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Obrer, defensa't! - Obrer, uneix-te!

El treball i la dona
En el darrer article assenyalàvem la tendència que s'observa en

emprar la dona en lu major part de le« indústries, i la indiferència que
«obre aquesta qüestió ha most rut a casa nostra la classe obrera orga-
nitzada.

L'incrément que ha pres—i que cada dia va en augment—la subs-
titució de l'home per la dona en el comerç i la industrie, és veritable-
ment alarmant, si es té en compte el que uixò representa en el seu doble
aspecte moral i econòmic.

El progrés en la mecànica, i la adopció de mètodes modems per a
simplificar tota classe de treballs, fent-los més fàcils d'executar i menys
penats, ha permès de fer aquest canvi amb gran satisfacció dels patrons,
els quals són els únics que hi surten guanyat, fent objecte el trebal de
la dona de la més inicua de les cxplotucions.

La perpicàcia dels comerciants i industrials, ha sabut descubrir en
la dona qualitats especials per a executar gran nombre de treballs fins
amb més perfecció i rapidesa que els homes. La dona—per natura—és
me* humil, me» dòcil, i més adaptable que l'home, i, sobretot, més soferta
i menys exigent; té totes le» qualitats cobejades pel patró orgullós de la
«èva autoritat i assedegat de lucro.

La feblesa de la dona va el ordre fíale, i el respecte a la seva signi-
ficació moral de mare i esposa, no són obstacles que s'oposin a que sigui
uotmeiu a treballs massa feixucs per ella 6 nocius per a la sahit, qne
mortigüen ràpidament la seva bellesa i perjudiquen el seu organisme.

Però encara hi ha altres coses. Aprofitant-se els patrons de la santa
resignació de la dona, han establert el preu fet en tots els seus treballs,'
amb uns preus tan baixos, que per treure's un jornal de quatre o cinc
pessetes ve obligada a esforçar-se en la tasca d'una manera impròpia
del seu sexe, fins arribar a l'esgotament de les seves forces.

Son nombroHÍsimes les indústries en que la dona té de treballar
»VaquCHta manera, i entre les tais s'hi compten les indústries del llibre,
fabricació de sobres, capses de cartró, joguines, perfumeria, objectes
•onitaiis, marroquineria, etc., etc. En totes aquestes indústries el jornal
atén corrent de la dona ¿s de tres pessetes diàries, i per lo tant, insufi-
cient fins només per a procurar-se els aliments indispensables per a
poder viure.

Hi han altres indústries en les quals la dona va substituint l'home,
on la explotació i la desconsideració de que és víctima és del més bàrbar i
groller que hom pugui imaginar. En les fàbriques de gomes i de pro-
ductes químics, les dones—la majoria de les quals son noietes de tretze
a divuit anys—, tenen de treballar aspirant constantment polcines ve-
nenóles i gasos tòxics que van minant la seva salut, en forma tal que
noites d'elles es veuen obligades al cap de poc temps de exercir l'ofici,
a deixar la feina per malaltes.

En les indústries metal·lúrgiques, com són ara : fundició ; fàbriques
d'envasos i objectes de llauna; trefileries i teixits metàlics; fàbriques
d'agulles, botons i altres objectes estampats; les dones que hi treballen
•on també en gran nombre, i executen treballs en molts casos impropis
per ells, pel pesats i perillosos que són, de la qual cosa n'és una prova
el gran nombre d'obreres accidentades que es veuen contínuament en les
Societats Asseguradores d'accidents del treball. Malgrat l'haver de tre-
ballar en aquestes condicions, els jornals que pereebeixen en les dites
industrie«, on treballen també a preu fet, son de quatre a sis pessetes.

Però com que en tot hi ha un pitxor, entre totes les indústries eu
que ne explota el treball de la dona, n'hi hn una que bat el record cons-
tituint un veritable escarni a la misèria: Es l'indústria de la confecció;
el treball a casa.

Es necessari veure ho d'nprop, per n fer-se càrrec del que són ¡iqucs-
ta mena de treballs. Es compten per milers les dones que treballen per
aquests establiments curulls de luxe i de llum, on tot "ho regalen", i on
tot costa un ull de la cara. Primer de tot, per a nconsxcguir que a una
obrera l'hi douguin feina, to de best retire una quant i ta t en metàl·lic i
deixar-la en dipòsit a la casa per on vol treballar; té <le comprar una
màquina de cosir—quasi sempre P terminis—adequada a la feina; po-
sar-hi del seu peculi el fil per a la confecció; i treballar des de les cinc
del matí fins a les dotze de la nit—algunes tenen ja el costum de menjar
a la mateixa màquina de cosir—, i després de haver treballat setze i
divuit hores han guanyat cinc o sis pessetes.

Recordem una j)elicula on s'exhibia una casa important de confec-
cions; al defora, gran nombre.jMÉÜPsffibito parats esperaven llurs pro-
pietaris que estaven de co|Jj|Ì§HBfe|ttterior d'aquell palau, que bé ho
temblaba per la riquesa {'MpPI|̂ m seva decoració; després aparegué
l'interior de la ca*», secció p*t- secció, amb tot el tràfec de la venda, i era
curiós el veure la perfecta ordenació de totes les coses, i la gran ama-

bilitat de la dependència diligent i correctíssima amb els compradors.
Però, tot d'un plegat, apareixia a la pantalla un gros rètol que deia
textualment: "Una de les seccions dels grans tallers de la cusa." L'irn-
presió era forta: apareixia una habitaeió de un quint pis d'una d'aques-
tes cases rònegues sense llum ni ventilació. En un llit, un home imposi-
bilitat. Una dona que no era vella, però envellida per els sofriments i la
misèria, amb unes estisores tallava els fils que sortien de les vores de les
peces. I una noia d'uns divuit ayns, asseguda devant una màquina de
cosir, no havia pougt ressistir més; rendida per la fadiga i la son, restava
amb cl cap recolzat damunt la màquina, aguantant encara amb la mà
una de les pecos de roba que cosia, la qual jeia per terra, com si també
participés del cansament i esgotament d'aquella que li donava forma...
Per una petita finestra que donava a un eel-obert, es veia la feble claror
de l'a uba que apuntava. Això no era èap fantasia de metteur en scène.

De quadros tràgics com aquest en veiem tots els obrers i en troba-
ríem ¡i cents a les llars on es treballa per a aquests establiments de ro-
bes fetes.

Aquesta monstruosa explotació qu« pesa sobre la dona, és una acu-
sació que deuria anar directa & la consciència de tots els obrers, car
nosaltres, més que ningú, som responsables de les vexacions i atropells
comesos per la burgesia amb la dona que treballa.

No més volem fer sentir a la dona el pes de la nostra autoritat, i ens
mostrem com uns perfectes égoïstes, fins a arribar a la insenssibilitat
més repugnant, en tractant-se de defensar-les d'un enemic, que, explo-
tant les seves forces i malmetent la ser« salut, contribueix en gran m&-
nera en la degeneració de la raça hun|Rna i al foment del dolor.

1 tant com hem parlat, í parlem encara, de la llibertat de la dona,
i de la seva igualtat en drets! Però la dona, continua essent una esclava,
a la llar, a la fàbrica, i a tot arreu on va.

Si tinguéssim consciència de la missió que la naturalesa assenyala a
l'home, compendriem que l'esforç que realitzen moltes dones per a cer-
car els elements indispenssables per a viure, ens correspon a nos-
altres, per natura, per justicia, i per dignitat. I en quant a la dona que
per circunstancies especials té de guanyar-se la vida al taller i a la
fàbrica o n la oficina, tindríem d'imposar la nostra autoritat d'homes
de pares, de fills o de germans, per a exigir per a ella el màxim de con-
sideració i de respecte que li pertoca, obligant que el seu treball sigui
retribuït com el treball de l'home.

Quan en els nostres organismes sindicals es tracti àmpliament aques-
ta qüestió, i s'emprengui una creuada per a alliberar la dona de la
explotació desmesurada a que la tenen sotmesa una munió de senyors
desaprensius que en la docilitat i desampar de la dona hi veuen uns
mitjans poderosos i infalibles per a enriquirse, aleshores haurem donat
un pas endevant vers la llibertat de la dona, i a l'enssems haurem fet
quelcom de bo per a nosaltres mateixos, encara que no més sigui per
deixar la nostra consciència més tranquila.

VILADOM.

Comet don?
.beteflodox ï*

CONSCIÈNCIA

—Tu, no tens consciència.
—Ja. Però, què entens tu per

cmisciíncia?
•—Aquell noble pudor intern que

ena redn fer certes accions, sobre-
loi, si perjudiquen a. un altre.

