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Vençut el principal obstacle, és hora d'accen
tuar el ritme revolucionan del Govern

"Perquè rvo vaig votar Alcalà
Zamora. 99

Serra i Morei, amb aquella rara facultat intuïtiva que li és pecu-
liar, i que constitueix una de les seves més preades dots -politiquea,
jou un dels pocs diputats que no votaren Alcalà Zamora en elegir les
Corts Constituents el President de la República. La seva decisió, en
ésser coneguda, causà sensació i calgué que el nostre company expli-
qués la seva actitud en un memorable article publicat al nostre vol-
gut com/rare «La Rambla» i reproduït en el número 24 de JUSTÍCIA
SOCIAL. Els darrers esdeveniments han donat valor de profecia a les
clares i contundents raons de Serra i Moret i demostren com era de
fonamentada i sòlida la posició del nostre company. Heus ad els prin-
cipal1» paràgrafs d'aquest article:

«El dia que les Corts Constituents votaren el text definitiu de
la Constitució de la República espanyola, estaven absents de la
Cambra, seguint una conducta en certa manera lògica, els diputats
del grup anomenat agrari i els basco-navarresos. Estaven absents
també aquells que s'havien permès el luxe de discutir tots els arti-
cles de la Constitució, com els regionalistes catalans i el famós Royo
Villanova, que fins al darrer moment va voler fer observacions i
esmenes al text que havia de votar-se.

»L'endemà, a l'hora de votar el President de la República, hi
havia a la Cambra una nodrida representació dels grups desertors.
Llur presència en aquells moments tenia la mateixa significació
que l'absència del dia abans. Anaven a fer expressa i formal mani-
festació de catolicisme, entenent per catolicisme no tan sols l'ad-
hesió a una doctrina teològica i abstracta, sinó l'adhesió a un sis-
tema i a una ètica en oposició als principis que, en forma encara
tímida i lleu, recull la Constitució que acaba d'aprovar-se. La gent
que representa el privilegi econòmic, les jerarquies socials, el domi-
ni eclesiàstic, el dre't públic limitat a les conveniències d'uns quants,
entenien que, tan afirmatiu com llur ostensible apartament de la
Constitució promulgada, era l'acte de votar per la Presidència de
la jove República un home que fa ostentació de la seva inalte-
rable fidelitat als preceptes de la religió catòlica. Crec sincerament
que tenien raó, i per això no vaig votar Alcalà Zamora.

»Amb aquesta elecció les forces de dreta s'apunten el primer triomf
del 14 d'abril ençà. Alcalà Zan ora és catòlic, i el pecat de votar la
Constitució representa, com molts pecats que els catòlics cometen, un
mal necessari. Enfront de l'allau laicista que s'ha atrevit a relegar l'Es-
glésia única i universal a la categoria de les altres donant-li encara
un termini perquè abandoni una part dels seus privilegis i tractant-
la amb una consideració que no serà en cap moment corresposta, el
fet que per a primer President s'hagi hagut de recórrer a un catòlic
fervent i disciplinat, indica que els valors reals i permanents són ací
i que la República, com la Monarquia, no pot viure sense l'ombra
protectora de la Roma eterna i que aquestes desviacions d'avui, com
les de trenta anys enrera a França, són com les desviacions de la
jovenalla, que totes acaben bé i a l'hora oportuna tothom cerca el
recer i el perdó de la Maré comprensiva i generosa.

»Hi ha unçs forces que no os donen mai per vençudes, que apro-
fiten totes les contingències, totea les distraccions, totes les toleràn-
cies. Fidels sentinelles, guardadors d'un patrimoni quantiosíssim,
vetllen el seu tresor, al qual els homes liberals, els desposseïts, no
poden fer altra cosa que dirigir-li esguards de cobejança inútil.
Quan, per atzar de la història, el tresor cau a les nostres mans, el
menyspreu més pregon i la difamació metòdica ens el fan escapar
dels dits. Per això, quan en el Parlament espanyol es pronunciaven
oracions patètiques contra el poder de l'Església i hi havia un inno-
cent torneig per a pronunciar la frase més atrevida i expressar el con-
cepte més demolidor de la llarga història del catolicisme espanyol,
jo callava perquè esperava que tot acabaria bé i que, finalment, es
votaria per President un catòlic.

