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L'esquerra catalana és un concep-
te evolutiu i 4màmic; i wa no pot
ésser altra cosa que socialista.

GABRIEL ALOMAR.

Redacció: Pi, 11. - BARCELONA

La paraula màgica
Venim d'una magnífica sessió de broadcasting. Des

d'un poblet ignorat de la muntanya catalana hem sentit
tocar set hores al rellotge de Londres amb una sonoritat
i estridència superiors a les del campanar del poble. Des-
près, amb veu clara i amb paraula bellament articulada
ens han sigut transmeses les noves del dia: qüestions de
treball, debats del Parlament, esdeveniments nacionals,
política exterior, cotitzacions dels mercats, etc. Tot se-
guit, un excel·lent concert de música clàssica i moderna
i, finalment, una nodrida i compacta massa choral—com
cada dia—ens ha despedit amb el God save the King.
Hem sentit, a intervals, una comedia infantil tramesa des
de Cardiff, una conferência sobre Hamlet des de Birmin-
gham, les cotitzacions de Nova York, i fragments de dis-
cursos, diàlegs, descripcions, etc. que comunicaven altres
estacions transmissores.

Després, spta la lluna clara, hem caminat per la deser-
ta carretera en la pau profunda d'una nit de març dolça
i benigne. Serè el cel, quieta la terra. Sense gaire esforç
podíem considerar-nos en una terra morta, exhausta,
petrificada. Tot suspens, tot immòbil. Només les nostres
ombres tenien moviment en l'absoluta estagnació del
paissatge. Com una caritat, com una gràcia, la veu de les
terres civilitzades havia arribat fins a nosaltres. Un se-
cret inefable de l'espai ens havia consentit d'escoltar les
remors llunyanes, com els damnats del purgatori dantesc
senten les veus del paradís. La veu de la metròpoli es di-
rigia a tots els emisferis. Nosaltres, certament, som en el
planeta. Per això l'hem sentidal

La sentien també en les gelades estepes de Libèria, en
les àrides comes d'Armènia, en els deserts roents de l'A-
frica, en les grises zones mineres de Mèxic i en les per-
dudes illes dels Antípodes. En els llocs destinats a ésser
escenari de dolor i de misèria humanes, la veu llunyana
hi arriba i amb un aparell d'escasa potència poden recu-
llir la joia infausta de la civilització i de la llibertat. I
després, com nosaltres, poden caminar en la solitut re-
memorant les turtures'de llurs companys o coterranis i
sentint la recança de no poder fer tornàveu a la civilitza-*
ció i a la llibertat llunyanes.

Mai com avui havíem sofert la realitat del nostre iso-
lament. L'home de més elemental sensibilitat s'ha de
commoure quan percebeix distinta i clara la veu d'un
germà que li parla a travers de l'espai des de mils quilò-
metres de distància. Ja no és simbolisme ni imatgeria H-
terària dir que la veu de la civilització no coneix límits
ni fronteres i ens crida a tots a una íntima solidaritat, a
una perfecta unitat de fins, a una superació dels antago-
nismes milenaris. L'hem sentida vibrant i poderosa des-
tí un reco obscur d'aquesta terra nostra i ens ha produit
una esgarrifança estranya. Com si ens trobéssim tancats
en la caixa d'un submarí naufragat hem sentit les veus
del món i la dolor infinita de no poder respondre. Es-
tem perdutsl

Però ens queda una esperança. En les terres proscrites
el sol hi devalla més amorosament i la crosta s'esberla
amb um cruiximent tràgic. Dia vindrà que retindrem la
llum. Si ens escampem, el nostre alè serà sempre evanes-
cent i esborrable. Si ens ajuntem, recrearem les energies
vitals de la raça i arribarem a la superfície ideal. Accep-
tem la lliçó que ve de lluny, escoltem la veu que de fóra
arriba. Hi ha vegades que sembla que parli només per
nosaltres. Hi ha vegades que parlant el llenguatge uni-
versal, .també la podrem entendre. Veiem sinó comía no-
ble paraula de Mac-Donald es feia comprensible p,er nos-
altres quan deia dies passats a Brighton:

«Els nostres lligams no són els econòmics. Són lli-
gams espirituals que ens demostren que tenim una ànima
comú i que som cridats a un comú destí. Som els que
creiem en l'Estat Socialista i sabem que el Socialisme
més que un pensament polític és una filosofia i un siste-
ma de vida. Com a filosofia és la fórmula material de la
concepció espiritual de la unitat en la comunitat, el codi
comprensiu, el sistema fàcil d'arribar a les grans síntessis.
Obhdeu les circumstàncies. La vida depèn de les idees
dels homes.»

La força de les nostres idees transformarà la vida. Es
la nostra esperançai

deure d'aquesta hora
Estem fatalment lligats als grans fets econòmics, no

hem d'oblidar-ho mai, i no ens podrem sustreure a la se-
va acció fins que l'estructura de l'actual societat capita-
lista sigui savia i generosament canviada.

El nostre deure ens apareix, doncs, ben clarament as-
senyalat: Tots els instruments de lluita—sindical, coope-
ratista, polític—per a la transformació social, han d'és-
ser posats en joc pel proletariat amb harmònica simulta-
neitat i independència, sense que l'acció de cap d'ells en-
febleixi la dels altres. Abandonar-ne qualsevol, per la
idolàtrica submissió als dogmes metafísics, és viure amb
funesta inconsciència, f ora del món que trepjtgem.

La reacció del Franc

ilat ini
ELUREBÛIL« DE L'EMT

Recullint una iniciati-1

va de solidaritat interna-
ciona.1, s'ha parlat- en
aquestes columnes, de la
crida que el fort escrip-
tor italià' Umberto Za|
notti-Bianco ha fet'<à1a
seus col·legues del !>t&
país, per tal de recaptar
llur simpatia i esforç en
prò dels intel·lectuals

'alemanys flagellais per
la misèria.

Heus-aquí uns parà-
grafs d'aquest important
document, que posa real-
ment el dit a la llaga i
que ha de merèixer l'a-

\ provació de tots el ho-
mes generosos i de tots
els esperits oberts.

Sobrevivents d'una corpora-
ció ideal que, segons sembla, el
món ja no vol reconèixer, gai-
rebé tots els treballadors de 1 es-
perit assisteixen, impotents, al
grandiós enrenou de les muta-
cions socials i polítiques, sense
que mai hom no gosi dres-
sar, per damunt del vil clatno-
reig, una paraula d'abast uni-
versal, una paraula de veritat
purificadora, una paraula com
la que esperen els homes d'avui
en els estertors de llur desespe-
ració. Hom no gosa, diem?

Potser és més aviat que no,ho
entenen o que no saben què dir.
Car les fórmules complaents de
l'egotisme literari, la degenera-
ció de «l'art per l'art» en un ar-
tifici sense ànima, les barroeres
i dilettantesques variacions «im-
moralistes», han devinculat la
major part dels nostres artiste
i pensador-s de les supremes,
preocupacions de l'Esperit, tetí
nostra civilització s'ha emba-
rrancat en una barbàrie sorollo-
sa i els cridats a ésser les llu-
meneres del genre humà només
han llançat fumera; només han+
servit per propagar febres ma-
lignes, en lloc de comunicar
energies, i per suscitar convul-
sions de deliri, en lloc d'esclats
redemptors. No vivint ja en la
veritat, com podien guiar el
món, obsédât de follia, vers una
nova claror?

Per ventura no hem oit, com,
durant anys enters, renegaven
de les valors supremes i univer-
sals de la civilització, llençant
en tota ocasió el veri corrosiu
de la-ironia, oferint a les intel-
ligències els arguments d'un es-
cepticisme dissolvent, tot el qual
ha esmortuit les ànimes, ha
sembrat el dubte i ha cultivat el
desconhort? Per ventura no els
hem vist, nosaltres que acceptà-
rem la güera per totes les seves
possibintats de redempcions na-
cionals i humanes, aclamar, des-
prés de la pau, els turifararis de

la força bruta, quan aquesta for-
ça enderrocava totes les nos-
tres aspiracions d'una humani-
tat millor, i reduïa l'Europa a
un carreró sense sortida?

Com s'hauria pogut reservar
als intel'lectuols el lloc d'honor
a què té dret l'esperit sobirà, si
aquests mateixos intel·lectuals
no sabien testimoniar, ni per la
paraula ni per l'acció, llur mis-
sió de veritat i de pau? La guer-
ra no és pas la primera causa
d'aquesta fallida; en fer més
aguts tots els problemes de la
vida, la guerra ha accelerat, no-
més, la revelació de l'espantosa
misèria espiritual d'Europa.

Però és precisament perquè la
crisi que rosega el nostre temps
s'ensapareix amb tota la seva
sinistra profunditat, que aco-
llim amb tota la nostra simpatia
esperançadora la crida llençada
per homes que tenen el coratge
de reconèixer humilment els
èrros del passat i que estan de-
cidits a no recular devant cap
deure, ni devant cap sacrifici o
obstacle, físic o moral. Amb tot
el cor, amb tota la nostra ener-
gia, ens unim als que estan de-
cidits a obrar i a sacrificar-se,
per tal d'aixecar el nivell de ma-
rasme moral on es viu, i dins el
qual hom arriba a perdre la no-
ció de la finalitat suprema de la
humanitat.

UmbertoZANOTTI BIANCO

La
L'article que amb aquest títol

publicàrem en el nostre número
darrer ha fet que arribessin fins
a nosaltres nombroses rtiostres
d'adhesió i manifestacions de
simpatia, palesant-se el que ja
estava en la nostra consciència,
es a dir, que la majoria del po-
ble treballador esguarda amb
profrnda pena l'actitud suicida
de nombrosos elements conspi-
cus del obrerisme català, consa-
'grats exclussivament a la trista
.tasca de lluitar amb els com-
panys, insensibles a la enorme
responsabilitat que gravita da-
munt nostre i sense que sorgei-
xi un gest de superació que per-
meti tancar amb set claus el se-
pulcre de les passades misèries.

, Per la nostra desinteressada
posició i per la amistat que ens
uneix amb homes de tots els
camps, cumplim un deure de
consciència renovant la nostra
crida de concòrdia, per tal de
portar l'organització obrera, in-
formada d^in nou esperit de to-
lerància i respecte i alliberada
de funestes tiranies irresponsa-
bles, vers l'acompliment de la
seva magna missió sindical. Si
el nostre noble anhel podés veu-
fre's realitzat, no hi hauríem de
plànyer cap sacrifici.