—Ah! així no, no; no en tinc.
—/ ho diu-s <nnb aquesta tran-

quililat, sense tircryonyir-te?
—Naturalment, home!
—Per quei
—Perquè ni <ii.rò que tu dins és

conscie n c ia, cl que cregui tenir-
ne—cl que no hagi perjudicat a
ninyú—, que aixequi orgullosa-
ment la testa. Llavors jo, jo, no
m'hi refuisaré; tindré consciència.

—No s'hi pot parlar amb tu.
—Mai!
—C om f
—Mai d'aquestes coses que nin-

yú, sempre parlant-ne, mai no
practica-.

—Orguttós.
—Qui sap on s'entaforaria la

«incera modestia*!
—Pleguem.
—Altre no vui. Tens,raó... Ple-

guem. No ens entendríem.

EL DESAGRAÏT

—El veieu? Des de que el vàreu
coldocar, s'engreixa. De llavors
ençà que va net. Guaiteu-li les
mans. Semblen marqueses. Tot ell
prospera.

—/ què f
—Quantes voltes l'heu vist vos

després d'encarrilar-lo en la vida?
—Cap.
—/S't jo fes una cosa així, en un

semblant cas, què diriu?
—Que teniu la discreció, esquisi-

dament humana, de no amainar-
me amb vostre affraïmlent de gos.

—En altres paraules, viscan eh
desagraïts!

—Jo, amic meu, no dic mai bes-
tieses d'aquesta mena.

BRAND.

El
ens trobarem 1

Després -de l'article del company Recasens, intitulat
"Per la pau de la família socialista", de l'anada a Amèrica
del nostre amic i vice-president de la "Unió Socialista", i de
la baixa de l'estimadíssim mestre en socialisme, En Josep
Comaposada, podria semblar, mirant-ho a la lleugera, que
el nostre periòdic JUSTÍCIA SOCIAL hagi perdut la vella
saba socialista.

He sentit a l'ànima l'allunyament, forçat o voluntari, de
tan cars amics i no vull restar en silenci puix la meva acti-
tud podria ésser interpretada—com algú tendenciosament
ha ^fet—com un apartament de la "Unió Socialista". No,
això no ; mentre en ella hi hagin homes com els que tots co-
neixem, fets a prova de sacrifici, continuaré ocupant el meu
lloc, fent poc o molt, allò que bonament es pugui, és a dir,
treballant sempre per engrandir el fruit dels nostres amors
i de les nostres esperances: el Partit Socialista Català.

Un dia vaig ésser baixa de la "Agrupación Socialista",
per motius que ara no és del cas escatir,—i en ingressar a
la "Unió Socialista de Catalunya" ho vaig fer per a servir
millor la eausa del Socialisme i avui segueixo creient que és
des d'ella d'on millors serveis poden prestar-se-M.

Si els nostres anhels i els nostres afanys no ens han donat
encara tot el fruit que per les idees esperàvem, no ha estat
pas per manca de fe; hi han hagut circumstàncies especials
fora del nostre abast, prou conegudes de tothom. Altrament,
ens encoratja el pensar que, si bé no podem envanir-nos de
grans avenços en el nucli del nostre partit, tenim en canvi
moltes voluntats guanyades i de llur acoblament en sortirà,
en dia no llunyà, una veritable força política obrera, aques-
ta força renovadora que tanta falta fa a la nostra terra. El
que al nostre costat hi hagin homes com els Viladomat i els
Jové, per no esmentar-ne d'altres—les més fortes i pures
mentalitats de l'obrerisme català—és la millor fermança del
futur triomf dels nostres ideals.

Ja sé que alguns amics dubtaran d'aquestes assevera-
cions categòriques. Cal que tinguin en compte, però, els min-
ços resultats sultat re è éifi
çps progressos que ells han fet en tota la seva llarga actua-
ció. Després de tants anys de lluitar per determinat ^amí,
les seves organitzacions es poden donar la ma amb la nostra,
i nosaltres acabem totjust de venir a la vida.

No diguin pas, com venen repetint, que no farem res per-
què tenim altres ideals que primen el nostre socialisme, per-
què no s'ho creurà ningú que llegeixi el nostre periòdic. Es
cert, mai no hem volgut negar la catalanitat nostra, puix
pretendre-ho fóra un absurd. Som catalans per natura, subs-
tantivamient, per damunt de la voluntat npstra, podríem dir.
Però adjectivament, en allò que depèn de nosaltres deixar
o pendre, som socialistes fins al moll de l'os i és el nostre le-
ma "Catalunya pel Socialisme", o sigui, l'incorporació de la
nostra terra en l'ampla concepció federativa que expressa
l'ideal socialista en el seu contingut d'humanitat.

Heu's-aquí perquè, encaixats de ple en el més ortodoxe
socialisme, mai no se'ns ha dit res en l'ordre dels principis—
en el qual nosaltres hem pogut criticar més d'una actitud—
però en canvi se'ns ha anat esgarrapant des del primer dia
que sortí el nostre periòdic, ara una unglada, ara un cop de
fibló, fins arribar a desenterrar el vell lèxic que usava en els
bons temps del lerrouxisme, la "Gaceta dels Xinesos" i així
se'ns ha teixit una bella garlanda d'adjectius on no hi han
mancat el clàssic "vendidos a la burgesia", ni s'ha quedat al
tinter el temible dicteri de "reaccionarios", sense esmentar
els més virulents. Res, que havem tingut de sentir-nos una
pila de coses groixudes, la ignocència de les quals ens ha fet
somriure.

Jo, per la meva part, confesso que tot això no m'ha fet
ni fret ni calor. Però no tots els que escriuen a JUSTÍCIA
SOCIAL tenen el mateix tarannà; altres amics, potser per-
què són més susceptibles a les fuetades de cec, vinguin d'allà
on vinguin, no han pogut estar-se de tornar-s'hi, sempre amb
un to més digne, però posant-hi també el seu granet de pe-
bre, i com que això pica, els altres se n'han sentit.

Hi han coses que són fàcils de preveure i aqueéta n'era
una. Procurem tots no tornar-hi que tots hi havem posat
les mans. Fem tots feina seriosa i treballem noblement, que
si és veritat que tots anem cap al Socialisme ja ens trobarem
en un punt o altre del camí.

MANUEL ESCORZA



J U S T I C I A S O C I A L

Igualtat j Llibertat
La única tendència noble
i fecunda és Ja que aspira
a resoldre el problema eco-
nòmic sense destruir ni
ofegar la llibertat, que és
el millor atribut individual
i col·lectiu de l'ànima hu-
mana."

(D'un recent editorial
de La Publicitat)

Es tant encertada aquesta con-
cisió i són tants els conceptes
<$»e sugereix, que val bé la pena
de ampliar-la amb algunes con-
sideracions que de la mateixa es
desprenen i que seria una llàsti-
ma deixar de posar de manifest.

Deixem de banda el que aques-
ta concluient manifestació hagi
sigut exposada amb motiu d'una
discussió que es refereix a un
dels aspectes del cas de Rússia,
eri la qual no és el nostre pro-
pòsit entrar-hi en aquesta oca-
sió.

Fixem-nos, només, en que la
nostra absoluta conformitat amb
ella pot derivar-se, com segura-
ment així és, partint nosaltres
d'un punt de vista per cert ben
distant del que tindrà el que l'ha
concebuda, a qui hem de suposar
que és, certament, un esperit lli-
beral ; però que no és fàcil arri-
bi a compartir els nostres pro-
pòsits de resoldre l'esmentat pro-
blema econòmic transformant,
sense cap consideració, la actual
forma d'organització de la so-
cietat.

Com que aquesta circumstàn-
cia creiem que podem donar-la
per descomptada, ens interessa
recollir i remarcar com mereix
una conclusió que tant sols es-
tem en el cas de poder establir
que, precisament per considerar
que la.llibertat és el millor atri-
but individual i col·lectiu de l'à-
nima humana, defensem les úni-
ques solucions del problema eco
nòmic que permeten fer factible
l'establiment d'un règim de lli-
bertat..

Com són aquestes solucions?
Evidentment, per a que puguin
considerar-se tais, deuen haver
d'implicar netament l'assoliment
de la igualtat econòmica. Seria,
però, desmentir ço que havem
afirmat és el nostre capdal ob-
jectiu, la llibertat, l'encaminar-
nos envers la realització d'aques-
ta igualtat fent el sacrifici de la
primera. La supeditació de la lli-
bertat a la igualtat és no preci-
sament un principi profunda-
ment materialista — com s'afir-
mava en el citat editorial—sinó
una falsa coacepcció i una nega-
ció total de l'una i de l'altra.