»Ha estat així. Però si en el Parlament hi ha un nombre de
diputats que no han votat la Constitució i han votat Alcalà Zamora,
també hi ha un nombre de diputats que no han votat Alcalà Zamo-
ra i han votat la Constitució. Perquè encara que la Constitució no
sigui una obra perfecta, és l'expressió d'un bon desig per a obrir al
poble espanyol les rutes del progrés i de la llibertat, i encara que
Alcalà Zamora sigui personalment estimable i tingui dret a ésser
catòlic, no té dret al meu vot perquè els que més esperen d'ell són
els eterns enemics de la llibertat, i cap d'ells hauria transigit a vo-
tar un dels nostres, un que, sense perseguir-los, ni privar-los de cap
dret, no oferís la perspectiva d'una rehabilitació, d'una tornada més
o menys pròxima a la beatifica situació dels temps de la Monar-
quia.»

A L'OFICINA DE COLÒNIES ESCOLARS DE BARCELONA", ARA, EM
AQUEST PERÍODE DE LAÏCISME, A CADA PARE QUE HI VA A INS-
CRIURE EL SEU FILL ES PREGUNTAT AMB INSISTÈNCIA ¿QUE VOL

QUE VAGI A MISSA EL SEU FILL?
¿ES QUE ENCARA S'HA DE PROCLAMAR LA REPUBLICÀ LAICA? ¿ES
QUE PES DE DALT S'HA DE COACCIONAR ENCARA ELS CIUTADANS?

¿ES QUE LA GENT D'ESQUERRA NOMES EN TE EL NOM?

Altra vegada els "obstáculos
tradicionales9'

Iniciant la seva campanya de pro-
paganda, la Comissió pro-diarï de la
U. S. C. ha editat un -(ran nombre de
blocs de butlletins per ésser omplerts
per tot els que vulgiiia ésser subscrip-
tors del nou diari

Es necessari treballar des d'ara per
crear una base permanent de subscrip-
ció de TREBALL, bMM la més sòlida
que pot aspirar a tea» un diari. A tal
fi, ete attutante d« IftOL^S. C. s'han de
disposar a fer esforço« per tal de re-
captar el màximum de subscripcions, a
fi de comptar ràpidament amb el mi-
nimum indispensable per a llançar el
diari.

Cada bloc conté vint-1-cinc butlle-
tins i tot militant de la U. 8. C. ha de
tenir l'afany d'ompUr-lo* ràpidament
amb les subscripcions dels seus com-
panys de treball i de tots aquells que
sap que simpatitzen amb els nostres
ideals.

TURBA IX serà el (ran diari de la
classe obrera, ben informat, amb un
cos brillant de col·laboradors i redac-
tors, obert a tots els corrents emanci-
padors, a tots els batecs de la nova
humanitat, que no defraudarà pas
aquells que hi hagin posat les seves es-
perances i hi batin aportat la seva
col·laboració.

Es amb aquest sentiment que tot mi-
litant de la U. S. C. ha d'encarregar-
se d'un bloc de subscripcions i fer una
activa propaganda del que serà el nos-
tre diari, per tal de retornar-lo om-
plert com més aviat millor.

Aquests blocs estan a disposició dels
companys des d'avui, dia disset, a l'es-
tatge central del Partit, i des de la
setmana pròxima a cada una de les
respectives seccions. A tal fi la Comis-
sió trametrà blocs, durant la pròxima
setmana, a totes les seccions de Ca-
talunya per a llur distribució entre els
afiliats.

Companys! La Campanya pro TRE-
BALL, diari de la U. S. C., està ober-
ta!

No pot haver cap company que dei-
xi de prestar-hi la seva col·laboració!