CRONICA HEBDOMADARIA

Política internacional
En 28 de febrer els estudiants del Cairo recorrien els carrers en

manifestació cridant: «Visca Zaghlul! Fóra la declaració de 28 de
febrer de 19221»

El mateix dia es presentava a la Cambra dels Cdtnuns de la
Gran Bretanya el projecte de llei garantiízant els esprèstits sus-
crits en aquell país en 1913-14, 1919 i 1920 d'un import global de
13.500.000 lliures esterlines (472.500.000 pessetes) per a sufragar el
cost de la gran presa del Nil que ha de convertir la vall de Gezira,
en el Sudan, en una explèndida plantació de cotó d'unes 500,000
hectàries.

Fem notar aquesta coincidència a fi de que el lector no perdi de
vista la inseparable naturalesa de les causes econòmiques i els di-
versos esdeveniments polítics. Perquè-tothom que no estigui prou
enterat, preguntarà:—Què és la declaració del 28 de febrer de 1922?
I nosaltres haurem de contestar:—No és res menys que la decla-
ració de Lloyd George aprovada per la Cambra del Comuns en
aquella data, per la qual entrava en execució la convenció pactada
per Lord Allenby amb el govern d'Egipte decretant la cessació del
protectorat britànic amb les reserves discrecionals següents: segu-
retat i custodia de les comunicacions que afecten a nmperi brità-
nic; defensa del territori egipci contra tota agressió extrangera di-
recta o indirecta; protecció dels interessos extrangers a Egipte i de
les minories nacionals i garantia dels interessos oritànics al Su-
dan.

Aquella declaració es la garantia de l'independència d'Egipte.
Una nova constitució francament lliberal i democràtica va ésser
promulgada en 19 d'abrill de 1923. Tots els egipcis majors d'edat
tenen vot, i aquest vot en 12 de gener darrer, va donar una majo-
ria aclaparadora als independents i a llur patriarca Zaghlul Pat-
xá. Zaghlul era a l'exili, a Gibraltar, però després de les eleccions
fou cridat a formar govern. I el vell Zaghlul governa amb seny i

,clarividència i per això va contestar als estudiants amotinais: «No
peiturbeu la nostra acció. Estudieu i irteditàu. A ben segur que com
més intel·ligents sereu, més podreu aplaudir la nostra política de
dignitat i de conciliació».

Zaghlul Patxà no es un agitador inconscient. Va entrar en les
lluites politiques en edat molt madura. Va distingir-se tant en ma-
tèria de .pública administració que Lord Cromer, en 1907, ja va se-
nyalar-lo com el futur governant d'Egipte. Era ministre de Instruc-
ció quan Sir Eldon Gorst regentava el pais, però Lord Kitchener
fou cridat a Egipte, i els procediments autoritaris d'aquell famós

• general varen portar a Zaghlul a treballar sense restriccions per
la independència del seu país. Va tenir la gran habilitat de callar i
fer-se fonediç durant la guerra, però dos dies després de l'armisti-
ci va presentar-se coratjosament a la Regència britànica a recla-
mar l'independència de l'Egipte.

L'austeritat i sapiència de Zaghlul l'han fet l'idol dels seus co-
terranis. El seu esforç per a la causa de l'independència d'Egipte
ha sigut il·limitat. Va donar la seva pròpia casa al seu partit el
qual va instal·lar-hi les seves oficines anomenant-la el «Casal de
la Nació». En tots els aparadors i botigues, des de Assuan a Da-
mietta, veureu el retrat de Zaghlul col·locat en lloc preferent. Però
Zaghlul Patxà no es un visionari a l'estil de Mazzini, Gandhi o de
Valera, Sempre ha sigut un home serè i pràctic i per això inspira
confiança a tot el poble egipci, als homes de tots els estaments i
de totes les categories socials.

Els politics britànics el temien i per això varen exiliar-lo. Amb
raó o sense, suposaven que Zaghlul perturbaria la pacífica solució
del problema de l'emancipació d'Egipte el qual ells volien resoldre
d'acord amb llur conveniències i salvaguardant llurs immensos in-
teressos. Quan varen veure la situació prou segura, en. 1921, va-
ren retornar-lo a Egipte però aleshores, el seu èxit extraordinari i
la seva actitud reservada envers el sobirà d'Egipte, varen donar
lloc a la espècie de que pretenia erigir-se en President deia Repú-
blica i fou de bell nou exiliat per les autoritats indígenes.

La seva situació actual no pot ésser més segura i feliç. Amb
gran habilitat i acert, ha obtingut la col·laboració de lo més escu-
flit entre els polítics egipcis. Dos ex-presidents del Consell son
ministres seus seus: Terofik Patxà Nessim, actual ministre de Fi-
nances i l'home de confiança del rei Fuad, i Mahomed Patxa Said,
ministre actual d'Educació i anglòfil entusiasta. Els elements ex-
tremistes hi són ben representats en nombre i qualitat. Entre a-
quests, hi ha el ministe de Treballs públics, Marcos Bey Hanna,
perseguit i empresonat per les autoritats britàniques, ei que ha si-
gut la causa de les diferencies hagudes amb Mr. Carter amb rela-
ció amb els treballs de descobriment de la tomba de Tutankhamen
que varen motivar la suspensió d'aquests treballs.

. Zagjilul té avui la confiança del poble egipci, la del rei Fuad i
la del Govern britànic. Resulta evident que aquesta darrera no pot
deixar de tenir-se en compte, car es poc menys que impossible
que la Gran Brejanya es desentengui totalment d'Egipte. La si tua-

:ció estratègica d'aquest pais, al exjtrem del Mediterrá amb el canal
,de Suez i el mar Roig, el converteixen en una artèria vital de l'Im-
•peri britànic. Les grans sumes invertides pels capitalistes britànics
que han convertit en terres productives milions d'hectaries que
avui reguen els antics i moderns canals del Nil fan també d'Egipte
un factor essencial de la economia britànica particularment en ço
que es refereix a l'assortiment de cotó, de llegums i de sucre. No
reté doncs als anglesos a Egipte un afany immoderat de domina-
ció i de tirania, sinó, com volíem fer remarcar al principi, una ne
cessitat econòmica la qual es induptablement ventaíjosd per ala-
dos països.

I això es ço que deu creure Zaghlul i per això recomana calma
;i meditació als estudiants. Sap de sobres que en el terreny de I'd-
;mistat i de la confiança es pot arrivar a les més atrevides solu-
cions tractant^amb la Gran Bretanya. Ningú ha de dubtar que .si
la Gran Bretanya veu llealtat i afecte per part d'Egipte no tindrà
cap recança, en benefici propi, de deixar en mans fidels la preser-
vació dels seus interessos carco que sempre ha cercat es coordi
nar-los amb els dels demés. Aquesta tasca es ara més que mai
possible governant Zaghlul a Egipte i MacDonald a la Gran Bre
tanya als quals uneixen excepcionals coincidències de criteri i
una amistat personal tan lleal com antiga.

M. Serra i Moret.

Aquesta fulla és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles sig-

nats en, són responsables llurs autors,
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I D E E S D^ARA
La dolça qwietidf

Que,-la qui el« d i la passivitat en un moment donat pot ésser
una,¿oaa Uclkar quia-dubte hi ha, però que certs Uuttadors no->
vells tinguin massa preferència per aquesta forma de combatre,
franeanwalié* una cosa que no-ens acaba de fer el pes. Aquesta
quietud, tan perfecta, tan disciplinada, tan, orgawUôda, només la
trobaríem lona entre uns homes que abans ens haguessin demos-
trat que sabien organitzar i disciplinar una actitud inversa.

No direm qinjalgynß alaneistflp »barc«kmin*la consignaré la
quietud no se la prenguin d« bona fe, però en coneixem molts pels
quals la quietud i els bons aliments han sigut la norma de la seva
existència^ i, vaja^no estaré, que, ara, que aqu«sí&> senyor tml*
tiauasJicrobi pey4a seva-ebnf gasasi *íelitieala'pr»»«ipi*i.

El corrent de simpatia iniciat eii algun cercle de Madrid vers la
nostra llengua. L'exili d'un intel·lectual que consagri a Maragall
com a primer poeta ibèric, i que reconegué la vitalitat de la nostra
opinió ciutadana dintre el marasme general de l'Estat^ no ha me-
rescut a la majoria dels ateneistes cap mostra de simpatia.

Hi ha homes que són inconimovibles, inflexibles, quao es tracta
de plegar de braços.

Contra la solidaritat de l'intel·ligència, un diari català, secun-
dant aquella actitud, va trobar tres arguments, molt sòlids i nu-
merate correlativament; tres monuments de prosa cenyida, ¡apre-
tada, encotillada.

A l'hora que esperàvem un gest ample, generós, europeu, ens
trobem amb una sortida de senyor Esteve egoista i mal-numorat,
amagant la seva ànima tímida i migrada sota unes alegacions de
legulei, o de juristol, si el barbarisme us desplau.

Es veritat que l'escriptor exiliat no sempre havia estat just amb
nosaltres. Havia dit dels catalans coses amargues, errònies mol-
tes d'elles, però també n'havia dit d'altres de certes i« profundes.
No obstant, cal reconèixer que no ens .havia tractat a nosaltres ni
millor ni pitjor q\ae als altres. La seva visió era sempre filla dïun
temperament sincularíssim. Calia tenir en compte això i no con-
fondre'l amb un Meliton González o un Sinesio Delgado.

Tres arguments per a defensar tanta misèria espiritual. Com
se coneix que d'arguments per tot s'en.troben.

Els socialistes catalans, que en aquesta qüestió ja tenim el nos-
tre partit près, podem dir que sobra lògica escolàstica i manca
generositat.

En altres circumstàncies parlaríem més clar.

M. Vidal i Gort

ON A
Pel company Airç|·l' P»rt9flH

Kn d nùmero del diumenge -passat
de «*<ili(larld»d Obrera» es publicà,
sotiv \'v\ìignS*Conirasfes~Sllot y Nos-
dlrnsf., un article del company Pesta»-
na quo mereix un comentari. Poc a-
iníintriilc reculllr Insinuacions impre-
I Í S Ü 8 T'obeeixin aquestes o no a urna
intenció falsejadora<-res hauríem dit,
(»perdut altres circumstàncies, si eí
dit ¡irticl« uo contingués el següent
interrogant:

¿Podréis decirnos qué finalidad tt-
ì/ia la creación dt una Federación Lo-
ft!, compuesta de cuatro »indicates
tf/' Barcelona, con el fin de adherir-se
" Unico», cuyo representante teniais

í nombradot
Davant d'aqnesta pregunta —una

• liça original, per cert, puix ella ma-
teixa es fa lu resposta, i, grnmatlcal-
mamt, éa de lo més revolucionari que
liem vist—posada corn n conclusió
''el Irebnll del company Pestaña, hem
ile deduir que tot l'escrit va dirigit
ids companys que formaven part de
los quatre Juntes que uo acceptàrem
,'aeord-imposició de disoldre la Oon-
fi-deració del Treball.