Es com si es pretén procedir
inversament, supeditar la igual-
tat a la llibertat; deixant, per
tant, sense resoldre l'imperiós
problema econòmic, sacrificant
la igualtat, per a no incórrer en
ço que es creu hauria de dismi-
nuir les prerrogatives de la lli-
bertat humana. En el règim so-
cial vigent ens trobem precisa-.
ment en aquest cas (i ja s'enten-
drà que partim del suposat de
trobar-se normalment «n exerci-
ci les institucions de caire de-
mocràtic).

La llibertat, purament imagi-
nària, que així sembla poder
quedar intangible, que no és ni
pot ésser jamai la llibertat vera
i que comporta el sacrifici de la
igualtat, ens deixa a nosaltres
també completament decebuts.

Aquesta és la llibertat dels
privilegiats, dels amos del món,
de la burgesia. Reservant-se ells
la posició dominant en els fac-
tors que composen el conjunt
del problema econòmic, això és:
negant-se a la igualtat, condem-
nen a l'esclavatge als assalariats,
als pobres, als no posseedors.

La igualtat sense o en perju-
dici de la llibertat és una ficció;
no existeix ni pot existir en lloc,
a no ser com a sentit "tenden-
cial" de determinats estats so-
cials i econòmics.

Però la llibertat sense o en
perjudici de la igualtat és una
mentida, una vergonya i un in-
sult als desheredats; és un con-
cepte qual falsetat aquests re-
butgen cada vegada amb més de-
cisió i fermesa, el·laborant, al
ensems que contra ell es revol-
ten, aquestes solucions que nos-
altres defensem amb ells, que al
ensems que aspiren a la consa-
gració, del preuat atribut dé la
llibertat humana, estableixen
també com a necessària la orga-
nització econòmica de la socie-,
tat a base de la igualtat..

Heu's-aquí, doncs, com aques-
ta tendència, justament qualifi-
cada de única noble i fecunda,
sols pot consistir en la instaura-
ció de modalitats i formes de
socialització que ens acostin ca-
da vegada més a una constitu-
ció econòmica de la societat re-
gida pel principi de la igualtat,
inspirades simultàniament per
la substitució progressiva del
vell i tirànic principi de imposi-
ció, poder i autoritarisme, per la
lliure i expontània determinació
autònoma dels individus i les
col·lectivitats humanes.

E. GRAU

La pena de mort
i l'homicidi

Itàlia ha estat una terra que
des de Becària s'ha sentit llàsti-
ma pel delinqüent. Les ganes de I
corregir-lo i de tractar-lo humà-
nament com a germà caigut, do- !
na lloc a reformes penitencia- '<
ries que després, amb més o '
menys grau, s'han implantat en
el món. Els porta-veus d'aquest
moviment, no han lograt tot llur
objectiu, però no paren en la ;
tasca. !

Lombroso descubrí tares he-
reditàries, senyals de degenera-
ció, que puguin confirmar cert
atrás moral de l'home i per tant
predisposició al, crim, i poden
treure- part de la responsabilitat.
Els criminòlegs posteriors han
cercat no tant sols ja la malal-
tia orgànica sinó també el tras-
torn psíquic per tal d'explicar el
crim.

Ferri és un dels grans treba-
lladors que estudia les causes de
la delinqüència i els resultats
de la pena.

En el XVI Congrés interna-
cional d'Estadística,, celebrat a
Roma el darrer Octubre, presen-
tà un treball interessant referent
als suïcidis i homicidis.

En general minven els homi-
cidis a Europa i Amèrica, men-
tre augmenten els suicidis. Hom
diria que minva l'egoïsme en el
terreny patològic, en lloc de sa-
crificar a altri hom es sacrifica
ell mateix. En els països del
S. d'Europa on hi ha més homi-

¡ cidis són menys els que es tre-
uen la vida.

Cal remarcar que en els anys
que seguiren a la guerra — la
qual enverinà els esperits amb la

j ira — els crims augmentaren
també.

No s'ha demostrat gaire eficaz
¡ la pena de mort com alliçonadç>~

rã social i preventiva del crim.
Mentre que a Itàlia que fa 35
anys que abolí la pena de mort,
han minvat molt els homicidis,
altres països que mantenen la
pena capital, presenten un tant
per cent d'homicidis més alt que
les nacions en que no s'executa
cap home.

"D'aquesta experiència — en
conclou Ferri—, que els remeis
radicals contra la delinqüència
no s'han de buscar en el Codi
Penal que (encara que necessari,
però reformat) en la pràctica és
poc eficaç, sinó en les reformes
socials aptes per suprimir o min-
var les condicions del desordre
i la misèria material i moral en.
les que germina la sagnant plan-
ta del crim."

Si hem de rendir culte a l'ac-
tualitat, no podem deixar de par-
lar de l'actuació dels catalans a
París, pel que a futbol fe refe-
rència. Vàrem anar a veure, a
Colombes, el partit Barcelona-
Paris. Hem de ratificar ço que
diguérem, fa uns mesos, en par-
lar de l'exhibició de teatre cata-
là en la Sala de Representacions
establerta en l'"ExposicA d'Arts
Décoratives", ço és que quan es.
tracta d'exportar algun aspecte
de la cultura catalana, s'ha de
treure de casa el millor, i sinó
pot ésser, no se surt. Repetim
això perquè creiem sincerament
que es podia endegar un equip
barceloní amb possibilitats de
fer paper més Huit que el que
vingué a batre's amb la selecció
parisenca. No creguin els llegi-
dors que ens agrada reventar el
de casa. Ben lluny d'això, sem-
pre ens sentim disposats a dei-
xar anar uns quilos de benevo-
lença en el platet dels compa-
triotes'. Sense que això arribi a
fer-nos cometre injustícies. Hem
de reconèixer, doncs, que si no
arriba a tenir Zamora a la porta,
el desastre hauria estat dels que
formen època, car la selecció pa-
risenca, amb molta menys força i
acometivitat que la barcelonina,
dominà gairebé sempre. Però
Zamora tingué una bona tarda i
aconseguí que el triomf, un
triomf minso, més minso del que
esperava tothom, fos per als bar-
celonins.

Tornem-ho a dir : Quan no es
pot fer tot el necessari per a
quedar bé, val més no moure's
de casa.

Vàrem deixar de parlar de po-
lítica, en la nostra darrera cròni-
ca, per esperar l'acabament d'una
crisi ministerial que estava plan-
tejada en aquells moments. Es va
resoldre aquella crisi i en aquests
moments s'està a punt de resol-
dre'n una altra, més fonda i més
greu. I és que la situació de
França és verament difícil, i la
solució dels greus problemes que
hi ha plantejats no es trobarà
amb draps calents, únics remeis
que es venen proposant des de la
caiguda de Herriot. Les esquer-
res varen acobardir-se davant la
escomesa que els clericals i els
capitalistes havien emprés con-
tra el "Cartel", i va venir el mi-
nisteri Painlevé, amb ministres
d'un esquerrisme aigualit, dispo-
sats a reconquerir la benevolen-
ça dels que menaçaven. I en el
ministeri de Finances va posar-
s'hi a Caillaux, que havia de fer

el miracle de ressuscitar el crè-
dit francès, sense anar a cercar
el diner allà on és, miracle molt
més difícil que el dels pans i dels
peixos, que tanta fama va donar
al fill de Déu. Pera Caillaux va
caure d'una manera ridícula, con-
feccionant a darrera hora i a co-
rre cuita, uns projectes que no
satisferen a ningú, després d'ha-
ver ajornat diferentes vegades
la presentació d'una magna so-
lució conjunta del problema fi-
nancier. I amb ell caigué tot el
Ministeri ; però Painlevé que, pel
que es veu, deu ésser un d'aquells
homes que a casa nostra en diem
un pare peda|, va tornar-se a en-
carregar de formar Govern. A-
quí, com ací, els polítics deuen
sentir-se enciclopèdics, i Pain-
levé deîxaftf là cartera de'Guer-
ra, prengué la <Íe Finances, i en
unes quantes hores conjuminà
un nou projecte per desencallar
el carro del crèdit francès. Pel
terrible delicte d'imposar un pe-
tit sacrifici als grans rendistes,
fou derrotat Painlevé, pels vots
dels bloc-nacionalistes, els d'al-
guns radicals-socialistes, que va-
ren passar-se'n a l'enemic, i dels
comunistes, fidels sempre a la
seva tàctica obstruccionista, en-
cara que això els faci votar a fa-
vor del capitalisme.