Companys! El diari de la U. 8. C. re-
presenta el triomf definitiu del nostre
Partit i la consagrado del Socialisme
a Catalunya!

Tots per TREBALL!

La República ha passat per ho-
res greus. Les ha vençudes, però
a costa d'un prestigi: el del pre-
sident Alcalà /.amora.

Alcalà ¿amura, dominat per la
seva consciència de catòlic sin-
cer, no ha pogut vèncer els seus
sentiments, íerits temps ha per
l'obra revolucionària de les Cons-
tituents. Ha provocat una crisi,
l'ha perllongada artificiosament i
en el seu curs ha maniobrat per a
arribar a una situació de fet de
tant temps cobejada per les dre-
tes clericals i el lerrouxisme aven-
turer.

La crisi no era necessària. El
govern Azaña tenia la majoria
parlamentària prou sòlida i prou
àmplia perquè el President es con-
siderés obligat a ignorar-la. La
situació política no era caòtica, ni
molt menys, i la derrota dels obs-
truccioríistes, en vigoritzar el pres-
tigi del Parlament, vigoritzà tam-
bé el govern.

La crisi no eia necessària, però
fou resolta en obrir-se i'acta»!
període parlamentari. És ara que
es veu clar tot el procés. Els obs-
truccionistes comptaven amb la
simpatia del President. D'acord
amb el President esgotaren tots
els mitjans lícits i il·lícits parla-
mentaris per aterrar el Govern.
D'acord amb el President, da-
vant les victòries governamentals,
acceptaren la treva fins a l'apro-
vació de la Llei del Tribunal de
Garanties. ¿Qui no s'explica,
avui, les visites de Martínez Bar-
rios al President i la substància
del crit d'alerta que contra elles
llançà «El Socialista»?

Aprovada la Llei del Tribunal
de Garanties, s'executà el pla con-
vingut. Alcalà Zamora descobrí
el joc, i fent una objecció infantil
a la proposta de reconstrucció mi-
nisterial, provocà la crisi total.

En el capítol de consultes, l'a-
bast de la maniobra fou ben pa-
lès. Alcalà Zamora, demanant
consell a Alba, l'amic de March,

JOVENTUT SOCIALISTA DE
CATALUNYA

CONTROVÈRSIA
•obre

E l » s i s t e m e s
e lec to ra ls

Ponent
E8TANI8LAU RUIZ PONSJETI

Avui, a les sis de la tar-
da, a l'estatge central de
la J. S. C.

Important: Per assistir a aques-
ta controvèrsia serà indispen-
sable presentar el carnet de la

J. S. C. o de la U. S. C.

a Melquíades Alvarez, que no vo-
tà la Constitució, a Hurtado, pa-
tum que no representa res ni nin-
gú, tots els «savis» que represen-
ten la seva petulància, ¿què és
proposava, sí no justificar el «tío-
miat» d'Azaña i els companys so-
cialistes ?

L'inici de les gestions per a
constituir nou Govern, no proven
altra cosa. Els consultats de més
vàlua o que tenien darrera ells
una força real i una responsabi-
litat clara, recomanaren Azaña.
Però Alcalà Zamora, no fent-ne
cas — ¿ per què, doncs, les con-
sultes ? — cridà Besteiro, bo i sa-
bent, o precisament per saber-ho,
que aquest company no podia ac-
ceptar, essent el líder anticoUabo-
racionista del Partit. En declinar
Besteiro, Alcalà Zamora cridà
Prieto, amb la intenció de torpe-
dinar-lo. Prieto acceptà, constituí
Govern i, en presentar-lo, el Pre-
sident imposà la col·laboració ra-
dical. No podia fer-ho constitu-
cionalment,; "^pe^uè-~<l* President
ño opina, ni pot mediatitzar la
política nacional, íntimament vin-
culada a la voluntat parlamentà-
ria. I, naturalment, Prieto renun-
cià, en el curs d'una memorable
entrevista en la qual la dignitat
presidencial no podia arribar a
menys, ni la dignitat ciutadana
del militant socialista a més.