Com a membre d'una d'aquelles
Juntos ngrneixo ni company Pesta-
un la noblesa de suscrlure amb el seu
HOHI lea dites afirmacions, donant-
iuw ;iixí ocasió p«r a dir alguna cosa
di« li-s moltes que ens fa guardar el
nostro amor a l'organització. Ja ha
'lunit prou el nostre sacrifìci, aguan-
tan t àrab silenci, perqiv no duien al-
tr" » val que pi despreciable anònim,
tal l i i 1« lalsetats, tantes insidies i tan-
ti-< calumnies com s'han agombolat
damunt nostre.

Si (••> v\ company Pestanya qui ens
i n v i l i i u parlar no a.ibrom refusar-nos-
hi, procurant fer-ho breument I mo-
di'iTi'lit.

KU quatre giudicata que volien for-
mar la Federació Local tenien els
sens motius—no pas, certament, els
» • u n el company Pestaña assenyala
arbitràriament—alguns dels quals,
desgraciadament, encara subsi-itei-
xen. Volíem la Federació Local—i en«
maravella qne això pugui ignorar-ho
l'amic Pestaña—perquè a Barcelona i
a fóra, tret d'alguna comptada excep-
ció, els que es deien representar-la
no tenien la seva representació. Vo-
líem la Federació Local, per a què els
companys presos podessin satisfer les
soves necessitats i les de llurs fami-
lies; per a què la qüestió de l'amnis-
tia no's deturés una volta més; per a
què s'aclarís d'una vegada per sem-
pre la qüestió di·ls deures dels Sindi-
cats amb les Federacions Locals, Re-
gionals i Nacional. Voliem la Federa-
ció Local per a fer compendre als.
companys que hagruessln comès erra-
des «fonamentals» per a la existència
de la roufedt'i ació, quo cl seu propi
iirtert-s i l'amor a l'organització, els
ubllgiA'a * abandonar els llocs aünii-
iUiitraUus i de dirocciò qu« detenta-

ven. Volien» 4a Federació Local per a
acabar amb la tèrbola actuació dels
que vol«n—empleant no importa
quins mitjan» — que l'organització
obrera visqui eternament-entre tene*
bres, entre rivalitats personals i con*
fabulaclons de gropa. La volíem* tam-
bé per a que el diari, orgue deia Con-
federació, desenrotllés «Is programes
assenyalats en els Congressos Regio-
nals 1 la seva redacció tingués una
llibertat que dissortadament no tenia,
no sé per quins tenebrosos misteris*
I finalment, voltem la Federació Lo-
cal per a que fos Iti genuina expres-
sió del sentir dels obrers de ia nostra
Ciutat i- no la expressió de les teories
filosòfiques o dels sentiments polítics
interessats dels uns o dels altros
grups.

Els nostres anhels de realitzar a-
questa tasca no'ls ignorava el com-
pany Pestaña ni cap membre actiu'de
l'organització. Si és això voler portar-
l'organització obrera cap a Moscou,,
anem-hi depress«, però abans, amic/
Pestaña, fóra interessant que parlés-
sim d'aquell «delegat»- que esmentis,
davant dels eompunys que formaven
les Juntes dels Sindicats del Trans-
port, Fabril, Serveis Públics 1 Metal"
lûrgic, que són els que tu al·ludei-
xes.

Dius també: «Ät las grandes con-
mociones no se os ha visto por parte al.
¡una». En les grans commocions in-
ternes hem mantingut amb fe i ente-
resa allò que la consciència en,s dicta-
va. Podrà discutlr-se la bondat del
nostre criteri, però no la nostra bona
fe. Mal no hem mirat—nosaltres—si
anàvem arnb la corrent o en contra*
d'ell», i sempre hem sabut rectificar
nobl'-ment quan hem cregut que anà-
vem errats, mantenint, però, el crite-
ri que hom cregut bo tant sí guanyà-
vem com si perdíem. Potser, és per
això que nosaltres hem végétât sem-
pre dins la «mult i tud» mentre altres
companys arribaven a enlairar-se...

Un quan a les commocions exter-
nes, assenyales dates un xic llunya-
nes: 1902, 1909, 1911 i 1917. Nosaltres
prou t'en podríem contar de coses
d'aleshores, però, mnic Pestaña, tu
solament deus haver viscut la del any
191T. I allavors, ja ho saps: allí on tu
estaves i fent el qne tu feies, estàvem
i fèiem nosaltres. Això et cousta. I
hem d« fer remiireur que nosaltres
mal no hem volgut passar per revolu-
cionari-'.

Afirmes encara que amb la capa d»
una pretesa moralitat l puresa sindi-
cal pretenim «apuñalar 0 traición la
organización-». I això os fer-ne un gra
massa. Mai no hem descendit tan
avall ni la nostra moralitat s'ha man-
tingut a precari. Peroomilmeut, puc
recordar te quo noe d'ofici lampista i
q no, per dissort meva, hu estat sem-
pr- snbjfc,te al sondei meu treball,
puf ,'int l'explotació d'un o altre bur-

gès. Els càrrecs que dintre l'organit-
ZMió he desempenyat—primer en
Làaupisteg i mos tard en els Lampa^
reiWj"Jtodftmetf Metal·lúrgica i Siudi*
«at Únic de la Metal·lúrgia—els he
obtingut per designació dels com*
pany« i eu forma clara i transparent^
puix altrament uo eU hauria accept
tat.

Tots hem tot «1 que hemsabu&i po-
gut pel manteniment de l'agrupació
de les multitud»obrere«.

Caldria fer algunes observacions al
que dius sobre les millores obtingu-,
des per l'organització. Ja ho farem
quan la passió deixi d'ésser el nord '
de tot raonament. Avui s'eus diria i's
voldria fer veure que combatem l'or-
ganització, quan som < Is únics -qu«
volem salvar-la d» reufunzamuut ac-
tual.

Dius, finalment, que ens convertira ,
en aixiliars irte la Quefatura de Poli-
cia. Nosaltres confidents? Fins a quin
punt decandeixes, arribant a tractar
els companys amb aquest qualifica-
tiu! T'atreviries a demostrar el quo
iaaiiuiía o afirmes? D'una o altra ma-

nera vena obligat a parlar clarament
elnf|ÉttW«ificar amb sinceritat, Porta*»,

lea cosas a aquest terreny, lu nostra
dignitat no'n» pernio t, ni per un mo-
ment més, tolerai que s'ens ataqui
amb armea i procediments jesuítica.

TOTA LA NOSTKA «TRAIDUKIA»
ENS VE D'HAVER PLANTAT CARA
A UNA FEDERACIÓ LOCAL FAC-
CIOSA, QU A'N PBETBNIAíUlSOLDRK
LA CONFEDERACIÓ DEL TREBALL.
Per això, i sols per això, s'ens combat
i s'ons difama i quan per defensar-
nos, volem contestar amb l'exposició
dels &ts esdevinguts s'ens titlla de
confidents i's llençan damunt nostre
infamants calumnies....

I mentrestant, hem de veure tots
amb dolor com aquells homes que en
altre temps havien fet les obres de
més profit per l'organització s'han
tancat a casa seva, fastiguejats per
la política de trampolí que d'un
quant temps ençà practiquen alguns
definidors de principis i monopolitza-
dors d« la concessió de patents de
companyorisme....

Josep Jové.

^EÜHOMEÍ
DAHlR i O aM
P. A. Kropotkin

Heu't agni un home extraordinari.
Princip de naixença, Kropotkin, per
u-ua de les paradoxes mis exemplara
imaginables, esdevé un dels millors
teoritzadors d» P anarquisme pur qut
hom conegui. I, conseqüent <w* les se-
ves idees, sacrifica m magnifie be-
nestar i una carrera tota plena de
burgesos honors, per a poder de/en-
sar-les »mò la relativa llibertat que
permeten les constructions estatals de
fins ara. Kropothin fou un gran geo-
graf, un gran escriptor i un inooMtOc
blt tome d'acció revolucionari. Eli
any lisos, amb aquella mascle tol·le-
rancià, que avui per avui, els fa els
homes »nei tractahlts, no vacil·laren,
malgrat les extremes ids«« socials 4t
Kropotkin, en honrav-te amb la, seva
col-¡aturado. I la Enciclopedia Bri-
tànica, ei Variici« que li dedica, fa
constar, qwt,Kropotkin és un autor
a"1 autoritat universal i eonoguAissim,
I aftyeie, cosa gut honwa a, un i al-
íret, ihn col·laborat llargament en la
Enciclopèdia Britòaica.

Fill-d'unox/awriWft Vorige* /rtiaÃi
Kr opal kin, ¿t quinte.a vint anys w-
iudià en-la Escol«, Militar de Lenim-
grati P*r tomptet d'accepta*wt lloo,
cow corresponia al (tu naixement, e»

[ lajumdükintp*ri«i,s,preferi 4ngret*
I tur, en «l cós de cosaesde l\-imitr,i ra-

mandm prop dtl general govgriwclm
I de fa TíraniboAlaliQ, Kropolkin¡e8tu-
,, dia la.regió iota .diferents- aspetti»
( publicant, «ñire al(rts,v una l«eima
t sobrt.e! règim dtlf aoH¿em»att~>& tre-
l baUtiforçutti—mimeria que semblo,
emocionà, jirofwdunenl ti Tsar,,
(ism} Kropotlindtnia mica,, met <ds

, vint anys*..
, Kropõtítin, -etnttnoutque M Mení
I de reformes trainai v» gavematoa-)
Mista, fs ¿onffuéi amb tniv,iéa,smi',tls

\ treballs científics i d-tiratti trts anys>
va recorrer la Mwttwria¡, Its ribes,
deVUsuri, redesoairi* ¡ti carni,¡de

'. KM&WX a Marghen i ¿rote el passai*
gè, lanid«, temps tercat,>qut conduïa:,
a Its mines d'or dt Lena1. De retomai
Russia en 1SG7 pubiieàsl- Heeum de
l'orogiafltt de Siberie. A«**««< de la

, teva missió a Firlàndia és, un altre'
volum, la segoM- pavt-del quali va
caure en mans de la policia russe,.