En els moments en que escri-
vim, s'està resolent la crisi. S'ha
ofert la Presidència a Briand,
segurament amb l'intent de for-
mar un ministeri de cotó fluix,
que potser comptaria amb una
barreja de moderats del bloc de
esquerres i d'avançats del bloc
nacional. Però Briand, després
de consultar a molta gent,
ha dit que passava, car ell,
després de la moxiganga de Lo-
carno, ha quedat molt bé, i no
vol mals de cap. Negant-se
Briand a formar Ministeri, s'ha
recorregut a Paul Doumer, una
patum desacreditada i anfibia,
que, si arribés a acoblar un Mi-
nisteri, per tirar uns dies, ja se-
ria cosa extraordinària. Però,
coincidint amb la oferta a Don-
mer, s'ha produit un fet que ha
produit gran sensació i farà se-
gurament variar, el curs dels es-
deveniments. Els socialistes, que
sempre s'havien negat a partici-
par en el Govern, han pres l'a-
cord de prendre'n les responsa-
bilitats, ja sols, ja col·laborant
amb els altres partits d'esquerra,
decidits—així ho diu la nota ofi-
ciosa de la reunió—a fer surar,
costi el que costi, les solucions
de decisió i de voluntat que so-
les poden salvar el país.

Nosaltres que hem aprovat
sempre la negativa reiterada del
partit socialista a col·laborar amb
partits burgesos, també trobem

atinat l'acord pres en aquests
moments, sempre qu«j 4èm deixa
entreveure la nota oficiosa, «s
tingui decisió i energia per «tu-
rar la onada reaccionària que vol
establir a França una mena de
paròdia del feixisme, encarà que
s'hagin de trencar obstacles, que
no creiem tinguin altra consis-
tència que la dels ninots que es
posen damunt les palleres per
espantar els ocells. El poble
francès ha dit, en tret consulte«
seguides, que vol anar ben a l'es-
querra. Quina justificació tindria
doncs, una politica de contempo-
rització, que, per altra part, pro*
duiria el descrèdit dels socialis-
tes? Tenim l'esperança de que
és en aquest moment en que ver-
daderament ya a començar a go-
vernar el ciutadà francès.

A més a més d'altres altera-
cions, que el bon sentit dels lle-
gidors ja digué esmenar, en la
meva crònica anterior se'm can-
vià el meu cognom. No dono pas
la culpa al caixista! reconec que
no tinc pas una lletra com cal. I
tampoc el temps de repassar o
posar en net els meus escrits.
Només ho aclareixo, perquè no
es donés equivocada interpreta-
ció al canvi de signatura.

RAFAEL RAMIS
25 Novembre 1925.
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tes nersones decents
Copiem de "El Socialista":
"El Debate ha publicado un

; suelto injurioso para nosotros,
I en el que se dice que "entre los
| viejos partidos es el Socialista
j el que ha gozado vida más fàcil
' y provechosa bajo el régimen
' actual."

Por su parte, La Época ha re-
producido el suelto aludido con
la esperanza de sacarse alguna
espina. ,

Para nosotros esta etapa polí-
tica no ha sido ni es fácil ni
provechosa, aunque es natural
que hemos vivido con alguna
mayor tranquilidad que la infi-
nita serie de caciques ladrones,
amigos de La Época y de El Dé-
bate, encarcelados y envueltos'
en nubes de papel sellado.

En ese sentido, es verdad que
el Socialista ha sido el partido
más favorecido : ¡ como que está,
constituido por personas decen-
tes!

Y eso no nos lo¡ perdonan cier-
tos elementos jesuítas, aliados
de García Cortés en la obra de
pretender difamarnos.

Pierden el tiempo'.L"
Ja ho saben els nostres com-

panys empresonats, perseguits1 o
processats: Si haguessin estat
persones decents no els hauria-
passat això. -

La moral i la nuditat
Es continua parlant encara de

les estàtues de la Plaça de Ca-
talunya.

A aquestes hores s'han dit ja
un nombre molt considerable de
bestieses ; particularment aquells
que s'ho han agafat pel cantó de ¡
la moral.

Té tota la raó Carles Soldevi- j
la. quan diu que la qüestió no ,
s'havia de desviar dels seus car-
rils artístics.

Efectivament, si haguéssim
de fer cas de tots els senyors
que redacten certa premsa i del
seu estúpit tartufisme, ja esta-
ríem ben cuits.

Aquests senyors que discutei-
xen la licitud de les nuditats en
els monuments públics els fa
falta una dutxa d'aigua freda i
una mica d'exercici. Es una qües-
tió d'higiene moral i d"higiene
física.

Ara imagineu-vos què passa- j

ria si en lloc de tractar-se de
l'escultura de la Plaça de Cata-
lunya es tractés d'una obra de
Miquel Àngel. Què dirien a-
quests senyors que porten la mo-
ral dintre dels estrenya caps?

Hi han senyors que cortfon-
drien el geni de Fidies amb un
il·lustrador de postals pornogrà-
fiques. Aquelles postals que pro-
bablement porten dintre la car-
tera i que contemplen d'amagat
de la senyora.

Quedem, doncs, que es pot
discutir tan com es vulgui el
mèrit artístic del grup escultò-
ric de la Plaça de Catalunya;
però que ningú pot barrejar-hi
la moral sinó vol semblar que hi
barreja més aviat la barbàrie i
que té ganes d'insultar la Na-
tura, nostra mare.

Sense jardins

Tothom està d'acord en apre-
ciar com un dels errors de l'ur-
banitzció de Barcelona la falta
de jardins públics i d'espais lliu-
res en llocs cèntrics o relativa-
ment cèntrics.

La urbanització de la nostra

ciutat és una cosa estúpida, El
traçat de l'Aixamplis, alhora que
inmortalitza d'una manera .ben
lamentable el nom del seu autor,
l'arquitecte Cerdà, és una des-
gràcia pels veïns. Tot ell està
fet sense preveure la necessitat
de que la ciutat compti amb es-
pais oberts i assoleiats entre les
seves zones edificades. Si aquests
espais són, com s'ha dit, els pul-
mons de la ciutat, bé podem afir-
mar que Barcelona no té pul-
mons. I és una llàstima pels vells
i pels infants i per tots aquells
que la fadiga del treball els fa
cercar el descans i l'aire i la be-
sada del sol. Es una llàstima
principalment pels desheretats
de la fortuna que han de viure
en estatges infectes i sòrdits i
en carrers foscos i pudents com
femers, dels quals no poden sor-
tir scuse fer una llarga cami-
nada. Í

La ciutat no té jardins públics.
I el que és més trist, cada dia
pert més la possibilitat de te-
nir-ne. Mentre es va edificant en
zones interiors és evident que
aquesta possibilitat es va fent
petita. Là ciutat creix, però creix

sense gràcia. De poca cosa ens
cutara, él que el municipi tìgui
propietari de grans extensions
a l'extrarradl i" en els afores
mentre en l'interior la ciutat es-
tà edificada apretada, compacta
com una pinya.

I l'Ajuntament que fa?
Desgràcies, res més que des-

gràcies. Ara mateix, accedint a
la petició dels seus propietaris,
acaba de declarar edificable tot
el terreny que ocupa el "Turó
Park". Aquest terreny el dia de
demà podia adquirir-lo l'Ajun-
tament per a convertir-lo en jar-
dí públic. El preu d'adquisició,
tenint en compte que el terreny
no era edificable, necessàriament
havia d'ésser aventatjós. Ara ai-
xò ja està llest. L'Ajuntament
amb el seu acord ha tirat a rodar
la possibilitat de tenir un jardí
públic tocant a la Diagonal i no
gaire lluny de les barriades de les
Corts i de Gràcia.

Els propietaris poden estar
ben satisfets, però els veïns no
gaire.

En aquest pas veurem decla-
rats edificables els terrenys dels
jardins de Montjuich. Temps en-

rera ja hi va haver un regidor
que va tenir la grandíssima sere-
nitat de proposar-ho.

Paraules de Nietzsche
Hi han pessimistes resignats,

covarts.
No volguem ésser d'aquests.

Per consol dels
que van a peu

Poseu-vos tranquils, germans.
Vosaltres que cada dia teniu la
vida a l'encant si goseu traves-
sar la plaça de Catalunya o el
passeig de Gràcia o les Rambles,
la "via sacra" de la Companyia
de tramvies. Poseu-vos tranquils,
perquè en el Paradís no haureu
de soportar els perills de la cir-
culació urbana. Allà no hi haurà
automòbils ni tramvies ni auto-
busos ni simplement abusos de
cap mena. Mireu el que diu de la
ciutat del Paradís el profeta Za-
caries en el seu llibre vuitè, ca-
pítol V.

"Els carrers de la ciutat seran
plens d'infants, joves i noies que
hi jugaran."

Això vol dir que el marqués

de Foronda no serà al Paradís.
Poseu-vos tranquils, germans.