En declinar Besteiro, aconsellà
Azaña. I Alcalà Zamora cridà
Prieto.

En renunciar Prieto, aconsellà
Azaña. I Alcalà Zamora cridà Do-
mingo.

En renunciar Domingo, acon-
sellà Azaña. I Alcalà Zamora cri-
dà Lerroux.

Lerroux, derrotat abans de co-
mençar, marxà a Sant Rafael, i
aleshores fou quan Alcalà Zamo-
ra, pressionai per l'ambient par-
lamentari molt dens, per l'am-
b-'ent del carrer massa carregat,

(Passa a la pàg. 2)

LA CINEMATOGRAFIA SOVIÈTICA

"̂ ¿Hs*.

Una escena del film d'Alexandre Romm, "Evasió", qne la Joventut Socia-
lista de Catalunya presenta en la seva primera sessió de cinema
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Altra vegada els
"obstáculos tradi-

cionales"
per la pròpia impotència, es deci-
dí a cridar Azaña.

Amb Azaña volgué repetir la
maniobra que féu caure a Prieto.
Però, aquesta vegada, ja no reei-
xí, Azaña, enfortit pels esdeve-
niments, per la solidaritat dels
partits majoritaris, per l'adhesió
vibrant del poble, manifestada
amb termes inequívocs, pogué
contestar, quan el President insi-
nuà la constitució del nou Go-
vern : « Aquí el que debe imponer
condiciones soy yo.»

Azaña constituí Govern. Era el
vell, cerní plet at amb uns noms
nous. La novetat única, autènti-
ca, però minsa, va ésser la incor-
poració a la majoria del caòtic
grupei federal. A primeres hores
de la tarda, la llista del Govern
estava ja feta i fins a les set del
vespre el President no l'acceptà.
T, en l'entremig, hi hagué una
altra entrevista amb Azafía, més
picant que la primera. I, segons
conten, i cal creure-ho, Azaña
degué fer a S. E. una síntesi
històrica de política contemporà-
nea francesa amb dos personatges
malastrucs com a eix : Mac Ma-
hon i Millerand.

Heus ací la breu crònica d'una
crisi malhaurada, no precisament
[>el país, sinó pels intrigants que
la volgueren.

Els conspiradors es proposaren
prescindir d'Azafla i dels socialis-
tes. I Azaña i els socialistes tor-
nen a ésser en llurs llocs de coma-
nament.

Els conspiradors es proposaren
lliurar el Govern i la República
a un K savi» recolzat per Lerroux
i els Alba í els Melquíades. I els
«savis» ben arreconats estan, i
Lerroux més mort que mai està, i
els Alba i els Melquíades més om-
bres que mai són.

Els conspiradors es proposaven
tancar les Corts, avantsala del
cop d'Estat. I les Corts han re-
près la seva sobirania i recomen-
çat amb braó la seva tasca revo-
lucionària.

Els conspiradors es proposaven
atenuar la voluntat popular, anant
a unes eleccions precipitades di-
rigides per la reacció. I la volun-
tat popular ha esmicolat d'una
grapada el castell de focs arti-
cials.

Els conspiradors es proposaven
fabricar amb fòrceps unes Corts
ordinàries per a desfer la legisla-
ció republicana : Estatut de Ca-
talunya, Reforma Agrària, Lleis
socials, Lleis religioses. I ací està
la voluntat ferma dels construc-
tors, resolta a completar la legis-
lació i, sobretot, a fer-la com-
plir.

Felicitem-nos dels resultats.
Però estem a l'aguait. Com no hi
hem estat fins ara. Amb més co-
ratge. I, essencialment, amb més
sectarisme.

Els enemics de la República,
de la Revolució, no perdonen res,
no accepten res. Tota transacció
ha estat i serà en perjudici nos-
tre. D'ells no n'obtindrem cap.
Doncs, a pagar amb la mateixa
moneda. I amb la consciència
tranquila, perquè estem creant vi-
da nova, vida humana, una civi-
lització digna d'ésser viscuda. I
això no ho aconseguirem sense
intransigència, sense duresa, sen-
se sacrificis cruents dels «que es
posin enfront.