Un viatge a Bèlgica i Su'issa el po-
sa, in 1872 f n relncifaamb > els prfacir i
pah vaps-de «•£» '-Inttrwaiotombf De

\ retorn aJíuttia, cemeneá entre el yo-
blelatevfto»>np(mya revoistcionMria.i

i J?» 1814 f HU près a la -fortalesa -dt
¡Leningpõd a» vá, ruim#4rtßns quitti
seu detieni ¿tíat de salut, obligà a la
policia » transportadlo a leg prêtent
militar*, evüdinl-st',nel 12de Mivi,

tde WG.
Kropoikinmàa A.ngla(emr# i de»-^,

,près a Suissn, f 187?) fundant M» dia-
ri gairebé rebelt: La Revolte. Kxpatlr •
sat de Suif sa, «n »elembn d« !£$!,
tornaba Anglaterra,;' Trobant-»«', a

¡ Thoror tn- Í88ñ/ou afofut-percreun* *.
ie'l eowpíie de to»xpl6iii4.de Lyon i
fonden&l « ein* awy* "d* presó t d'on i
eixi ed 1886, gràcies a una attiva"1:
,ca mpanya dels savis franceses- i an-

La Pàtria i el Món

Retirat a. Londre«'publicà fins al
seu retorn a Russia en 1918, un gran
nombre de treballs científics i de fi-
losofia social exposant els principis
de la societat anarquista. Les seves
obres són molt conegudes, (¿ui no co-
neix la cèlebre «La conquesta del t pá?
i—Campsa fabriques i tallers, Paraules
d'un rebel, Les presons, La moral
anarquista, etc. etc. són obres de les
que quasi tothom en te alnntys una
idea.-JUSTICIA SOCIAL en donarà
els actual» estractes i» temps oportú.
Kropotkin mori a Rússia en 1921.

DeoòpWk«

Nostre Amor s'extèn a tots
"els homes; no pot limitar-se per
cap localisme. En la societat
ideal, no hi haurien estrangers,
perquè tot home, en habitar un
indret de la terra, en seria un
ciutadà, igual com els que hi
fossin nascuts, amb plenitud de
drets, Des del moment en que
hi treballés, tindria el dret na-
tural d'ésser un factor dels que
regulessin l'ordre del treball i
deia vida.

Abominem dels imperialismes
materialistes; no somniem en
conquerir terres estranyes, ni
en fer nous esclaus; per això
no'ns caldria preparar-nos amb
amb, poderosos exèrcits. Però
tampoc-no volem '«s.ser sotme-
sos.

Volem que siguin germanes
les terras*, d'altra ; parla i que
l'ambició no'ns dugui a cap ri-
valitat. Estimen la nostra llen-
gua» que és el verb en quels
manifesta l'esperii nostre, i res-
pectem els verbs dels altres, no-
files igualment, que tradueixen

'àix£t pensar i manera d¿ setir.
Volem que la característica

personalitat de cada poble de la
terra es desenrotlli i purifiqui
amb l'avenç dels temps; que no
signi egoista, sinó que la llum
de rintelecte evidenciï a cada u
que ens devem a la societat i
que per ella, per a tots, devem
treballar.
Volem que la sed de cultura se
Senti en el nostre poble, que els
cervells potents en l'investiga-
ció treballin, i que les > ànimes
fortes lassia imperar lajusiicda.

Volem^contribuir netament a
la Història del progrés. Aportar
davant del món la nostra mane-
ra de-veure i sentir els proble*
nws humans, i les solucions que
els aplicaríem.

Tot allò ,que no siguin nobles
atributs propis d'un esperit col-
leotiu; tot el que • siguin lluites,
rivalitats econòmiques amb al-
tres paisíos»: fronteres que sepa-
rin en lloc de corrents ' espirit*
tualí<jue uneixin, no podrà in-
tegratfrse en el nostre: sentit na-
ciontl.

La i-ropda direcció dins l'har^
raoni« i la pau del mórtí veu's
aquila gran aspiració.

C. Röiesv

!. «i •-;

' 't '*'
' í J»,

íflfMíMÉtei
Com ' anunciem -en altre

lloc, el pròxim dissabte^ dia
29 de i^actual, a les <ieu de:

la nit,; el nostre estimat
¡company i vice^presidceit de
laf «Unió SodaUsta-de Ga-
talunya» donarà una ço»?
ferència al «Ateneo Socia-
lista», Peu de la Creu, 14,
sobre «El Socialisme poli-
tic1 contemporani a Euro-
pa».

Per l'interès actualíssim
del tema i la reconeguda
competència del conferen-
ciant es1 segur que assistirà
a l'acte un ßublk nombaror
síssim.

Etapa final

La gran guerra va sotragar el
món enter i el Labour Party ha-
via també de commoure's. El
lector té ja idea clara del que
era aquest partit fins a l'any
1014. Una composició d'orga-
nismes obrers (Trade Unions),
de cooperatives i d'entitats so-
cialistes per a promoure l'acció'
politica èel proletariat i obtenir
representació obrera en les cor-
poracions públiques. No's deia
socialista però actuava com a
tal atemperant-se a les exigèn-
cies externes i a la seva com-
plexió interna. Les tendències
radicals es combinaven amb les
moderades i donaven en con-
junt una impressió d'harmonia,
de bon sentit, d'esperit pràctic i
de gran eficiència intervencio-
nista i reformadora.

La guerra va ésser causa de
desacord® interns molt greus
des dels primers dies. Ramsay
MacDonald, que des de 1911 era
el cap del grup parlamentari, va
resignar el lloc, constituint una
minoria oposada a la guerra i a
la col·laboració ministerial. La
desfeta de la Internacional So-
cialista va accentuar les divi-
sions. La revolució comunista
de tiussia i la fascinació que va
produir-en la massa del partit,
va posar en perill per molt
temps la seva existència. Va
constituir-se el Consell d'acció,
i la propaganda comunista re-
volucionària va fer estralls. Pe-
rò l'obrer anglès no vol viure
d'il·lusions i vol infoi mar-se bé
abans de decidir-se. Varen en-
viar-se a Rússia embaixadors
directes i els excessos bolxevis-
tes foren comprovats abasta-
ment. La «dictadura del proleta-
riat» va anar perdent prestigi
en el pais de la ponderació i de
la clàssica llibertat constitucio-
nal.

Pot dir-se que Mac-Donald
va trobar la justa definició del
principi anglès: «Promoure un
estat revolucionari per a trans-
formar la societat, és més que
una follia, un crim. Aprofitar
una revolució per a fer néixer
un nou ordre social és una altra
cosa. Així i tot, però, la dicta-
dura ha d'exercir-se en una for-
ma molt més limíteda que a
Rússia».Aquest.criteri fou el que
va predominar en definitiva res-
tablint-se en el Labour Party
l'unitat d'acció dirigida a la
conquesta dels instruments de
govern per vies constitucionals
i democràtiques.

El partit va modificar la seva
composició en 1918 donant ca-
buda a membres individuals de-
més dels col·lectius i recone-
guent com a productors els tre-
balladors intel·lectuals en el ma-
teix plànol que els obrers ma-
nuals. Al mateix temps els prin-
cipis socialistes f oren i més am-
plement afirmais en la . nova
constitució, proclamant com a
fi «assegurar als productors.
manuals í intel·lectuals el fruit
íntegre de llur treball í la més
equitativa distribució dels mit-
jans de producció basada en la
propietat cojnú de totes les in-
dústries i serveis públics». Per
si no fos prou socialista aquesta
clàusula* l'Independent Labour
Party va portar a la darrera
conferència anyal del Labour
Party una resolució que fou
aprovada afirmant «que l'objec-
tiu ¡suprem del Labour Party fra

' d'ésser la supressió del règim
capitalista i la instauració del
| comunisöre socialista, declarant
que aquesta finalitat el separa

'fonamentalment tant del partit
conserved*» com del partit lli-
beral.»

Veus-aquí l'estat i posició ac-
tual del British Labour Party.
Encara no's ¡diu socialista^ però
és socialista. Encara es dibuixa
en el seu sí la Unia divisoria
entre els purament socialistes i
els puraments sindicalistes. En-
cara queden allà les cendres de
ço que aqushés an tocendi des-
tructor. Però les etapes de for-
mació i consolidació són viscu-
des i una unitat de fins dona
ritme a l'acció i garanteix la se-
va eficàcia en el plànol de les
lluites democràtiques i de les
conquestes graduals i positives
que queden definitivament in-
corporades com elements cons- ,'
titutíus de base de la llei moral '
i del dret públic»

Per acabar, donarem*una idea
del desenrotllo de la represen-
tació parlamentària laborista.
Eh 1900 el laboof Representa-

tiv Committee, precursor del
Labour Party, va presenta» 15
candidats, dels quals, només
dos foren elegits, Un era el cè-
lebre Keir Hardie, que va triom-
far a Merthyr Tydvil, i l'altre
R. Bell, elegit a Derby, En una
elecció parcial fou elegit David
Shackleton per Chitheroe, cons-
tituint-se -amb aquests tres la
primera minoria socialista que
es va asseure en el Parlament
britànic. No obstant, els mem-
bres d'aquesta minoria portaven
llur sentît d'independència a tal
extrem, que sovint votaven en
oposició un de l'altre, fins que
el partit va cridar-los a comp-
tes i va imposar-los una norma,
de conducta. Però aquesta si-
tuació ridicola de la minoria i
fins la minoria mateixa varen
passar inadvertits pel gran pú-
blic fin a la sorprenent victòria
de 1906 des de la qual el Labour
Party va obtenir la consMera-
ció pública com a força política
dins i fora del Parlament.

Pel següent quadro el lector
es farà càrrec del creixement de
les forces del Labour Party des
de la seva creació. Cal tenir en
compte que en les eleccions de
1906 la Federació de minaires
va elegir 14 diputats que no van
inclosos en les xifres del Labour
Party, mentres que en les de
1910 hi són inclosos perquè llur
Federació havia ja ingressat en
el partit.

ELECCIÓ

1900
1906
1910 (gener)
1910 (desembre)
1918
1922
1923

Candiditi

15
50
78
56

361
414
420

Elegit!

2
29
40
42
57

142
102

Sufragiï

62.698
323.195
505.690
370.802

2.244.945
4,236.733
2.348.379

M. S. i M.

"Barracòpolis"
Amb la signatura del company Ma-

rio Ribas, el nostro estimat col·lega
«Solidaridad Obrera-» publicà un vi-
braut article «Las Murallas de la Ciu-
dad» adreçat als nustres companys.
Drs. Mira i Aiguadí- i oferint la col·la-
boració de l'organització obrera i del
sindicat del ram de construcció per
menar a bon termo la campanya que
realitzen damunt les planes de ,TUS-
TIUIA SOCIAL. L'excés d'original
d'actualitat iuajornable no'ns permet
encara recapitular sobre aquest ver-
gonyós problema de dignitat ciwta-
dana. Tot agraint cordialment les
amicals paraules del company lííbas
1 el sem valuós oferiment pol que to
d'ésser acciò de tot el poble, podem
anunciar que consagrarem una de les
pròximes edicions a resumir l'estat
de la nostra campanya sobre el pro-
blema de la vida a les barraques de
Barcelona i assenyalar els camin»
pràctics per a la seva solució.