La solució
A darrera hora semblà que s'ha

trobat la solució de les escultu-
res de la Plaça de Catalunya.
Res de Venus ni d'Apolo ni de
pescadors de Tarragona.

Sembla que en un dels pedes-
tals més ben situats s'hi col·loca-
rà una estàtua "eqüestre" del se-
nyor Pich i Pon. Es a dir "eqües-
tre", el senyor Pich i Pon, en
realitat muntarà amb tota la se-
va abundant figura en una sòli-
da bicicleta de pedra picada.

Aquesta idea ha provocat un
gran entusiasme entre els se-
nyors de la Cambra de la propie-
tat.

iiMMimiiimmtiiHimtitiiiiiimtiMiiimiiiiiitf muliniti

Company; Si sentiu les in-
quietuds que dignifiquen ia
condició humana dels opri-

mits, propagueu
J U S T Í C I A SOCIAL

periòdic socialista cataftí.
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Francesc Alemany, supervivent de la catástrofe,

assenyala els possibles responsables
Un article publicat a "Justí-

cia Social" arran d'haver-se acor-
dat la pràctica de noves diligèn-
cies en el sumari del descarrila-
ment del tren de "Les Planes"
ha donat peu a "La Publicitat"
per ocupar-se de la qüestió, de-
manant que siguin exigides les
responsabilitats i publicant un
escrit que inserim a continuació, i
que li ha dirigit Francesc Alè- !
many, una de les víctimes de la j
catàstrofe.

"Quan vaig ésser cridat pel
jutge per a declarar referent al
descarrilament del tren de Les
Plane«, vaig dir-li tot «1 que pas-
si. No dubto que s'ha donat la
importància que es mereix a la |
meva declaració; no obstant, me
interessa fer-la pública.

Dues vegades ja m'havia tro-
bat, que en viatjar jo en aquest
tren havien ocorregut incendis
en els cotxes, degut al mal ma-
terial que la Companyia posa en
circulació. Això féu que jo tin-
gués una gran desconfiança al
tren, i l'agafava només les ve-
gades que m'era indispensable.
El dia del Dijous Sant vaig dub-
tar d'anar-hi ; per fi, pensant que
degut a la diada ben poca gent
utilitzaria el servei, i que per
tant circularien els cotxes més
bons, vaig decidir d'anar-hi.

De tornada, en ésser dintre el
túnel de Les Planes i en fer el
canvi de força, s'incendià el cot-
xe de darrera del comboi. El con-
ductor, el dissortat Martínez, pa-
rà de seguida i baixà per tal de
arranjar-ho. Jo me li vaig ofe-
rir, i ell em donà un aparell de
mata-focs. En Martínez posà pe-
dres a les rodes del cotxe; jo,
des de l'estrep, vaig demanar-li
perquè ho feia, a la qual cosa no
va respondre. Per fi, el foc va
ésser apagat.

Arrencà el comboi» i al cap de
uns trenta o quaranta metres,
dintre mateix del túnel, el foc
es reproduí. Tornà a parar-se el
comboi, i En Martínez repetí la
mateixa operació.

Llavors arribaren els senyors
Camil Viale, cap de tallers de
Sarrià, i Martí, l'encarregat dels
mateixos tallers. Semblava que
aquests senyors ordenarien que
es retiressin del servei aquells
cotxes i que farien pujar als pas-
satgers a uns altres. Però no hi
hagué res d'això. Després d'exa-
minar el comboi, el senyor Mar-

tí (el nom d'aquest senyor, així
com el del cap dels tallers, els he
sabut després d* haver declarat
davant del jutge), pujà dalt del
cotxe i abaixà els pontons; en
abaixar els del darrer cotxe, el
senyor Martí caigué de dalt de
tot. ,E1 comboi sense pontons
naturalment, restà a les fosques.
Llavors s'esperà que arribés el
tren de Sabadell per tal que em-
punyés el comboi avariat, en el
qual anàvem nosaltres. Tot el
personal ¡de la Companyia restà ,
en terra, llevat del conductor se-
nyor Martinez. Dins fil comboi
només hi érem els passatgers.

En Martínez pujà per darrera,
encengué els llums dels acumu-
ladors i atravessa tot el cotxe.
En passar pel meu costat U vaig
preguntar com estava l'avaria
"Ja està arranjada", em respon-
gué. En Martínez entrà a la se-
va cabina i esperà que el tren de
Sabadell empenyés el nostre.

Els senyors Viale i Martí con-
templaven l'operació. El nostre
comboi servava les pedres a les
rodes. El tren de Sabadell donà
l'empenta al nostre. L'empenta,
és clar, havia d'ésser molt suau,
el suficient només per posar-lo
en marxa. Però no fou així. El
cop fou horrible ; tothom ho
notà.

El nostre comboi començà a
córrer. Tot era baixada, i la mar-
xa es feia ràpida per moments.
No hi havia res a f «r, e¿a impos-
sible aturar-lo. Els cotxes duien
els pontons abaixats, els frens
automàtics no funcionaven per-
què amb l'incendi s'havia esca-
pat to! l'aire comprimit, i ja que
els funcionaris de la Ççmpanyia
no agafaren els frens mecànics
hem de suposar que estaven e$-

j patllats. De seguida veiérem que
! no hi havia manera possible de
l deturar el tren. Les pedres, po-

sades entre dos ferros, fugiten
de seguida.

Dos minyons, entre el pànic
indescriptible 4els passatgers,
començaren a donar cops a la
cabina. En Martínez sortí.

Per fi, vingué la catàtrofe. Jo
em vaig trobar enterrat sota les
desferres del cotxe ; vaig sortir-
ne com vaig poder, i amb l'auto-
mòbil del senyor Pau Villamor
vaig ésser traslladat a l'Hospital
Clínic, fins que la meva família
se m'endugué a casa. He estat
113 dies malalt, havent de sofrir

doloroses cures i costoses opera-
cions. La Companyia no m'ha
abonat ni cinc cèntims de les.des-
peses que m'han costat les feri-
des causades per la catàstrofe.

S'ha volgut donar tota la res-
ponsabilitat al conductor Martí- i
nez. Jo, que ho vaig veure bé, dic
que En Martínez va fer el que
va poder. Què podia fer ell si el
comboi anava sense corrent i sen-
se frens de cap mena? En Martí-
nez va fer tot el que podia: pro-
bar endebades d'aturar el tren.

Els tècnics que han examinat
la qüestió han dit que no hi ha-
via responsabilitat per a ningú
més. Per què, pregunto jo, s'qr-
denà d'aquesta manera l'opera-
ció, a presència -dels senyors
Viale i Martf? Per què es per- (
met la circulació d'unf ^cotxes
tan dolents? Per què es va per-
metre que els passatgers restes-
sin dalt del comboi, quedant els
funcionaris de la Companyia en
terra, en fer-se l'operació? Per-
què, havent-hi caps responsables
al davant, el tren de Sabadell
que havia de remolcar el nostre
no anava a desviar-se per les
agulles del Peu del Funicular i
enganxar el tren pel davant, i
no pel darrera com ho va fer?

Del que he dit es desprèn que
si hi ha responsabilitats són per
als que es varen quedar en terra,
i no per a En Martínez, que en-
trà a la cabina complint la seva
obligació -i pensant-se que en
ganxarien bé el comboi. Confio,
però, que encara no s'ha dit la
darrera paraua sobre aquest afer
i que es farà justícia.—Francesc
Alemany.

A la Solidaridad Obrera, "de
Gijón s'insereixen unes declara-
cions de E. Quintanilla de les
quals extractem els següents
paràgrafs :

'*La labor educativa realizada
hasta el presente con todo y no
ser escasa, es insuficiente para

j una posible transformación de
la sociedad. Falta mucho por
realizar.

Nos conocen pocos, nos en-
! tienden menos y nos ignoran los

más, y a veces los que creen in-
•t terpretarnos fielmente, desba-
: rran a no poder más. Se impone,
i una labor educativa que abarque
| todos los conocimientos, que

traspase todas las ideas, que lle-
; ve sus engrendros hasta los más

apartados rincones. No basta ha-
ber leído unos cuantos libros,
conocer de carretilla unas cuan-

ta« ideas, llenar un hueco en el
Sindicato o en el Grupo, es ne-
cesaria una labor más eficaz y
más a fondo; esta labor debe de
comenzar por nosotros mismos,
para luego extenderla a los de-
más. Que cada cual sea maestro
de sí mismo y procure serlo en
toda ocasión de los que sepan
menos que él. Faltan hombres
de conocimientos generales en
nuestro campo: ingenieros, agri-
cultores, técnicos, peritos en las
distintas normas del trabajo y
la actividad social.