Bona ha estat l'experiència.
Però una repetició podria ésser-
nos fatal.

Sabem ja — nosaltres ja ho sa-
bíem — que el President Alcalà
Zamora perd la serenitat davant
una amenaça d'excomunió. Cal
pensar que el President Alcalà
Zamora perdrà els estreps, si l'ex-
comunió segueix a la implacable
execució de la Llei de Congrega-
cions religioses. I no hem d'estar
desprevinguts.

¿No destituí França, en vint-
i-quatre hores, Millerand ?

JOAN rOMORERA

L'emancipació dels consumidors impressió
parlamentàriaText de ¡a conferència llegida dime-

ere« pastat, dia 14, pel company Ar-
diaca, davant el micròfon de «Addio
Anoclació de Catalunya» :

Totes les vegades que s'ha pariât
dels problemes del proveïment de Bar-.
felona, ha estat en defensa d'uns in-
teressos particulars que tard o d'hora
han aconseguit imposar-se. Però els in-
teressos que mai s'han fet oir i que no
sols sempre han estat negligits, sinó
que a espatlles seves han aconseguit
imposar-se els altres, són els interessos
generals dels consumidors. Productors,
gremii;, àdhuc el Municipi, l'un darre-
ra l'altre i tantes vegades en compli-
citat manifesta, han sabut retirar la
seva part de lleó del procés de la dis-
tribució deia productes de primera ne-
cessitat i el consumidor, que per raó
natural hauria d'ésser el regulador d'a-
quest procés i el que hauria de gau-
dir una situació d'hegemonia, puix no
sols és el que paga, sinó que és la
raó final i absoluta de tot procés
econòmic, avui es troba oblidat, es-
carnit i explotat ígnominiosament. I
això que passa arreu del món, això
que passarà mentre subsisteixi un sis-
tema econòmic com el present, basat
en el principi monstruós i antinatural
d'orientar les seves activitats vers el
lucre, vers la competència, vers la
lluita per la vida, i no, com reclama
la naturalesa i la raó, vers la sa-
tisfacció de les necessitats vitals de la
humanitat, això és, dels consumidors,
es troba agreujat a Barcelona per la
situació desordenada, caòtica i anti-
quada del comerç de la nostra ciutat,
principalment el d'articles d'alimenta-
ció.

La massa consumidora, i molt sin-
gularment l'obrera, veu com els arti-
cles que haurien d'arribar-li directa-
ment de les mans dels autèntics pro-
ductors—els obrers i els pagesos que
amb el seu suor els elaboren—s'entre-
tenen en les mans d'una llarga ca-
dena d'intermediaris, sense altre fi-
nalitat que la d'encarir enormement
el preu de l'article i envilir la seva
qualitat. Productes d'un interès tan
vital i dels quals depenen tan direc-
tament la salut de la població obre-
ra, com són la carn, la llet, el pa i el
vi, es troben avui en mans d'un sis-
tema comercial esmicolat i fragmen-
tari que a causa de l'enorme volum
de despeses generals que damunt d'ells
pesa amb relació a la feble xifra de
vendes de cada establiment comercial,
no vacil·la a atemptar delliberadament
els interessos i la salut del consumi-
dor, sotisficant els productes que
aquest es veu forçat a comprar per
a la seva subsistència. Heus ací dos
exemples ben característics que és
necessari que siguin coneguts : càlculs
garantitzats ens diuen que a Barcelo-
na es venen a l'any un milió cent mil
hectolitres de vi de taula i, en can-
vi, 1er. estadístiques municipals de
l'impost de consums sols donen fe de
'.'entrada a la ciutat de vuit-cents mil
hectolitres a l'any. Això vol dir, senzi-
llament, que el consumidor barceloní