De cultura sotto)
Hôtes supris per la tonferttrilei tom-

pafly Mamíl Escorza
«Sols destrueix aquell que

substitueix». L'arribar a com1-'
pendre aquest aforisme, és obra
de cultura.

El concebir les orqamtz&
dons obreres per a fer-ne ex~
clusivament-plataformes de mi*
lloraments materialf,'>acusa>pú*
bresa d'esperii.'

Imaginables més amplament
com fogars d'inqoietttds i cen-
tres d'estudi dels problemes .sa-b
c/a/s, tradueix l'anhel de cultu-
ra. El treballar en aquest sentit,
és fer cultura sociali

La cultura social ensenya que
Tessència de les qüestions so-
cials no'fadica*m »ajaejwÉ/us«Jg»
l'estómac, sinó en les volicions
cerebrals del home lliure.

El saber-se moure respectant
lo consciència col·lectiva, és ca-
mí de cultura.

L'apendre a pensar per comp-
te propi, és finalitat de cultura,,

X. X. IX.
tel SamdeüJfmUn

Not» de la Direcció.—PtT tutés d'iriglntlb«! <«
deixar par la e«ció pròxima la msenf« de 1«
notabiU»taac<Hileiiict«<ií} cowpwyiKwr»
««•l« "Artitk« CuJlMrt«".
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Palina literària Es per aquesta adhesió al prin-
cipi de lo beli i lo véritable que
hom s'afranqueix del caos sub-
jectiu i deve veritablement un
home lliure.—PAUL SOD Y.

nwions soto el mm
Hom recomana que reman-

guen» assentats con els musul-
mans a la porta de la nostra
tenda per a veure passar el ca-
dàver de nostre enemic. Assen-
tatsrb«r»t»eBtats. I voleu dir
que està bé això?

Dematf, tarda i nit, faci fret,
fad calor, plogui a bots i a ba-
rralls o el sol estavelH les pe-
dres, assentats a lá'pbrta de la
nostra cabana tenim d'esperar
el cadàver del nostre enemic. El.
nostre enemic passarà amb els
wlls envidreits, el cos rígid, la
pell freda, amo aquell fred que
sols dona la mort. Nosaltres,
irats, ens dirigirem vers el seu
cadàver i llençarem nostres es-
guards colèrics, nostres maladic-
cions, damtínt d'efl. Complert
aquest rite el cadàver seguirà el
seu camí vers la fossa i nosal-
tres entrarem a la nostra llar
contents i alegres: el nostre ene-
mic ens haurà alliberat, ens
haurà tomat á la pau i al repòs
de la familia. Ens haurà fet la
mercè de morir-se i fer passar
el seu cadàver per davant de
casa nostra.

I si el nostre enemic s'estès
també més amunt, sentat, a la
porta de la seva casa, esperant
que passi el nostre cos enmor-
tallat? Quan temps tindrem d'es-
tar abdós esperant? Tota una
eternitat potser? tota una eter-
nitat estaran els dos odis assen-
tats, esperant-se per a tenir la
joia de veure's cadàvers?

No ho trobo prou just això.
No ho trobo prou just. A Orient,
un home assentat, diu que és una
força, però a Orient es comp-
ta pel espai i un home assentat
o ajegut ocupa un espai. Nosal-
tres comptem amB el temps i no
està bé perdrel ni fer-lo perdre
al nostre enemic.

El nostre enemic ha tocat el
clarl de guerrat cal netejar les
armes, cal • enfortir el cos, cal
preparar-nos per a acudir a la
lluita. No és noble, no es digne
esperar què's mori deconsunció.
No és de cavallers esperar que
el mati el nostre vei. Tenin d'és-
ser nosaltres els que ens gua-
nyem la nostra alliberació.

No hi ha altivesa en esperar-
lo assentats;pot confondre's amb
la cobardia, pot creure's que el
desig de no trobar-lo, és /a por
de trobar-lo.

Es creu més fàcil i menys pe-
rillós entendre's amb un cadà-
ver que no amb un odi? Pero¿
ara no és hora de cercar empre-
ses fàcils ni de defugir perills:
estem devant del pervindre i cal
lluir una majestat davant del
pervindre. No és pas exemplar
un home assentat o ajegut sinó
reposa de un treball o un fatic:
quin pèssim model pels nostres
fills i pels nostres nets!

Cada moment de la vida dels
homes crea futuritat, però hi ha
un moment que aquest senti-
ment de creació de noves valors,
de nous móns, culmina amb més
força Qtie mai Vivim avui, el
moment àlgid de la creació?
Totes les senyals hi són. I, com

les Hoques, covarem els nostres
fills? Damunt d'una cadira in-
fantarem l'avenir?

Cal donar-li caliu a l'avenir
i té d'ésser el nostre cor el que
li dongui, no les nostres anques.
Cal arrancar de dins les nostres
entranyes el foC que l'animaràs
tenen d'ésser les nostres pas-
sions, .que com escorçons dintre
el niu, es mosseguin amb fúria.
Al pervindre, sols el dolor i
l'acció li donaran vida. El per-
vindre té d'ésser fruit de la nos-
tra voluntat i del nostre esforç,
no de la malhaurança del nostre
adversari. Té d'ésser la nostra
creació, i no el resultat de la
destrucció de l'altre. Per a pas-
tar-lo, no <$evem pendre tanda
per a quan ell el deixi de grat.
Cal que nosaltres el traguem
amb violència.

La força del pervindre té d'és-
ser la nostra forca, l quina for-
ça hi ha en un home que seu
per a.no cansar-se, que té por
de cansar-se? El pervindre té
d'ésser la nostra perllongació a
travers del temps, té d'ésser la
nostra ombra què's projecta cap
a la eternitat; i l'enxiquirem tant,
doblegant-nos de genolls, do-
blegant-nos d'anques, per a no
ocupar espai? Acotxada, com
un signe d interrogaèió, té d'és-
ser la nostra silueta? Un dupte,
devem ésser nosaltres?

Drets com una admiració,
drets com una llança, drets com
un centinella que vigila el camí,
devem esperar al nostre enemic.
Coratjosament drets, promptes a
l'atac i a la defensa. Així deu
trobar-nos.

y Cot de Reddis "

Carnet <&*>
heterodoxes

/( lï,. > »

El rar interlocutor
—Que fa vostè aquí'embada-

lit i ombrívol?
—Esper1 que passiu les coses

per anar-hi.
—Si no les embésteix vostè,

rail
—O, és que quan així faig,

fugen. .
—Vol dir?
—Més indiferent.
— Vostè no en té res d'indife-

rent.
—També me és indiferent.
—No en dono una bessa de

la seva cerve/lerà.
—M jo la donaria.
—Aixi, com espera!
—Això dic jo, com espero?
—Em fa por vostè: sembla

que caic en un abim.
—Allí vaig caure abans de

néixer. J seguixo caient, caient
—sempre més avall. O quina,
engunial ,

BRAND.

"•If1-

A la macera de.,,
Jaume Bofill i Matas

I Poeta 1 mice*

Sorallll'ialliaulJíliíFrtsatinepílijíta-úíü«!
Voltat de cirials de macileht esclat,
em sento encarcarat, gelat i amortallat.
I din« l'austera feixuguesa^del sudari
sèrvo Ics mans nuades amb un immens rosari
Em volta la filiada que trenca un cor de plors,
dues monges serenes vetllen pel meu repòs
i abillades de negre, Ilustrases i pulides
arriven les llunyanes parers compungides,
i van venint acompassats.ejs capellans
a conhortar als que quedei, la dona i els germans,
dient que pregaran a Déu, perquè els conformi,
I aquell sentir-me «Pobre1 Querau, sembla que dormii»
i aquell venir-me a veure cap-baixos i sorruts,
poetes i micers, amics i coneguts. .
Només que de pensar en mon darrer estatje
ja em sento ple de verms/podrit com un formatge
de Roquefort. •! aquells escíats fosforescents
als ossos descamais, al crani, i a les dents.

, De sobte m'arrebassen del meu estrany desvari
les grapes del fosser, barrpê i mercenari.
Protesto dintre meu però, tot és en vá,
la veu no m'ix d'enlloc sWiàovo de cridar.
Adés sento en l'alcoba qui algú parla en veu baixa.
Ja em prenen com un sacíi em tanquen a la caixa
amb tres cops de martell que sonen com un mall.
I sense més raons ja soc cicala avall,
i en sé al primer replà m'etìtonen les absoltes.
Del túmul prest les rodes feomencen a dar voltes -
camí del cementiri. Quan ja gaire bé en só
content i resignat, un àngel bufador , . •
dalt del portal del clos vetllant, damunt l'omega,
així em parlà sonant son com que els trons ofega:
—Abans s'esdevindrà quo al món tot capgirat
qualque foll dins un cove te lluna hagi copsat
i el roure faci prunes i el «aleeter sabates
que tu deixis per ara d'esso en Bofill i Matas,*
teòleg nigromantic i estreta caballer,
galant, micer famós t mestre en gai saber
que en versos intnortals d'estrofes noucentistes
plasmava la montapya.garfida d'eraatistes
i en cada mot cenyia greu^definions,
el més fidel espòs, paré^
i cap d'una novella comú
que el sentiment unívol ''
Vesteix, doncs, altre et
el cavaller Guerau, si

; plançons
S perversa :

i^àtriA.aalv.ersa.
Ua í el perpunt
Ésser difunt

perquè un hirsut rebec a«p inútil prudència
jaquía sense cas la teva presidència

4- ARIEt.

Poetes flamigants j;.

S O É E T
\ • ¡ '

(Davant del quadro BANDIERA QOSSA, de Giuseppe Foglia)

Com les ones puisants dels'opceansturloaos
que escometen rabents les ftime».estacades
1 oixorden amb llurs crits d'agonia les rados
fent tremolar á'cspant als ppft» tumultuosos. .

forts en el llur voler, tossuts ï musculosos,
apareixen la gent que esta » |es barricades,
amb l'enlluernament de leg noves creuades
i ple el cor i la ment d'Ideals'fabulosos.

Homes esparracats, dones enifellonides,
apòstols delirants, testos enÉbrosides,
terribles precursors d'un esfefç gran i bell;

llur remolí convuls fa voleiar^pels aires
la demència dels folls i el clam dels trinxeraires.
arrossegats pels plecs d'un gptvpeno vermell.

* Unis Willem*

VIA
No fou l'amor que föu el riel

qui en un burdell el va engendrar;
vagé la llum en triat hospici ,
i un mig-cadavre el va alletar.