Faltan hombres que en el mo-
mento de una posible transfor-
mación tuviesen la grandeza y
Ja serenidad de mantener el
triunfo de la causa en manos se-
guras, y faltan, en fin, camara-
das que se entreguen a esa la-
bor menuda de la propaganda
del libro, el folleto y el periódi-
co, para que todo hombre y mu-
jer se entere de nuestros no-
bles propósitos. Llevemos esta
sagrada misión al plano que se
merece y sepamos esperar los
frutos casi seguidos de ella.

Cabe decir que a la revolución
se ha jugado como a la pelota o
al billar o corno a la política tra-
dicional. Pocos, contados son los
que pueden darse o se dan cuen-
ta de lo que ésta significa. De
ahí en nombre de ella se cometan
tantas torpezas como de intentos
baldíos se han señalado sin una
preparación inteligente ni metó-
dica. Las posibilidades económi-
cas y morales de la organización
se han aplicado para preparar se-
mejante dolor más de una vez y
los resultados han sido siempre
negativos. No podía suceder de
otra forma. La voluntad no pue-
de suplir a la inteligencia. Fal-
tó capacidad donde había exhu-
berancia de entusiasmos bélicos
y no pocas veces nobles propó-
sitos. La 'revolución "es algo más
serio que un juego de escondite.

El mateix confrare publica un
article signat per "Optimo", en
el qual s'hi fan les següents afir-
macions.

"No creemos los pensadores
del campo anarquista preocupa-
dos, aún hoy, de temas de filo-
sofía pura, de enunciados mora-
les y de. filigranas fisiológicas.

"Y si el problema histórico de
España sigue sin solucionar
mientras en el mundo se siguen

1 desarrollando los acontecimien-
tos, analicemos nuestra activi-
dad y fijemos nuestro deber se-
gún las experiencias internacio-
nales. Y si inevitablemente los
hechos y la experiencia nos con-
ducen por un terreno de realida-
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DEL CAPÍTOL XIV
(Continuado)

El cultiu per sí sol no es la
civilització. Abans de que comen-
cés la civilització, tal volta 15 o
10 mil anys abans de Crist, s'es-
campa el cutiu del blat per les
costes de l'Atlàntic i del Pacífic.
Civilització és la fixació dels ho-
mes sobre un àrea que es cultiva
contínuament i es posseeix i que
habiten les cases i tenen un go-
vern comú i una ciutat.

Per això era necessària l'aigua
tot l'any, menjar pels animals i
pels homes i material per fer les
cases. Encara que aquestes con-
dicions es presentaren en dife-
rents llocs com en les valls de
Suïssa per exemple, els paísos
privilegiats foren Egipte i la te-
rra compresa entre els rius Eu-

frates i Tigris. Plini compta que
allí a la Mesopotamia feien dos
collites de blat i ademes donava
encara excel·lent forratge pels
multons. Hi havia palmeres i
molta classe de fruites; a Egip-
te es trobava pedra fàcil de tre-
ballar i argila i a.Messopotàmia
hi havia un fang que al sol es
convertia en rajola. L'home tran-
quil en les ciutats començà a
abandonar les armes.

Entretant, en els boscos d'Eu-
ropa, els deserts d'Arabia i en
les estepes de l'Assia Central,
les tribus normandes de pastors
erraven famolenques. Quan no
trobaven pastura en terres lliu-

! res l'obtenien a la força dels llocs
j on hi havia altres tribus. S'apro-
! fitaren de les descubertes dels

pobles ja civilitzats, per exem-
ple, en quant a armes; i com a
més forts invadien í saquejaven
als pobles agrícoles que consi-
deraven afemináis.

Quan un home fort els reunia
i disciplinava conquerien alla-
vors els països treballadors, els
obligaven a servir-los i a pagar
tributs i consideraven el treball
agrícola com propi d'una raça i
classe inferior. Ells, els barbres,

conqueridors, a la vegada que
assimilaven les.arts i refinaments
deí país i apaibagaven llur fam,
conservaren durant varies gene-
racions hàbits que els mantenien
forts, com la casa, les curs«« en
carros, exercicis en ple aire, etc.
Esdevenien els reis, prínceps i
nobles.

Els sumerians

Aquest cicle de colonitzacions
i de conquestes s'observava par-
ticularment en la regió del Ti-
gris i Eufrates rodejada de te-
rres menys fèrtils i per tant poc
productives per mantenir un po-
ble civilitzat que creix.

Les dades arqueològiques col-
loquen els sumerians com els
primers que realment formen
ciutats en aquest indret del món.
Eren probablement morenos i la
llengua que han deixat escrita
en tauletes d'argila, sembla que
es pot conexionar amb el vasc ;
s'extenia tal volta per la conca
mediterrània del N. d'Africà fins
a la índia. Aqueixos pobles s'a-
feitaven el cap i es vestien amb
túniques de llana. Canalitzaven
les aigües per a regar els camps,
en quin art progressaren moltís-

sjm. A, més de l'Agricultura te-
nien, bestiar.

Es. troben restes de cases i
temples amb rajoles d'argila,
probabement els primers tem-
ples, el que demostra ja l'exis-
tència d'una religió col·lectiva.
La civilització sumeriana durà
potser 4.000 anys en quin temps
progressà en molts aspectes. Se-
gons una inscripció de Nippur,
població situada sobre l'Eufra-
tes al S. E. de Babilònia, i lluny
per tant de Israel, s'extenia a-
quest imperi des del golf Pèr-
sic o Mar Inferior al Mar Supe-
rior o Mediterrani. En aquesta
mateixa ciutat varen construir
els sumerians una gran torre de
rajoles en honor de llur déu prin-
cipal El·lil (Enlil) ; torre que
que'hom suposa que donà motiu
a l'història de la Torre de Ba-
bel.

Les ciutats d'aquest poble llui-
taven entre sí, i tenien per tant
caràcter militar. Però el govern
d'aquest primitiu poble fou un
govern teocràtic ; sos primers so-
birans els reis-sacerdots.

4es imprevistas hace años; con-
cretando, si antes que la* masas
estén en condiciones de recibir
el bautismo inconfundiblemen-
te libertario, los problemas' cir-
cunstanciales se presentan a re-
solver por medio del sindicalis-
mo, no creemos que ningún es-
crúpulo de conciencia ni ningún
enunciado esotérico puedan im-
pedirlo".

"El nuevo camino, según nues-
tra apreciación, es el de clase y
la nueva mentalidad es la de dar
más elasticidad a los principios
libertarios. La misma "sociabi-
lidad" de la ideología libertaria
exig* que se haga tangible el
sentido de las iniciativas liber-
tarias aun en problemas acciden-
tales y secundarios".
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(Continuació)
Per la formació de repúbliques

i territoris autònoms, hom no ha
pus pogut suprimir l'existència de
minories nacionals dins aquests
païssos. Per això, en forces repú-
bliques i territoris, lü ha territoris,
hi ha una minoria russa. El govern
soviètic, doncs, havia d'assegurar
a aquestes minories nacionals
l'igualtat de drets amb la majoria
de la població, en la participació
at sovem i .a l'administració lo-
cal.

Sota el règim soviètic, les mino-
ries nacionals han obtingut la pos- '
sibilitat d'organitzar llurs soviets
i de fer llur administració en la
seva Íiimgu'a natal. Actualment, es'
creen soviets de minories nacionals
en tota l'Unió de Repúbliques So-
viètiques Socialistes.

I. no es solament oficialment que
el govern soviètic ha reconegut 1'
igualtat de drets dels pobles : no és
solament oficialment que assegura
l'integritat de drets de les minories
nacionals. El govern soviètic dona
a aquestes formacions nacionals el
seu ajut material. Construeix una
base material sòlida per tal d'asse-
gurar l'existència de les repúbli-
ques i dels territoris autònoms.

D'altra banda, ei govern soviè-
tic, cura seriosament de desenvo-
lupar l'activitnt de les repúbliques
i territoris per al desenrotllament
de-Jhirs forces productives. Amb
aquest objecte, renova l'indústria
local; la vivifica donant-li els ca-

pitals necessaris i transport»»*: «
les repúbliques i territoris autò-
noms les eines i atuells sobrers «
la B. S. P. S. B.

Durant aquests vuit anys, la taa-
ca proposada pel programa al no§-
tre partit i a l'estat soviètic ha .es-
tat plenamente acomplerta.

No ens resta més que precisar,
estendre i desenrotllar tot el què
havem pesât a la base de l'aetivi-
tat dels pobles que formen part de
l'ü. R. S.

Ara, encaminarem com s'han
realitzat els nostres principis en
la política nacional exterior.

