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29 maig 1937
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I encara potser caldria ajudar-los amb ima mesura de gran
eficàcia com és la de conseguir del G-overn la decisió d'atacar a
tots els fronts»

Tots els catalans, indubtablement, fareu quelcom per ells.
Es una mena d'amor propi que hem de sentir. Durant la setmana
Pro-Éuscadi, que comprendrà els dies 29 maig a 6 juny, haureu d'e
dir: "present" a les crides que se us faran per a que siguin un
èxit satisfactori les recaptacions que es portaran a cap. Al G-ran
Teatre del Liceu s'hi donaran unes representacions teatrals que
tindran una gran força d'atracció.

Ja veureu si n'hi han de maneres de significar al poble basc
el nostre amor de germà i els nostres vots sincers de victòria!

Homes, robes, queviures, diners... Per ells!.,* Per ells i
per la seva llibertat! I encara quedarem poc generosos, catalans,
perquè al cap i a la fi,-la llibertat de Bascònia és també la
llibertat de Catalunya.
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El gran festival popular que a profit de la institució"Segell
Pro Infància", ha organitzat la Comissió de Teatre i Esbarjo per
a avui, dissabte, a les deu de la nit, anirà a càrrec de la Banda
de la Trentena Divisió (abans columna Macià-Companys), que amb mo-
tiu del seu reintegrament al front d'Aragó s'ha ofert en aquest es-
tatge. En el concert de l'esmentada Banda, que tan encertadament
dirigeix el nostre dilecte amic i mestre Josep Calull, seran exe-
cutades peces de veritable amor a Catalunya.

Gom a fi de festa es celebrarà un luxós ball, el qual serà
amenitzat per 1!orquestrina de la Banda Francese Macià-L·luis Com-
panys.

Per a demà diumenge, a les cinc de la tarda, gran ball a
càrrec de 1f orquestra "Ast bria" a profit d'AJUT O^ALA.

El Consell Directiu i la Comissió de Teatre i Esbarjo espera
que els socis i llurs famílies cooperaran a l'assoliment de l'è-
xit.