compra per vi trenta milions de litres
d'aigua a l'any, que paga a un preu
mitjà de seixanta cèntims per litre,
regalant d'aquesta manera al botiguer,
al comerciant, al magatzemista, però
mai ü. pagès productor, la bonica quan-
titat de 1,800.00 pessetes a l'any. L'al-
tre : la llet de vaca, per ésser pura 1
tenir les condicions alimenticies que
li han d'ésser pròpies, ha de conte-
nir, per terme mig, un 3'3 per eent de
matèries grasses, amb un minimum del
2'5 per cent; doncs bé, a Barcelona
han estat trobades llets en venda que
no arribaven a posseir el l'8 per cent
de matèries grasses, és a dir, llets que
ben poca diferència oferien amb l'ai-
gua en valor nutritiu i que el consu-
midor paga bonament a 60 o a 70 cèn-
tims el litre. No cal parlar d'altres
exemples ni esmentar altres casos com
el del cafè, la xocolata, la pèssima
i carissima organització del comerç
de la carn, per demostrar la necessi-
tat urgent de posar un remei radical
n aquest estat de coses, establint un
control rigorós de la higiene de les
substàncies alimenticies i suprimint els
intermediaris inútils i els especuladors
que encareixen els productes.

Aquesta solució, ¿qui l'ha de portar?
La solució sols la poden i han de por-
tar els mateixos consumidors. Els con-
sumidors han de començar a donar-
se compte que, com a classe, són la
força econòmica més poderosa que al
món existeix, puix són les seves ne-
cessitats les que fan moure les fàbri-
ques i les que Justifiquen tot sistema
econòmic i que en les seves mans està
la solució, no sols dels seus problemes
immediats i quotidians, sinó déte grans
problemes que avui ofeguen la vida
de l'economia. Els consumidors han
de saber utilitzar la gran força que
rau en el seu poder d'adquisició, per
tal de crear grans organitzacions de
compra que realitzin el comerç dels
productes directament amb els produc-
tors, posant-los a les llars .de les fa-
mílies obreres al seu preu just i en les
màximes condicions de qualitat i quan-
titat.

Aquestes organitzacions són les Co-
operatives de consum que arreu del
món, a totes les grans ciutats d'Eu-
ropa, han aconseguit donar als consu-
midors un instrument de representa-
ció, de • lluita i de defensa dels seus
interessos humans i al món la demos-
tració de com damunt la base del
consum organitzat és possible bastir
tot un sistema econòmic inspirat en
la cooperació dels homes i en la jus-
tícia social i enormement superior a
l'actual sistema econòmic capitalista
en perfecció social i tècnica.

Aquesta tasca, tan urgent a Cata-
lunya i a Barcelona, ve a portar-la a
casa nostra, amb la col·laboració d'al-
tres entitats germanes, la «Cooperati-
va General de Consum de Barcelona i
la seva Comarca», actualment en orga-
nització. Aquesta nova Cooperativa,
de caràcter essencialment obrer, té per
objecte immediat oferir als consumi-
dors de Barcelona un sistema de dis-

tribució comercial, racional i modern,
que els proporcioni els productes que
necessiten, en les màximes condicions
d'higiene i d'economia. A tal fi, la
«Cooperativa General de Consum de
Barcelona i la seva Comarca» es posa-
rà en contacte, des del primer mo-
ment, amb les organitzacions coopera-
tives de pagesos, per tal d'establir re-
lacions directes de proreïment en be-
nefici exclusiu d'ambdues ports. El vi,
la llet, la carn, el pa i altres produc-
tes 'd'un consum tan principal en les
famílies obreres, seran tractats succes-
sivament per la Cooperativa, la qual
s'esforçarà per arribar a una entesa
amb el nostre Ajuntament, per tal
d'establir, de comú acord, un control
positiu i rigurós de la higiene dels pro-
ductes i proporcionar als consumidors
de Barcelona una garantia inqüestio-
nable en aquesta matèria. La Coope-
rativa, però, no es limitarà al comerç,
sinó que anirà fins a la fabricació i
elaboració pròpies, puix entén que
aquella garantia no serà possible fins
que els consumidors no controlin la
producció i l'orientin segons les seves
necessitats i no, com avui, segons les
possibilitats de benefici. A tal fi, la
Cooperativa ,<té Inclòs en el seu pro-
grama la creació, així que el volum
del consum dels seus adherits ho jus-
tifiqui, d'una gran fàbrica de pa, d'u-
na fàbrica d'embotits i de productes
de la carn i una moderna instal·lació
de pasteurització i esterelització de
llet.