- Foren ses úniquei joguines
tes dos baranes del bressol
i uues umas llargues, grogoa, fines,
i un piotosísaim raig de sol.

Quan de Pasll s'obrí la porta
feina i escalf va cercà armi.
Com si fes tuf de cosa morta
tothom fugia d'aprop seu.

Sempre rodatft a la ventura
i apurant calzerà d'amargor,
la seva vida ingrata, dura,
fou un misteri de dolor.

Un jorn, ïamèlic, d'una fleca
arrabassava un tros de pa,
i la justicia ignara, seca,
de delinqüent el sagellà.* '

Bs un lladrót!—amb veu iridai
deia el fleqaer^-Hes de perdo!;

I entre els udols'de la gentada
el van toncara la pfesó. ;

Allí, entre befes, la condamna
injusta i vil ell va sufrí,
flus que una nit de lluna plena
,la dolça mort el redimí.

Burdell, presó, fam, desventura,
camí empinat ple d'esbarzers....
Amics: quin sant, desde l'altura,
el destí guia d'aquets sers?

J. Estadclla Arno.

). dels D. trad.

EL MOLÍ
Caminant per la plana m'ha sobtat'

l'espectre del moli
que es retallava, net, sota el satí
d'un cap-vespre emporprat.
Semblava un esperit cruaiflcat.

En l'abandó d'aquella solitud,
l'he sorprès, à camp ras,
romandre esfereit, immobil, las.
Bra un nàufreg perdut
sense remei. Era un heroi vençut.

Bra', en la tarda balba i desplaent,
au de mal averany,
morta 1 enravenada en un parany.
Quan s'estroncava el vent,
el silenci engoliu son lament.

Aixi, com tu, molí, mon esperit
rau immòbil i mut
en la desolació i la solitud.
Gom tu rau atuttj >
crucificat de cara a l'infinit.

Mes la dèria del vont ha de tornar
í al buf dels seus rampells,
llençaràs a l'espai ritme« novells.
Tornaràs a rodar, ,
tornaràs a glatir i a gemegar.

I giravoltaràs terriblement,
com un mal esperit,
amb més febre que m ai i amb me» dall t.
Ton cant i ton turment
abocaran riuades de fromant. /

Quin buf, però, pot revifar-me a ml?
Quin ha d'ésser mon cant?
Quina serà mu jola triomfant?
L'espectre del noli
m'ha sobtat en T'angoixa del camí.

Alfons Maseras.

POESIA ESCANDINAVA

PASSIÓ
Plorosa, ombrívola, ombrívol»,

dona, només a tu «t vull...
Que no pugui, amb cos i ànima,
fondre'm i negar-me en tu!

Dol més pregón d«l meu ésser
un voler selvatjje em mou;
la dèria de reconèixe't
en la negra nit d'amor.

Pren-me, pren-me! Mentre espero,
tremolo, toll de desig...
Torna a mon ànima anciosa
tou ésser i tos delits.

fibria, Inerta, sorda i orba
sigues en la fosca ingent.
Rendeix-te! I en la tenebra,
l'un en l'altre ens negarem.

Rosali Jacobsen.
J. dels D., tradx. ,

Vària
El nostre company J. Boure i To-

rrent ha inaugurat a «La Renaissan-
ce d'Occident», de Brussel·les, une«
cròniques trimestrais sobre el nostre
moviment literari i ideològic. L'es-
mentada revista és un dels portaveus
més importants de la cultura occiden-
tal, redactada por un grup d'intel·lee-
tuals de tendències lliberalíssimes,
que compta amb noms tan prestigio
sos com el del nostre col·laborador
Bene Lyr, el del gran poeta León
Bocquet i el del director de la revis-
ta, Maurice Gaucírez, poeta i crític de
primer ordre. ,

Fundat en octubre del 1919, el grup
de «La Renaissance d'Occident», ha
treballat de valent per la cultura 1 la
revista que publica des de gener de
1920 t'ha posat en el primer lloc de
l'avantgardia literària actual. El grup
esmentat acaba de publicar una co-
piosa antologia dels seus components,
amb treball literaris importantísslms.
Són dignes d'esmentar les «Chansons
de Flandre» do Maurice Gauchez, al-
guna de les quals pensem publicar
en aquestes planes, vertida a la nos,
tra llengua.

Maurice Gauchea, nat en 1883, hn
publicat diversos reculls de poemes,
com «Jardin d'Adolescent», prologat
pel gran ' Verbaeren; «Symphonies
voluptueuses», «Images de Hollande»,
«L'Hymne à la yie» i «Les Rafalèi».
premiat per l'Acadèmia Francesa.
Aquesta mateixa Acadèmia premià
també la seva «Història de les lletres

Ahincóse« de Bèlgica des dels ieus
orígens fins avui». S'han oöbpatde
l'obra literària de l'eminent director
de «La Renaissance d'Occident», en-
tre molts altreg, Fernand Paul, Fer-
nand Demay, Pemy de Gourmòtít i
Henri de Régnier.

Els note lettíü

la suai misât

Perto coiKOlldüció de robra de amigues
El rasi de ID Maro aMD

Segueixen arribant fins a nosaltres paraules d'enco-
ratjament i donatius generosos d'amics i simpatitzants
que reclamen un lloc d'honor per a contribuir á la nos-
tra creuada redemptora.

Cal que no defalleixi l'entusiasme dels nostre com-
panys. JEls horitzons van aclarint-se de mica en mica pe-
rò no som encara fora de la nostra perillosa situació.

Els lectors de JUSTÍCIA SOCIAL són avui uns
quants milers. Només amb que un deu per cent sentin ara
rimperatiu de llur deure estarà assegurada la continuïtat
i l'expandiment de la nostra obra. No us refieu però del
que puguin fer els altres, ni us detureu per la eventual
modestia de tes quantitat» disponibles^ L'honor d'haver
cojwlruii la nova Catalunya serà igual per tots els nos-
tres companys.

Suscripcions de cooperadtJrt
Llista de company« i simpatltae«*« |̂uew»<hBn
ofert a assegurar la vida de» per iòdio contribuint
a aixugar el dèficit dels primers meso« amb les

quantitats mensuals que s'indiquen
1 S. C. .
2 J. B. B.
3 M. S. M.
4 J. A.
5 J. C.
6 J. A.
7 J. F.
8 A.C.
9 A. F. L

10 M. E.
11 B. B. C
12 J. R. S
13 A. M.

2 pts. mensuals 14 F. V. .
2

10
10

100
5
5

25
5

10
1
2
2

« 15 J. R. T,
J« R. C.
IT A. V.
IS » Dr. M.
10 * J. U.
26 J. C.
21 J. P.
m D. D.sa v. s.

« 24 , • M. R,
« & I. P. P.
« aã j. R. i M.

1 pts. mensuals
2 «

25 <
5 «

15 «
•5 «
5 «
5 <
1 «
1 «

10 «
1 «

25 «

(on
i
n
ÎV

v
VI

VII

VIII

IX

í

pota ilidir Êamnt a la nostra oto
SuBcriyint vos a JUSTICIA; ^OCIAL pol termini més llarg pos>i li». A i x i
simplifiqueu la nostra foin» a<liinnistr¡i1iv;i i ous aportuu quimtitats cu
el moment que ens són més necHiftsarii'S.
Kxigintqne al quiosc olloc île viMirU il« periòdirs on tingueu costimi
de comprar-ne tinguin JUSTICIA POCIAL p i i i i t u n l i n i M U onda dissftbti.
Bl nostrft periòdic es puiiltcìi amb Tefrularifcit absoluta.
Interessant-vo- per a que oli venedors fixos exposin JUSTICIA SÒCIA!,
en lloo ben visible, i demanant ri nostro periòdic als venedors ambulants.
Comprant setmanalment une quanta números ' i revenent-los entro c,\n
vostres amics i companys de Irebnll, augmentant cada setmana ¡iqupslü
distribució amb uu exemplar mes. . -. .
Cercant nous suscriptors.
Procurant¡que les Associació n, entitats, cooperatives. barbMes. bar»,
etc. freqüentats per vosaltres, tinguin sempre JUSTÍCIA SOCIAL.
Rernosant els números lleigíta, qne no volgiieu col·leccionar, ais vos-
tres amics ¿ie fora, recomanant-los l'atenta lectura 1 suscripcio.
Si viyiu fora de Barcelona, constituint, amb petits imelís d'amics, *(>-
mites prnpngndor«» du l'ideari de JUSTÍCIA SOCIAL per a fomentar In
seva mfuslrt. r ,
Or¿ranii7,mit entre els vostres companys auscripcíóns per ajudar a l'obra
de JUSTÍCIA SOCIAL i remeiant-uos mensualment les quantitats it1»
ciipfeidcg, i
Cooperant periodicnntent a la sütcrtpeló oberta per a ajudnr JUSTÍCIA
SOCIAL en la mosurn, gran o xica, de les vostres possibilitats. Penseu
que molte» aportación! modestes poden «ornar una gran quantitat.
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L'home l la Cooperativa
Awnt-projectt de «na liti dt Coope-

rativa. El distingit escriptor seuyor
Sala« 1 Anton, la competencia del
qual «u questiona cooperatistea él
prou coneguda; va redactar, un xic
abaca del canvi de règim, un avant-

projecte [de Ilei de cooperatives.
Aqueat interessant treball fou pre-
sentat ate qui aleshores eren Mlntatre
del Treball i Président de l'Institut
de Beforaea Sodala i suara, la Fede-
(lorm-ió de Cooperatives de Catalun-
ya, l'hu editat en un ben imprès fu-
llet que s'ha possat a la renda al preu
de 16 cèntims.