Constatem que les esperances de
tots els j^Vte Opinate soo jwjeades
actualment en els soviets; és dels
soviets que esperen socors i llibera-
ció. Els tréballaaors de la Xina i
de l'índia, tot l'Orient i tota, els
pobles oprimits de les colònies en-
vien ealuroses salutacions al pri-
mer Estat Soviètic.

Amb llur política nacional, els
Soviets han somogut fins els fona-
ments l'edifici de l'imperialisme
mundial construit sobre la base de
l'explotació dels pobles oprimits.
La Declaració dels Pobles sobre la
formació de l'U. B. S. 8. diu per
això, amb tota la raó, que sola-
ment l'Unió Soviètica pot reexir en
la tasca de suprimir l'opressió na->
cional.

(Acabarà)

LLEGIU

JOAN SANTAMARÍA

A VID A
EN POI NA

(Memòries del Doctor Verdú)

E D I C I O N S D I A N A
Petritxol, 5

B A R C E L O N A

Obrers: Sou petits per
què esteu de genolls.
RedreceU'VOs.

de llengua semítica que comer«
ciaren amb els sumerians i més
tard varen guerrejar amb ells,
sotmetent-los per fi. Aquesta
gent es coneguda amb el nom
dels acadis, gent més barbra que
aprengueren la escriptura cunei-
forme sumeriana.

A l'extrem occidental d'aquest
país apareixeren tribus nòmades

Noves invasions de l'est i de
l'oest caigueren sobre el país,
posant els últims la capital a Ba-
bilonia, vileta situada a la ribe-
ra superior de l'Eufrates. Així
funda Hammurabi el primer im-
peri babilònie. (2.100 a. de J, S.)
que després fou continuat per
altres pobles que vingueren d'o-
rient amb carros i cavalls de gue-
rra.

Al N. de la conca sumeriana
existí el poble assiri de gran
semblança—segons els relleus
que es conserven—amb el poble
jueu de Polònia. Portaven els ca-
bells ondulais i llarga barba i-
gualment pentinada; llurs ves-
tits eren llargs i els barrets alts.
Junt amb els egipcis guerrejaren
contra llurs veïns del S. i con-
questaren Babilònia cap a l'any
1.100'a. de J. C. Conservaren llur

capital a Nínive, la ciutat de pe- ,
dra, doncs Babilònia feta de ra-
joles era menys consistent. Pel «
temps de 4 segles, a pesar de
llur ànsia d'expansió cap a Egip-

" ' t ' * -í4?ï$
te no pogueren sotmetre als are'
mens de Damasc que els barra-
ven el pas i que són els drusos
que avui s'aixequen contra la In-,,
tervenció europea. Hi hagué un
rei assiri que invadí el poble de
Israel i per sotmetre les tribus
més rebels les transportà a l'in-
terior; "les deu tribus perdu-
des" (1) Era una pràctica d'a-
quell temps. Altre rei, Sennaque-
rib, es dirigí amb son exèrcit cap
a Egipte i a la frontera fou de-
solat per la peste, el que la Bí-
blia explica com a càstic de
Déu. "I arribà aquella nit en que
fou enviat l'ingel del Senyor i
matà en el campament dels assi-
ris a 185 mil guerrers." El net [
d'aquest, Assurbanipal, conque- t

rí i dominà el baix Egipte.

(1) Bíblia. Antic Testament.
Llibre dels Reis, XV, 29 i XVL/ '
7.
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PkBU: 10 cèntims
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PREU: 30 cèntims
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Poria*«* tU te FnUració At Coo-

ftruttw At Catalunya
Articles doctrinals sobre
cooper aao: Bl moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
APARBIX CADA QUINZENA.

Sascrípció anyal: 4 pies.
Wtó* UUWltlíH:
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S'ba posat a la venda
Tiateressant fullet d'en
Gabriel Alomar
titolai

Ca pena de muerte
traduit al castellà. Conté 24 pla-
nes amb coberta artísticament im-
presa a dues tintes i retrat del seu
autor. — Es ven a 20 cèntims cada
exemplar. S'ha fet un curt tíratje
fuña edició de luxe a 40 cèntims.

Les comandes s'han de fer a:
Editorial VERTICE, Viladomat
108, Barcelona.

Què fa« pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes ai manteni-
ment de (a premsa socia-

lista i obrerista?

Oi mins Mots DO Hm
filin me «ti DA-
INI li lili U
b estil Misal m Ia

(linn piialiu

Obrers del campi
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SBTMftNABI POPULAR

PORTAVEU DB LA «UNIÓ I» RA-
BASAIRBS DB CATALUNYA»

Xi tmHiea coda ¿inatte. ISCtt.

WKdÉlUrthlmt.tirtin.IM.-
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En Modest Palahí
demés de cuidar de la ve da i suscrip,
«ó de JUSTICIA SOCIAL, admet sus-
cripcions i anuncis a «Bella Terra»,
•La Novella Estrangera», «Lluita»,
«L'Esport Català», «La Terra», «Acción
Cvoperatista» i «Guia Catalana de Fe-
rrocarrils».

Travesía del Carme, 8,1.
GIRONA

Treballador!
Signes digne de la teva condi-

do tnunana!
Coa a home, t'ha* de sentir

chitada i laborar amb el socia-
lisme per l'adveniment d'una

societat millor.
Com a productor, t'has d'a-

plegar dins les organitsadons
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans.

II
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Paul Valeri diu,.
Els efectes de la poesia són

més forts en tant que és més "pu-
ra", més despullada de tots els
elements lògics u noveleses. A
les escoles no es fa pas aquest
treball de despullament. Pel con-
trari, passa sovint que l'educa-
ció que reben els infants els se-
para de tota poesia efectiva i
completa. Per això, no cal pas
sorprendre's si la majoria dels
francesos confonen més tard la
poesia amb la narració, l'eloqüèn-
cia, la didàctica, etc.

Jo crec, en tot cas, que la no-
ció de "poesia pura" no té res
d'hermètica i que una educació
convenientment orientada podria
posar-la a l'abast de les noves
generacions.

Notes marginals
En edició popular s'ha posat

a la venda el nou llibre d'Enric
Lluelles Accions Poemàtiques,
curosament editat en els tallers
gràfiics d'En Segimon Rovira, de
Barcelona.
...Conté aquest volum dos breus
poemes: "El cor de la farsa", i
"Pasionera", escrits en vers i
desenrotüats en torma escènica.

L'anunci d'aquesta publicació
ha despertat gran interès entre
els admiradors d'aquest autor
dramàtic, la personalitat poètica
del qual, solament s'havia mani-
festat fins avui en composicions
disperses inserides en revistes li-
teràries de Catalunya.

— Caceres a l'Àfrica tropical,
és el títol d'un llibre extraordi-
nàriament interessant que sorti-
rà molt aviat, original de Nico-
lau M. Rubio Tuduri, director de
Jardins de Barcelona. Es unta
amena dissertació sobre les ca-
ceres a l'Africà occidental, i so-
bre les diverses impressions que
hi reben els que hi prenen part.
A manera d'exemple, l'autor na-
rra algunes experiències pròpies
i aventures dels seus companys
catalans d'expedició.

Es el primer llibre d'aquesta
mena que es publica en català.

La seva presentació serà luxo-
sa: unes 80 fototipies de foto-
grafies, totes originals, repro-
duint les caceres dels antílops,
cocodrils, grans carnívors, hipo-
pòtams, elefants, etc., il·lustraran
ni text, escrit amb bon humor i
fina ironia.

— Ha deixat de publicar-se la
revista setmanal "Joventut Ca-
talana".

— Ben aviat ta Companyia del
Teatre Victòria estrenarà la no-
va obra de Josep Maria de S a ga-
na "L'assassinat de la senyoreta
Abril". Es tracta d'una obra de
un gènere nou a Catalunya i, per
tant, en la producció d'En S a ga-
rra. Es un drama amb caires gui-
nyolescs i caires policíacs.

La primera obra que estrenà
la Companyia del Teatre Romea
serà també una obra d'En Saga-
rra. Es una obra forta i realista.
Aquesta obra, poc després, tra-
duïda a l'espanyol, serà estrena-
da per la Companyia argentina
Rivera de Rosas que actua al
Teatre Goya.

L'activitat teatral d'En Saga-
rra, aquesta temporada, és molt
feconda, car no és això solament
el que ha produit, actualment es-
tà fent tres quadres per a una
revista que s'estrenarà al Teatre
Còmic i un pic els hagi enllestit

acabarà f obra que ha d'entregar
a la Companyia Catalana del
Teatre Espanyol. A més a més,
encara ha fet una obra en un ac-
te pel Teatre íntim i probable-
ment una altra pel mateix Tea-
tre Romea.

I la Companyia espanyola de
Margarida Xirgu li estrenarà,
ben segur a San Sebastian "Fi-
delitat" traduit per Eduardo
Marquina.