La «Cooperativa General de Consum
de Barcelona i la seva Comarca» està
oberta a tots els consumidors de Bar-
celona, als quals crida a col·laborar en
la gran obra de regeneració econòmica
que va a emprendre. Essent la seva
acció especialment orientada vers les
necessitats de les classes socials més
desemparades, les seves condicions
d'ingrés són a l'abast de tothom : l'a-
portació mínima de 25 pessetes pot
ésser pagada en quotes mensuals de
2'SO pessetes. Dintre la Cooperativa
tots els socis són iguals en drets i
deures, independentment de llur capi-
tal i de llurs compres a la Societat. A
la fi d'any, la Cooperativa retornarà
als socis el 35 per cent dels excedents
realitzats, a proporció de les compres
efectuades; la resta dels excedents se-
rán destinats a la creació d'un fons
d'expansió comercial i d'educació i pro-
paganda cooperativa.

¡Consumidors de Barcelona, ingres-
seu tots a la «Cooperativa General de
Consum» !

¡Consumidors de Barcelona, la «Co-
operativa General de Consum» serà la
bandera de la vostra dignificació col-
lectiva i de la vostra emancipació eco-
nòmica i social!

Per a .més informes i per solicitar
l'Ingrés dirigiu-vos a una de les se-
güents adreces:

Trafalgar, 64.
Plaça Catalunya, 9, segon, primera.
Aiguafreda, 3.
Portaferrissa, 30, principal.

El procés de l'obstrucció parlamentària
n

Una cr is i s e m i - o r i e n t a l
Malgrat haver pogut observar símp-

tomes de canvi politic, no els rrèirm
tan imminents. En un parèntesi de
'.'obstrucció, la crisi s'ha produït. Enca-
ra que sigui convenient uii examen
profund de les causem de l'obstrucció
(única manera d'explicar-se l'abast de
certes actituds i de precís ir els bai-
xos fons del republicanisme), Ue mo-
ment tota crítica ha perdut »ctuali-
tal.

A més, degut a haver-se precipitat
els esdeveniments, el comentari ha de
concretar-se en allò que era l'alt mia
etapa de l'obstruccionisme r la crisi.
En poca estona s'ha resumit un perío-
de de la vida parlamentària de la Re-
pública, i l'única cosa que cal fer és
asenyalar el punt final.

Preguntem-nos, primerament : Mal-
grat haver-se produït la crisi per una
causa aparentment aliena a l'obstruc-
ció, ¿és que sense l'obstrucció s'hauria
produit la crisi? Segurament que no.
I que els darrers fets obstruccionistes
han pesat en els sentiments del Presi-
dent de la República, ho prova el fet
de l'extensió excessiva de les consul-
tes.

Una altra qüestió : No hi ha dubte
que la crisi és una crisi constitucional,
ja que la Constitució autoritza al Pre-
sident de la República a separar lliure-
ment els ministres, i li dóna drets per
a dirimir un desacord, tant amb el
Govern com amb el Parlament. El cri-
teri del President de la República,
constitucionalment té opció. Ens tro-
bem, doncs, davant d'una crisi d'ini-
ciativa presidencial. I això no creiem
que sigui gaire interessant com a pre-
cedent, en un país on han abundat les
crisis d'origen palatí, les crisis nomena-
des orientals.

