
EL CAP DEL GOVERN REPUBLICA A L'URUGUAI

Prosseguint oi seu viatge pel diferents països do l'Amèrica del Sud, clSr. Gordon Ordàs, cap del Govern republicà espanyol, fou rebut en audiència
pel cap do 1'Estat uruguià, Sr. Lluís Batlle Berros, com també pels senyorsRompani, Malet, Zabala i. d'altres ministros i consellers nacionals. També fou
rebut al Parlament pol President de la Cambra, Dr. Someta; assistiren a larecepció totes les minories, des de la catòlica fins a la socialista, amb ex¬clu. ' ',pcro, de la comunista.

.Cl 3r. Gordon Ordàs, que visità igualment les redaccions dels principalsdiaris locals, pronuncià discursos i conferències a l'Ateneu, a la Facultat -de Veterinaria, al paranimf do la Universitat i en tros emissores locals, sen¬
se oblidar el banquet de confratcrnitat que li fou ofert per la Casa Gallega.

REUNIO DLL GRUP PARLAMENTARI ESPANYOL

En el salo d'actes do les Corts de la República Espanyola do París, s'hareun-i t el grup republicà espanyol de la Unió interpalamentària amb 1 'assistèn¬
cia o adhesió dels senyors Nogués, President de los Corts, Valora, Irujo, Mar¬tinez Moreno, Fontbernat, Just, Maldonado, Loizaola, Saúrot,Landaburu i Sans.

El Sr. Valora va presentar un extens i documentat informe aobre les reu -

nions de los Comissions d'estudi de la Unió interpalamentària que s'han cele -
brat últimament a Roma, les quals són preparatòries de la propera Conferència
Inteparlamentària que tindrà lloc el mes d'agost a Helsinki (Pilàndia).

El toma principal de les discussions en les reunions de les Comissions -
d'estudi i en la Conferència Interpalamentària consisteix enguany en l'examen
dol problema do la convivència pacífica do les nacions.

El Sr. Valora donà compte aixi mateix de la seva participació a les reu¬nions del Moviment Parlamentari per a un Govern Mundial, celebrades també a
Roma, on la delegació de la República espanyola formada del Sr. Ferran Valera,ministre d'Estat, dol Sr. Josep M. de Somprun, ministre a Roma, i dol Sr.Fran¬
cesc Farrores i Duran, vice-president del Parlament autònom de Catalunya, fourebuda amb sinceres mostres d'afecte.

El grup parlamentari espanyol, després d'haver examinat els diferents as¬
pectes do la situació internacional, acordà de felicitar el Sr .Valera per la
seva meritoria actuació i decidi d'organitzar per a molt aviat una reunió d'in¬
formació a fi do donar a conèixer a l'emigració republicana la tasca duta a -
terme on aquest aspecte de l'acció política general.

o —

EL FESTIVAL PAU CASALS D'ENGUANY

El festival Pau Casals 1955 tindrà lloc a Prades a l'església de Sant Peredos del 2 al 16 de juliol. Serà totalment consagrat a Bach, Schubert i Brahms,i aplegarà al voltant del Mestre Pau Casals intèrprets de primer ordre. En e-
fecte, els artistes següents hi prendran part,s

CANT g Norman Farrov/, Dietrich Fischor-Dieshau, David Lloyd, Jan Peerce,Ca¬rol Smith, Eleanor Steber, Prof. Henry Wolff.
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sènoia dels dos enginyers moscovites. Calgué doncs aixecar la consigna de silen¬
ci que havia estat passada .a la premsa. Un el seu editorial del dissabte darrer
ABC fa saber als seus lectors que els dos visitants russos, llur missió acompli¬
da a Espanya, havien pris l'avio vers Gènova.

L'estada dels dos enginyers russos transcorregué sense el més petit incident
Una mica inquiets, al començament, els soviètics s'adaptaren aviat el ritme de
vida madrilenya i se'ls veié comprar diferents articles de vestir en els grans
magatzems de la Gran Via. La cordial hospitalitat espanyola fou la mateixa en¬
vers ells que per a qualsevol hoste de pas, i si l'alcalde do Madrid no arribà
pas "fins a aixecar el sou got a l'amistat hispano-soviètica, si altra cosa no,
els representants del Kremlin foren invitats a totes les recepcions ofertes per
la municipalitat. Pressionats por tots cantons pols podiodistes estrangers que
volien sabor lleu? impressió, fins semblo, -però la cosa no ha estat confirmada-
que han expressat públicament llur satisfacció por l'acolliment que Espanya els
havia dispensat.

O

LES BALEARS I LA GUERRA CIVIL

"Lo Monde" ha donat a conèixer una informació do l'A.P.P., enviada des do
Washington, amb els informes diplomàtics queseaba de publicar el Departament
d'Estat. En un d'ells hom fg, esment a la noticia donada el 1938 por l'ambaixa¬
dor dols Estats Units a Pe.ris, Mr. Bullit i hi és dits

"En la mateixa covorsacio' el senyor Daladier, ministre francès de la De¬
fensa Racional, havia manifestat, amb motiu de la guerra civil espanyola, el
sou desig d'enviar un cos expedicionari francès a ocupar los illos Balears per
tal d'eliminar el perill que pesava sobre les comunicacions entre França i les
seves colònies de 1'Africa dol Nord.

O —

HA MORT JOAN LOPERENA

A la ciutat de Veracruz (Mèxic) ha mort el senyor Joan Loperena, ex-di-
putat del Parlament de la República espanyola i militant d'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya, partit del qual era fundador.