— Aveli Artis ha acabat un
melodrama en 12 quadros que es
titula "Les pobres dones". Serà
estrenat al Teatre Victòria per
Enric Giménez.

— A Sabadell ha quedat cons-
tituïda una nova biblioteca, que
durà el nom "La Mirada". El
primer volum serà "L'any que
ve" del qual n'és autor Francesc
Trabal; portarà un pròleg de Jo-
sep Carner. Seguiran llibres de
Josep Leonart, Armand Obiols,
Joan Oliver, Antoni Vila, Ri-
card Marlet, Miquel Carreras,
Josep Vives i probablement un
de Josep Carner.

— Ha sortit el segon volum de
la "Biblioeca Popular Catalana".
Conté l'obra de Francesc Gras i
Elies "Proses d'amor", aplec de
novel·letes.

— En Salvador Perarnau ha
publicat, aquesta mateixa setma-
na, el seu segon llibre, "Ritmes
sentimentals". Es un recull de
poesies, ¡a majoria publicades /a
ací i allà.

—Darrerament, al Romea han
estrenat les comèdies "Déu hi fa
més que nosaltres" (2'actes) de
Carles Soldevila, i "Un casamenti
de conveniència" (3 actes) de
Santiago Rusiñol, les quals han
estat dos veritables èxits.
..."Déu hi fa més que nosa/ires"
és una delícia de gràcia, elegàn-
cia, subtilesa i refinament, cota
tota la prosa d'En Soldevila.
Quina vivesa i frescor de dià-
legs! Teatralment, creiem que
"Déu hi fa més que nosaltres"
és força inferior a "Civilitzats, I
tanmateix!", per més que tingui
moments de gran encert escènic.

— Un casament de convenièn-
cia" ens ha estat una gran sor-
presa. Mai hauríem dit que En
Santiago Rusiñol, a la seva edat,
ens dongués una obra tan viva.
El primer acte és tan bo com la
millor seva; el segon i el tercer,
especialment el segon, decauen
molt. La peça és d'una comicitat
ben digna del celebrat humor
d'En Rusiñol.

(S-

PER MILLORAR LA VOSTRA CULTURA
TÈCNICA, ESTUDIEU PER

CORRESPONDENCIA A

nimmm punì
ON PODREU CURSAR DE CASA ESTANT, SENSE HAVER DE
DEIXAR BL TREBALL, RÀPIDAMENT I SENSE GAIRES

DESPESES, HLS ESTUDIS PER A
Electricista Contramestre
Conductor de centrals elèctriques Cap de taller mecànic
Tècnic electricista Càlcul comercial
Gramàtica catalana Comptabilitat Comercial i In-
correspondencia mercantil dustrial.

Si us interessa algun ensenyament, escriviu avui mateix demanant
prospectes i condicions a

Polytechnicum Postal
Mitât li CWïm 1025 - BARCELONA
(Referiu-v os a aquest anunci quan escriviu al «Polytechnicum»)
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PER PI ! UNA OBRA DE TE-

MES SOCIALS

"S. Juana", de Bernard Shaw
Ja es fa un xic difícil anar al

teatre, a la majoria dels teatres,
si no és per a riure. La majoria
de representacions són comèdies
per a la gent que no volen emo-
cions commovedores ni trencar-
se el cap pensant. Són molts els
que es poden gastar les entrades
i el temps en el teatre i volen
sols xistus.

Amb la representació de "Sta.
Joana", s'ha posat en escena una
obra en la que s'interpreta el
funcionament de la Inquisició,
les intencions de la noblesa, l'es-
perit del Delfí, el valor de lo so-
brenatural, etc., amb la gràcia i
la fina ironia d'un dels primers
dramaturcs de la nostra època.

Torna l'espectador a rumiar
sobre les forces socials que ac-
túen en la vida, fetes evidents
per l'art. La ment segueix els
diàlegs en que arguments i raons
es combaten. La bellesa del llen-
guatge vesteix els pensaments
més trascendentals.

Nostre poble deu pensar en la
influència educativa del bon tea-
tre. I deu considerar també que
en el cine es suprimeix el llen-
guatge, és a dir, la part més im-
portant del pensament, i que per
comoditat—la de no seguir una
conversació—per peresa, és més
freqüentat amb gran perjudici
de la cultura.
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Companys: Lle-

giu i propagueu

Justícia
JOCÍAl
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VOLUMS PUBLICATS

Josep Pla.—COSES VISTES.... 4 ptes.

Manuel Brunet.—Et MARA-
VEL·LÓS DESEMBARC DELS

GRECS A EMPÚRIES 3 ptes.

Joan Santamaría.—MA VIDA
EN DOINA 4 ptes.

A PUNT DE SORTIR

Josep Pla. — RÚSSIA : UNA
ENQUESTA PERIODÍSTICA . 3 ptes.

Avui hem sento malhumorat;
em desplauen els tòpics banals
i unes veus amigues volien en-
coratjar-me... "amb la glòria del
cel".

Sempre havia tingut cura d'a-
partar-me de les coses religio-
ses, encara que un que altre en-
trebanc se'm posava pel camí.
Avui més que mai els entrebancs
es troben l'un més aprop de l'al-
tre, talment sembla que no vul-
guin deixar-me tranquil.

L'amic que m'aconsola diu que
tingui confiança en Déu. La que
voldria tenir-me al seu costat,
diu que pensant amb Déu, el
calvari em seria menys pesat i
que si escric alguna cosa que no
tingui un fons religiós comença-
ran a flaquejar les meves amis-
tats.

Tantmateix el no ésser reli-
giós pot portar-me la pèrdua de
uns bons amics. Hi hagué un dia
que començava a "creure eh Déu,
car tot es presentava davant meu
il·luminat per una llum que des-
prés vaig comprovar que no era
del cel que venia.

Però tot d'una va enfosquir-se
l'estança on em trobava i per la
foscúria vaig ovirar el núvol de
la Mentida embolcallada per la
religió. D'aquell moment ençà
no he estat més religiós, car,
com a català, conec solament les
coses que porten a un fi pur i al-
mateix temps conegut per tot-
hom que no tingui un caire re-
accionari, i, com a obrer, oviro
d'aprop l'ideal de la justicia, no
l'emblema de la esclavitud.

L'amic religiós, com així ma-
teix la dona que diu estimar-me,
si alguna vegada llurs ideals els
portessin dins una cel·la on per
tota imatge hi ha la solitud, es-
tic segur que la seva religiosi-
tat decauria, i més que decaure
donaria una tomborella que els
àngels del cel els foren dimonis
encesos.

Després de conèixer les seves
fetes, un home es dona compte
del que és i de la finalitat que
porta la religió escampada a la
nostra terra.

EMILI VILASECA JUVE.
Presó Model.

Tota la corres-
pondència de Re-
dacció adreceu-la
a l'Apariat de Co-
rreus 757.

JcLrtfcia
JbcífiJ

SETMANARI SOCIALISTA
2.» è p o c a

CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS

REDACCIÓ i ADMINISTRACIÓ:

nma!, IN ((npnnfi). •IIIIEUH

JUSTICIA SOCIAL és

Tunic periodic socia-

lista que es publica

a Catalunya, Teniu el

deure d'ajudar-lo.

SUSCRIViü-VOS-HI

personalment a la re-

dacció, o bé trametent

Timport de Tabona-

ment a T administra-

dor, amb segells de

correu, gir postal, etc.

PREUS D'ABONAMENT:

Catalunya i Provindes:

Trimeitre, 2'JO ptes. - Mig any, 4'50 ptes.
Un any, 8 ptes.

Estranger:
Ml« ray, 575 plu.
Un any, iO'50 pies.

L'obrer que no
treballa per la se-
va emancipació
a j u d a a fer es-
claus als seus pro-
pis fills.

Mi aom Iros:
Advertim a tots els nos~

tres suscriplors que si eu
vèncer llur suscripcíó no
la renoven oportunament
trametent el seu importai

Dr. C. Hofes. - Ciana
els serà cobrada tota una
anyada per mitjà de gir,
carregant-los, demés, les
despeses.

Per ojflüer lo lonilía dei

C. B. i P., 10 ptes.

[ORR WDMIIIITRITIU
Sr. /. Duran i Campderrós....

ïornellà.—Hem rebut 2'50 pte*.
amb segells.

Sra. Carlota Goteras.—Valpa-
raíso (Xile). — S'hauran extra-
viat a Correus. Fem, no obstant*
nova remesa d'exemplars.

Sr. /. Säuret*—Balaguer. —• La
suscripció es paga per adelantat.

Sr. Valls.—Balaguer."-' Envieu
'import en segells.
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