L« llei d'aaaociacion« de 90 de Juny
de 1887, et avui dia excessivament
antiquada. No es altra cosa que un
conjunt de disposicions de caràcter
general a Ien quals estan sotmesos di-
ferents agrupament« d'associacions,
de naturalesa completament diferen-
ta els uns dslB nitros. I mentre alguns
(l'iiqueula agrupaments havien totjust
nascut, o no havien nascut encara,
quan lu llei fou promulgada, avui,
alguns d'ella, tenen en el conjunt de
la vida social de nostre poble una im-
portància i una complexitat extraor-
dinària. D'aqui la necessitat de sepa-
rar del vell tronc, que és la llei de
1í*fï, branques noves de dret que re-
gulin i ajudin el desenrotllament
d'aquestes noves modalitats d'asso-
«iacid.—

L'associació cooperativa és una
d'elles. Quasi desconeguda a Catalun-
ya i a tut Espanya en 1HHT, va adqui-
rUit un increment extraordinari, sin-
gularment en les uevetj, formes de
il'rttribueió i de crèdit. I aquest de-
senrotllament planteja a la nostra
economia nous poblemes, talment
com els ha plantejat abans en les di-
verses nacions estrangeres.—

«D'aqui,—diu en Salas 1 Anton en
l'exposició que precedeix el feu
: vaut-projecte,—la necessitat de cer-
car solució als esmentats problemes
per a evitar tot entorpimeut a aquell
desenrotllament, el qual, ultra ésser
expressió d'energies socials que ex
poutaniameut es concerten per a de-
fensar-te contra el constant encari-
ment de la vida, ofereix a la lluita
entre el capital i el treball nous via
ranys pels que pugui arrivar-se evo-
lutivament, sense vessaments de
saug l sense odis ni enverinaments;
a una nova estructura econòmica que
complagui a tots els elements que In
tervenen en la producció, canvi i dis-
tribució de la riquesa, j—

L* part dispositiva de l'avant-pro-
.lecte, consta de 27 articles, repartits
un 8 capítols. Bl primer tracta de la
ülaatificació i condicions essencials
de l»s Cooperatives, oi, segon de la
'•onstltució i prerrogatives de les en
i itati i de'llurs Unions i el tercer par-
ia del Consell Superior de la Coope-
ració i dels Inspectors Regionals,
<v>ua»l tata els articles van seguits de
i iotes aclaratorios que il·lustreu els
i'Hnelpis sobre els quals estan redac-
luta. No tenim en aquestes columnes,
espai suficient per a fer una exposi-
ció completa d'aquest treball la lectu-
ra del qual recomanem a tots els com-
panys que s'interessen pols proble-
mes de la cooperació. No volem, no
obstant, acabar aquestes ratlles sense
'• ranscriure unes atiuadisslmes con-
••ideracions que conté la noutra acla-
ratoria de, l'article primer:

«Ha motivat aquest article, no so-
lament el propòsit, fill de la necessi-
tat, de classificar segons llurs respec-
tius ñns, els diversos ordres de Coo-
puratives, sinó també, 1 molt espochü-
tneot, acabar per sempre amb l'habi-
tual confusió q u« massa sovint es fu,
en determinats casos, entre la coope-
ració de consum i la de producció,
confusió de ia qual fou també vieti-
u>a l'ex-ministre espanyol Sr. íïarcía
Alix, quan en deritnir un litigi susci-
tat per la Cooperativa Elèctrica de la
Cortina, no atinant a determinar si
aquella Cooperativa era de consuM.
perquè consumia, o de producció,
perquè produïa, va enure eu l'equi-
vocació de disposar que tant les Coo-
peratives de producció cosa les do
cotiftum no podessin realitzar opera-
cions de venda més que umb llurs
associats, amb lo quul so feria de
mort les Cooperatives do prodúcela.

No; ço que distingeix les Coopera-
tive* de conti/un, de los de producció,
no és la funció en si, sinó la finalitat
de la mateixa. Aixi, per exemple, uua
Cooperativa de consum pot elaborar, i
elabora generalment, pa. S'hauria
d'entendre^ que perquè elabora pa
aquella Cooperativa daixa d'ésser dis-
tributiva, per tal de passar a ser de
producció?

No, evidentment. Si deu, vint, cent
fadrins forners es constitueixen un
uua associació Cooperativa, amb el,
propòsit de fabricar pa i de suprimir
en l'exercici, d'aquesta indústria el
) atró, eonvertiut-8o ell* en amos de
si mateixos, quina classe de Coopera-
li.-a constitueixen? Ue producció per-
què l'ban constituida com a produc-
tors, nu com a cunsumidorii, i la sava

{ dualitat BO es consumir, sinó produir.
I, com que el seu objecte es produir,
produeixen pels estranys de la Socie-
tat, no per a ells mateixos, com ho
farien si s'haguessin associat en qua-
litat de •onsumldora. EU canvi, si
uua Cooperativa de consum instala
un forn de coure pa i empren la yani-
flcació, no per això deixa d'ésser una
Cooperativa distributiva, o de con-
sum, puix que el seu objecte es pro-
duir els pans que distribueix entre
els seus associats i no fabricar-los per
a els extranys. Veus-aqul perquè
nombrosissimes cooperatives extran-
geres, singularment les Wkoln&les
anglesa i escocesa, poseixen forns de
coure pa i fàbriques de farina, dolços
galetes, margarina, conserves ali-
menticios i confitures, embutita, xo-
colates, productes químics,' tabac Í
cigars, teixits de cotó, teixits de lla-
na, capells, cordilleria, vestits i roba
blanca, cotilles, calçat, curtito, mo-
bles, objectes de llauna, cubells i pa-
les pel carbó, gavlneteria, bicicletes i
motors, balances, bascules, trapeéis,
respaila, sabons, colors l barníços,
objectes de viatjo, articles de porce-
lana, oli, ceràmica, botelles, automò-
bils, etc.; i mines de carbó 1 serrado-
res, impremptes, tallers metal·lúrgics,
establiments par a empaquetar té i
café l embolicar mantega, destil·le-
ries de vinagre, refineries de llard,
obradors per a salar tocino, granges
agrícoles, plantacions de té a Ceilan
factories com la establerta en la 'ciu-
tat espanyola de Dénia on se prepa-
ren i empaqueten les panses, etc. etc«
Tan mateix, totes aquestes explota-
cions, totes aquestes fabriques, tots
aquests establiments, no són altra co-
sa que anexes, apèndixs de les res-
pectives Cooperatives de consum a
què estan afectes, perquè allí s'ela-
boren articles per a ésser distribuïts
entre els consumidort associats, no
per a explotar la venda entre els ex-
tranys a la Bqcietat.

Aquests han sigut els principis que
hem tingut en /compte en definir, en
la lletra a j de l'article primer, les
Cooperatives de consum,, entre les fun-
cions de les quals hi hem possat
nosaltres la producció quan aquesta
no té altre objecte que proporcionar
els seus articles als consumidors as-
sociati.

Un altra característica que diferen-
cia les Cooperative» de producció de
les de consum, és que, mentre en les
primere» l'excés de percepció es dis-
tribueix, com un plus de salari entre
els associats en llur qualitat de pre-
dnciort, en les segones se distribueix,
farnant-los-M, entre llurs membres a
títol de consumidor». Aquesta distin-
ció essencial ve a confirmar lo molt
que s'acosta a la realitat la classifica-
eie que hem fet en l'article primer»—

Charles Cfide: Primeres Nocions
d'Economia Politica. «Acció Coope-
ratista» òrgan de la Federació de
Cooperatives de Catalunya, ha editat,
traduïda a l'espanyol, aquesta obre-
ta de l'il·lustre economista francès.
El nom de l'antic catedràtic de la Sor-
bonne i actual professor del «College
de France» és una garantie de la va-
lor d'aquest petit—pran llibre on
s'estudien sintèticament els fona-
ments dels problemes socials. Les ne-
cessitats i el treball, el canvi i la va-
lor, el salari i la propietat, el comerç
i el seu origen, aón assumptes que
v«nen tractats amb estil bonic i sen-
zilllssim pel distingit cooperatisi
francès «Acció Cooperatista», ha fet
una positiva labor educadora de les
nostres classes treballadores a l'editar
tan recomanable obreta que es ven
en el seu domicili, Aurora 11 bia, al
preu de Ptes. 1,50.

R. R. C.

Tot treballador conscient té'l
„deure d'inscriure's en

una Cooperativa de consum

Als Suscriptors de fora
El manteniment d'un

periòdic com el nostra
comporta u n sacrifici
constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
la vida de JUSTÍCIA SO-
CIAL

Preguem a tots, viva-
ment, vulguin ajudar a
T èxit de la nostra obra re-
mesant-nos Timport de les
suscripciôns que s ' ens
deuen.

ECOS I COMENTARI!
«Ateneo Socialiste«!

Prosseguint aquesta jove entitat
seva lloable tasca de vulgarització
les doctrines socialistes ha organi
un cicle de conferencies, la pri
de les quals tingué lloc el diurne:
passat, tractant el company Bové de|'
tama «La oligarquia financiera», fr
que no poguérem anunciar oportú»«;,
mont per haber-nos arribat l'anunci
massa tard. ' -
* Aquest vespre, a les deu de la nit,
es desenrotllarà la segona conferen-
cia, sobre el tema «Bl problema agra-
ri de, Catalunya», a càrrec da. l'ex-di-*,,
pttat Sr. Lluís Company. •

Dissabte vinent, a les deu de la nit,
el nostre company de redacció,, est;
Mannel Serra i Moret, ocuparà la triy
buna de l'Ateneo pera tractar de «El-;
socialisme politic contemporani 8-
Europa».

Els dies 5 i 13 d'abril hauran Uoeí
les dues darreres conferències sobres]
els temes «Importància de la Exposi-£]
ció Internacional de (laut» i «La nova '
politic« econòmica de Rússia» desen-
rotllats respectivament pels senyor»
Joan Salas Anton i Nart Rodés.

Totes les conferencies seran donar
des a l'estatge del «Atenèo», Peu d»
la Creu, 14. Anunciant aquest cicle
s'han fixat per la ciutat nombrosos,
cartells.

"Unión Sindicalista"
Ara de poc s'ha constituït a la nos-

tra ciutat una entitat obrera d'aquest
nom, l'objecte de la qual és laborar
per a l'enfortiment dels «indicata,
procurant d'influir per a que llur ac-
tuació s'orienti pels camins construe*
tlus i per a que s'acreixi llur prestigi
sanejant-los de possibles elementa
pertorbadors. Desitgem al navell or-
gonisme el millor èxit en la tases '
empresa, possible solament cTansolir
Bi, com esperem confiadament,
moure's des de bon principi amb un
ample esperit de respecte i tolerància«

Ateneu Popular
d' Estudis Social»

En el número del 29 de febrer, eí
nostre benvolgut col·lega «La Bata-
lla» inseria una assenyada nota glo-
sant les directius assenyalades des de
les nostres planes pel company «Boxi
Guinart»per a la constitució d'uií
Ateneu Popular d'Estuata Social«, tot
expressant la seva coincidència amh^J
l'oportunitat i conveniència do la se-
va-creació. '

Podem anunciar als nostires leéton
que a hores d'ara estan enllestits
tots els treballs de la Comissió Orga-
nitzadora, la qual ha realitzat certa-
ment una bella tasca. Es topa fins
ara amb una sola dificultat que de
moment sembla insurmontable: tro-
bar un estatge adequat. Els nostres
amics agrairan, danès, vivament, q«»
els companys que coneguin aigua
local per llogar vulguin comunicar-
los-hi. Poden adreçar-se les lletres a
la nostra redacció a nom d'en «Roc
Guinart».