El senyor Loperena, que milità sempre en partits catalanistes i republi¬
cans, havia actuat principalment a les comarques tarragonines,

El President de la Generalitat ha expressat a "la familia del fina't el seu
sincer condol, per la pèrdua sensible d'aquest patriota que mai no deixà d'és¬
ser fidel a Catalunya.

o-
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PIANO - Karl Engol, Mieczislavr Horszowski, Eugeni Istomin, Erich. Itor
Kahn, Gerald Moore.

VIOLI - Arpad Gercscz, Yoliudi Menuhin, Sandor Vcgh, Maurici Milk.
VIOLA - Karen Tuttle, Ernest Wallfisch.
VIOLONCEL - Pau Casals, Magdalena Foley.
FLAUTA Juli Baker.

OBOE - Robert Bloom.

CLARINET - David Oppenheim,

i el "Bach Aria Group" do Nova York sota la direcció dol Mestre William Schéide.
El Mestre Pau Casals prendrà part com a intèrpret on tos els programes, -

menys en el quart concert dedicat a Brahams, que anirà a càrrec del cèlebre
artista Dietrich Fischer-Dioskau.

Seran donats dotze concerts. Els programes comprendran les ohres de càme-
ra més importants de Bach-Schubort-Brahams i constituiran un conjunt veritable¬
ment únic, tant per la puresa i la importància de les obres que seran interpre¬
tades, com per la vàlua extraordinària dels executants.

Aquest festieal, igual que els cinc altres que l'han procedit se celebrarà
en un quadre d'un gran interès turistic.

Totes les persones que desitgin més àmplies informacions, os poden adreçar
al "Bureau du Festival Pau Casals" a Prada.

O

LA REPÚBLICA D'ANDORRA I FRANÇA

A Perpinyà, al despatx dol Prefecte dels Pireneus Orientals, ha tingut
lloc la cerimònia bisanual de la prestació de jurament andorrà i dol lliura¬
ment do la "Questia", el no ..menys tradicional tribut que, fñgint a tota fluc¬
tuació monetària en el tranéeur dels segles, resta fixat a 1.920 francs,com
en el dia do la seva, creació.

El Sr. Menant, ministre plenipotenciari de França, Veguer d'Andorra,pre¬
sentà al Sr. Justin, prefecte delegat permanent del co-prineep francès, la de¬
legació andorrana composta dols senyors Cairat, síndic general, Arini,vice—sín¬
dic, dels dos consellers i del secretari general dol Consell do les Valls.

Sobre un dau de vori reservat des do fa segles a aquesta cerimònia i so¬
bre un coixí de flors violetes, la delegació prestà el seu jurament, tan breu
com tradidionals "Juro fidelitat a França".

Després el sobrecarta lacrat que contenia el poculi ha estat lliurat al
Sr. Justin. Andorrans i representants de l'administració francesa signaren les
actes d'aquesta cerimònia.

Finalment foren canviades, segons les fórmules ancestrals, les tradicio¬
nals felicitacions. El Sr. Cairat saludà en la persona dol Prefecte Justin,el
representant de 1'"inestimable" Sr. René Coty, co-princop d'Andorra, i el Sr.
Justin, per la seva banda, en nom del mateix inestimable co-príncep, assegurà
als "molt il·lustres senyors presents" de la sol·licitud francesa sobro les la¬
borioses poblacions do les valls.



HOMENATGE A DOS NOVEL·LISTES

Al restaurant "Picadilly" se celebrà un acts en honor de l1 il·lustre novel-
lista venezola Don Rómulo Gallegos i de l'escriptor espanyol Don V. Botella Pas¬
tor 5 la novella del qual "Por qué callaron las campanas" acaba de publicar-se a
París.

Oferí l'acte cl Sr. Ballester Gozalvo i agrairen aquest oferiment els se¬
nyors Romulo Gallegos y Botella Pastor.

A l'acte, que resultà molt concorregut, assistiren a més d'altres persona-
litatss Don Eduardo Santos, ex-president do la República de Colòmbia, l'ambai -
.xador de Iugoslàvia a Paris, Sr. Alex Bebler, els Srs» Juli Just i Fernando Va-
lera, ministres del Govern republicà espanyol a l'exili, el Sr. Josep Tarrade -
lias, president de la Generalitat de Catalunya, 1'ex-ministre Sr. Manuel Irujo,
etc,, etc.

Havien tramés llur adhesió a l'acte els senyors Torres Bodct, ambaixador de
Mèxic a França, l'escriptor francès Sr. Jean Cassou, el Sr. Rdolf Llopis, secre¬
tari general del Partit Socialista a l'exili, el general Sr. Emili Herrera, mi¬
nistre del Govern de la República a l'exili i 1*ex-ministre senyor Rafael Sàan-
chez Guerra, entre molts d'altres.
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MESURES DE REPRESSIÓ I DETENCIONS A BARCELONA

Darrerament han tingut lloc a Barcelona per part de la policia, diferents
mesures repressives, de les quals han estat victimes diferents persones fitxa¬
des o amb llibertat provisional. Detinguts i conduïts a la prefectura de poli¬
cia foren interrogats i, amb els mals tractes habituals. Bona part d'ells fo -
ren posats en llibertat després d'unes quantes hores de retenció.

Hi hagué també escorcolls domiciliaris en el transcurs dels quals fou clau¬
surada. la impremta que editava "Solidaridad Obrera" i "C.N.T. clandestines. La
■policia s'apoderà de tot el material.

Els militants de la C.N.T. detinguts, per mor de la clausura de la impremta
són els següents s Manuel Llatgo i Tomàs, Antoni Manuel i Guitart, Joan Vicente
i Castells, Primitiu Llansola i Renau i la seva esposa Dolors Cabanyes i Montà-
nez i Maria Mas i Cases, germana de 1'ex-conseller de la Generalitat, scnjror Va-
leri Mas.

Segons els nostres informes, tots ells foren durament maltractats i tortu¬
rats a la prefectura de policia.

O
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