’In- fnntcrlo, el coronel, que es diu For- mf Espallargucs 1 Borbor, fou arres- tat pota oficiÆis foixlstcs; 1 en roolts altrcs llocs sucec el matcix. _____________FRONT [al araluai el ritme fe la revalaclœl L’embranzida furiosa de la reac- ci felxista, que d’acord amb un p a exLraordinarlament. vast, ha ostat detura’da ais centres vitÆis del pa s per l’hcrolsme de la classo treballa- dora, ha ostat una conseq Ønela di- recta i fatal, repe dament anuncia- da per nosaltres, de la pol tica da fcblcses i ciaudlcacions deis gover- nants. Ho d iem ohir; alx6 no pot continuar abe . La reacci feixista representa a Espanya una ˝nfima minor a sense cap mena d’arrcl en el pa s. Scnsc les feblcses suicides que hi ha
hagut, en vlrtut de les quals els enemlcs irreductibles de la classe treballadoro 1 de les lli- bertats populara, ocupaven els llocs de comandament, els militara febeis- tcs mai no s’haurien atrevit a alxo- car el cap. Cal acabar d’anorrear la. renca . 1 per aix6 cal en primer Uoc, un canvl en la situado pol tico. Cal que diguem amb tota sincerltat que la formado Immedlata d’un govem amb el senyor Giralt no correspon a les exigØndes del moment. Alio que a’imposQ ¿s lo formado immediata d’un, govern amb1 la participado de ~fifts-L’Is’"comp æeæ s’ 3e FronY Po- pular, que assenyal un pas onda- vant en el cam de la revolud i do la consolidado de les posidons con- quistados. Res no hi ha tan mortal per a una revolud eom l’estanca- ment.
La revolud espanyola avan- ca progressivament cap a la victo- ria de la classe treballadora. Cal preparar-so per a aquesta eventuali- tat. Ros d’lmpacl&ncies, que puguln fer perdro en poques hores alli que portem guanyat, pero tompoc un In- quietlsmo que portarla fatalment a a la victoria de la reacci folxlsta. Conservem los posicions adqulrides, per6 organ¡tzant-nos, creant orga- nismos que garantobcln l’eficada de l’accl proletaria i l’agrupin estrota- ment en un bloc invencible. Avui mes qu emal la unlÆ 1 la de- cisi deis trcballadors son necessa- rles. L’hcroismc prodigot durant la Iluita d’aquosts dics ¿s la mes fer- ma garant a que el prolctariat del nostre pa s no tolerarÆ que s’instau- ri un rcglm de dictadura sognant com n Italia,
Austria 1 Alemanya. La un at d’acci del prolelarial destruirÆ per sempre la reacci Totes les milicies anti-feixis- es estÆn concentradles a les respectivas organitzacions i obeeixen a la disciplina de l’ordre revolucionan. Cal no er cabal d’alarmes injustificades tota vegada que l’enemic estÆ completa- ment aixafat i les milicies vetllen la ciutat. Davnnt d’alguns rumora que cir- culen sobre les detendons que ƒ es porten a cap, hem procurat infor- mar-nos i hem confirmat que no s’e- fectua cap registre o detenci sen- se el perm s corresponent del Comi- tØ d’Enllas Antlfebdsta. Aixo ha fet posslble que s’imped s lu detenci d’algunes persones que havicn estat delatados per simples vunjances personÆis. Les milicies obreres
complebten disclplihadamØnt les ordres que e- manen deis organismos bles. Han cstat la mobllitzad 1 I’ar- mnment do la classo trcballadora, los que hun dccldit lo victoria contra el fclxlsmc. Soria pueril creure que aquest es dona per vencut Es pr». cfs prosseguir la Multa flns al seu to- tal alxnfamont Per aixo es »nn con- dicio fonamcntal la immedlata orga- nltTaci do les mUfcics olirores ar- mndes. Trclwlladors (ot ! OrKniiltiou les vostres milfclcs armades! Defonseu- les amb tot fervor, com una garan- lia per a la consolidado de l’elxom- plnment progrcsslu de la voatra vic- lor i! FRONT Terrassa, 24 juliol 1936 Any I
Nœm.