Dimissió
El nostre company en Rafael .Carn-

palans, Director de la' Escola del Tre-
ball, presentà el dissabte darrer la
dimisió d«l seu càrrec de Secretari
del departament d'Enaenyameut tèc-
nic i Professional de la Mancomunitat
de Catalunya.

Ex-regidor eixíliat
Per causa, segons es diu, d'un arti-

cle publicat en un periòdic de Figue-
ras, el governador de Barcelona ha'
decretat el desterrament a Casp de
l'ex-tiuent d'alcalde de nostra ciutat
en Carles Jordà.

Ens dol vivament.

Nowsi documents! " *"ffliï!IIIIIIHl1
JL 1 VJ V tCO 1 Vl \J \* Ulli dl LO , pern present als nostres

corresponsals que les*Instrneoió praftioU-

Pel número pròxim

per Joan Comorera

Eli iflttaü
fef Joan Foment
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r per Carlota Gotero
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per A. Schneebergeí
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pel Dr. Muntany^

EnMiit literari
per M. Vidal i <

Gluts Mals í
per Francesc Qjudia

i articles i treballs de Gabrief
Alomar, Cristòfor de Domènec,
Serra 1 Moret, Campatala i altres.

BUMANIA,
Ml.
Actualment Rumania conta amb

•105 escoles per a aprenents i obrera,
afectes al Ministeri del Treball amb
cooperació dels Industrially; 22 escoles
sotmeses a la direcció del Ministeri
d'Industria i Comerç; 2 escoles poli-
tècniques sostingudes pel Ministeri
de Treballs públics l una escola per a
mecànics de locomotores dependent
del Ministeri de Comunicacions del
qual depeneu també les escoles espe-
ciais de telegrafíate« i telefonistes.

LBS escoles d'aprenents i obrers te
nieu 13.977 deixebles en 1922, bavent
passat de 20.000 en 1923. En viste de
l'èxit creixent de la educació profes-
sional, el Ministeri d'Indústria i Co-
merç ha nomenat uua Comissió per a
estudiar una organització complata
d'aquest ensenyament per- a posar-la
«1 nivell dels països més experimen-
tals en aquestes matèries.

Ultra l'acció oficial, diverses Cam-
bres de Comerç sostenen escoles d'o-
rientació i emseuyameut comercial.

NORUEGA.-Or»aaitzMló obrera.

Les dades provisionals de l'estat de
les organitzacions obreres a Noruega,
senyalen una notable reacció en fa-
vor de l'associació a la Confederació
General del Treball.

Aquest organisme compiava amb
,«7.035 adherents en 1914, nombre
que va arribarà 107.540 en 1918 i a

•; 143,926 en 1919. Després d'aquella
època va començar una devallada
sensibl«, tant, què eri 1922, el nom-
bre d'afiliats no va passar de 80.640.
fin novembre de 1923, ha arribat a
88.697.

Aqueixes fluctuacions són degudes
ala crisi industrial i la consegüent
manca de feina. La major, part dels
contractes col·lectius foren denun-
ciats i les qüestions de salaris han do-
nat lloc a sengles- conflictes. Però la
causa més profonda, de l'afebliment
dels sindicats prevenia de les divi-
sions que portaven en el si de la Con-
federació les propagandes comunistes
de les quals van substraient-se e^s
obrers de Noruega,eu aquests darrers
temps.

CANADA-Program» d» llafUU-
Ql» iJOOllU.
El 14 de gener prop passat el Comi.

•<tè. executiu del Congrès de. Sindicats
obrers del Canadà presidit pel com-
pany Tom Moore va presentar al go-
vern el programa llegislatíu acordat
per les organitzacions.

En aquest programa es demana la
institució legal incondicionada de la
jornada de vuit hores; assegurança
contra l'atur forçós; un sistema com-
plet de pensions per a la vellesa; la
representació proporcional; el dret
d'establir barreres en cas de conflictes
del treball. Aiximateix s'invita al go-
vern a definir clarament ço que ell
entén per «vaga de solidaritat» i a
modificar la llei d'immigració prohi-
bint l'entrada als obrers reclutats a
l'estranger fora dels que siguin con-
centrats pel servei oficial _d'emplaça-
ment agrari. '

El Comitè va insistir també en la
ratificació de les convencions acorda
des en la Conferència Internacional
del Treball.

La resposta del Primer ministre
Mr. King, fou la de que el govern acu-
lliria aquell programà amb la major
atenció i simpatia com ho havia de-
mostrat abastament amb les modifica-
cions proposades a la llei sobre con-
flictes industrials, les modificacions
del qual foren aprovades per la Cam-
bra popular però refusades pel Senat
malgrat els esforços- del govern. ; • • •

SUISSA.-I.aJorna.do d» vuithOMs.
, Suïssa ha sigut sempre una nació
avançada en matèria de llegislació so-
cial. En 1877, quan en cap més* estat
s'havia debatut el problema de la jor-
nada de treball, ja va dictar-se una
llei establint la jornada d'onza hores,
exceptuant el dissabte que era de
deu. En 1914. va establir-se la setma-
na de 59 hores, o sigui deu diàries,
menys el dissabte que era de nou ho-
res de treball. Finalment, en 21 de
juny de 1918 va decretar-se la setma-
na de 48 hores, quedant autoritzat el
Concell Federal per a ampliar-la fins
a 52, en circumstàncies excepcionals.

El Concell Federal havia introduït
una esmena a la llei de 1919, aecepta-
da pel Parlament, estenent aquesta
facultat d'ampliar la jornada durant
tres anys en períodes de crisis econò-
miques i quan certs motius ho justifi-
quessin en determinades Industries.
El Partit socialista no. es va volguer
sotmetre sense que abans hi hagués
un plebiscit 'popular. Aquest va tenir
lloc el 17 de febrer, votant en contra
de la modificació de la llei 431.000 el-
lectors i S13.000 a favor. Una majoria
de 117.000 ha rebutjat doncs el pro-
gecte governamental lo qual no tarn
sols garanteix la intartgibilitat de la
llei de la jornada de 8 horma Suiss»,

sinó que queda com a exemple pel*
governa d'altres països que cerquen
mutius í precedents per a violar-la o
modificar-la.

BECGICA.-Un altra ««»pi«.

El ministre del Treball ha sotmès a
la Comissió de la Cambra un projecte
de llei autoritzant un suplement de
120 hores de anyals de treball, previ
acord entre patrons 1 obrers, 97 dipu-
tats varen votar contra el projecte, 66
a favor, i O Vàreu abstenir-se. Es doncs
segur que el projecto aera rebutjat
quan sigui definitivament presentat
Parlament. "'

ITALIA.-I*»aJiUt ftlxiit*. '

Per a que el lector pugui judicar
des d'ara quin serà el resultat de les
eleccions legislatives, oferim a la se-
va consideració ela casos següents:

El 8 de febrer l'ex-diputat socialista
Di Vittorio va arribar a Bari i va visi-
tar ai Prefecte obtenint autorització
per á celebrar uua reunió socialista.
A Pavantcambra de la Prefectura l'es-
perava el quefe feixista de la localitat,
el qual va ordenar a Di Vittori que
marxés de'.Bari eu «? primer tren.
Immediatament una banda de facine-
rosos va aeompanyar-lo a la estació
sense que l'autoritat ho impedia.

L'endemà, l'exdlputat socialista
Vella va repetir l'intent, easeat visi-
tat a l'hotel pel pi opi «raa» feixista
el qual va ordenar-li que marxés im-
mediatament de Bari. Vella s'hi va
negar, i, al mateix temps, el Prefecte
va rebre ordre del govern de prote-
gir-lo i garantir la llibertat de reunió.
Però els feixistes varen sitiar l'hotel
i malgrat les ordres rebudes, el Pre-
fecte va haver-se d'acontentar, per à
evitar uns conflict« greu, amb fer es-
coltar per gran nombre de policies a
Vella, i acompanyar-lo a la estació.

El dia 11, dos oradors del partit po-
pular catòdic anaren a fer un acte de
propaganda a un poble prop de Tivo-
li, a les mateixes portes de Roma. En
arribar; el «ras» feixista va innovar-
los que no se'ls permetria parlar
1 desseguit les campanes varen tocar
a somaten i lea camises negres varen
voltar-los, havent-se de refugiar al res-
taurant de la estació ,flns que va ve-
nir el tren.

A Potenza, mentre els socialistes
legalitzàveu llur documentació elec-
toral, ela feixistes varen penetrar en
el despatx del notari i var.en apode-
rar-se dels' documents, ferint greu-
ment a alguns socialistes.

Mussolini, apareutment almenys,
treballà por a establir la llibertat de
propaganda i la garantia de legalitat
de les vlnantes eleccions. Per ara, el«
resultats són aquesta. Si demés de te-
nir la llei a favor seu,s'aeud a mitjans
de violència per tol/ Itàlia contra ela
partits d'oposició, quin serà el resul-
tat de les eleccions vínentes?

Jl Dl!
Company f. C, C/n/a?.«=Agraira tramesa. Voleu

passar dijous a la lit?
F. P. C, Alcoletge, f kgraim tramesa. Publicarem

' -composició i registrem wscripció i donatiu
I. P. R., rasnova,—Esperem «quêta tard« visita

promesa. Orades per tot.
U. C., Hostalrích,—Ens plaurà estrenye-us les

mans
B. Q., Ciutat.—Servt encàrrec. Agraidlssims.

NOrßS:--Preg»em a tols eli one ens escriguin
vulguin donar-nos nom i adreça. No cor-
respondrem els escrits anònims. L'origi-
nal literari acceptat haurà d'esperar un
liarg torn pel excés d'original. La nostra
Redacció is oberta al públic els dissabtes
• la tarda i els dijous a la tat.

Si torno a néixer, desit-
jo sigui entre els pàries a fi
de compartir llurs afronts i
de treballar- per UUf allíber
rament

MAHATMA GHANDI.
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quidacions deuen practí-
car-les cada fi de mes. Als
negligents que no ho efec-
tuïn els giiarem, caixe~
gani-los una pesseta per
les despeses.

No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exemplars a ÌO çts.

Treballador!
Signes digne d« la teva condi'

dó humanal
Com a home, t'hai de sentir

dotada i laborar amb el socia-
lisme per l'adveniment d'tm»
sodetat millor.

Com a productor, t'has d'a-
plegar dins les organitndons
obrere*, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mana. - • •

SETMANARI SOCIALISTA
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2*.a . è p o c a
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JUSTICIA SOCIAL és Túnic periòdic
socialista míe es publica a Cata'
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Articles doctrinals sobre
cooperació:El moviment
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i a Espanya : problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
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