Sembla que la crisi hagués estat pre-
vista i preparada, i, fins i tot, convin-
guda. Això pot dir-se a posteriori, te-
nint en compte certs antecedents que
havien passat una mica desapercebuts
o que oferien distintos significacions.

Això seria, encara, una conseqüència
desastrosa de l'obstrucció, ja que el
canvi ministerial previst, en un altre
cas, hauria tingut Hoc en condicions
normals i en un ambient de serenitat.
I ara no.

E', fet i la conseqüència més greu,
però, d'aquesta crisi, el constitueix el
que no sigui una crisi parlamentària.
Sobre aquest punt ens creiem que nin-
gú tindrà cap dubte. Desapareix del
Parlament un Govern que tenia una
majoria absoluta. I desapareix sense
poder-se posar en comunicació amb
aquesta majoria i declarar davant del
pais les causes de la seva dimissió, i
saber si hi havia acord entre el parer
del Parlament i la iniciativa presiden-
cial.

Un esdeveniment semblant trobem
en la vida parlamentària francesa, d'un
nivel', infinitament superior a la nos-
tra. La dimissió de Briand, degut a un
telegrama de lleugera disconformitat
que li va trametre Millerand. Briand
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va dimita, però comunicant prèvia-
ment al Parlament que anava a pre-
sentar la dimissió al President de la
República. Aquesta dimissió va costar
la carrera política a Millerand.

I ara dues paraules, ja que la nos-
tra posició com a socialistes ens obliga
a ésser discrets. La República espanyola
ha evolucionat fins ara entremig d'un
equilibri perillós entre les influències
de dreta i d'esquerra. Les dretes s'han
mostrat intolerants davant un possi-
ble predomini socialista. No s'ha tingut
en compte que sols la disciplina socia-
lista ha permès l'estabilitat i l'ordre,
sense una compensació equivalent. I,
com demostren les dretes, la politica
no està feta a base de renunciaments
i claudicacions i favors, sjnó d'afirma-
cions. Això vol dir que el pas pel
Poder no pot tenir lloc ni d'una mane-
ra provisional ni per raons subjectives,
sinó per les raons derivades d'un am-
bient polític, que, vulguem o no, està
format per l'actitud d'intolerància de
les dretes. El socialisme, quan arriba al
Poder, ha d'ésser per a quedar-sTU per
sempre més ; del contrari, no l'ha d'ac-
ceptar.

RAMON JOVE BRUFAU

Curset d'Economia
Lliçó quarta : dia 19 Juny

Continuant les lliçons sobre Eco-
nomia Politica que aquesta Joventut
ha organitzat, dilluns, dia 12, el com-
pany Folch i Capdevila continuarà la
seva admirable i científica dissertació
sobre: «Capital, Plus Vàlua, Renda,
Interès i Història de les -Doctrines Eco-
nòmiques».

Ens plau constatar l'entusiasme ca-
da dia creixent que han despertat
aquestes lliçons en els nostres com-
panys, signe de l'entusiasme fervorós
que batega en les noves promocions
polítiques.

(Sessions dal 6 al 10 4« Juny)

¡ Bona setmana, agüeita, per a ¡a
«ostra minoria! Sente ¿rit», tenté"es-
carafalls, fins i tot sense pública dis-
cussió, d'una manera gairebé desaper-
cebuda, però no per atíò" menys eficaç
i positiva, ella ha viti incorporats al
Dictamen de la'Comissió i convertits
en Llei (con I lides derivat» delt con-
tractes de conreu) l'esperit i 1$ ZZlfra
de les seves suggerències als articles
tercer, quart í cuiní del Projecte.

Cal reconèixer que, sense desmerèi-
xer en el més mínim la tasca abnega-
dada, intelligent i merítissima dels res-
tants companys, l'èxit d'aquest resultat
es deu en bona part a les condicions
personals del company Camarera, el
qual, amb la seva tenacitat, amb el seu
sentit realista i amo el seu «sectaris-
me» de bona llei — llegiu esperit au-
tènticament revolucionari, sense sen-
timentalismes eixorc» ni pusiUànims
escrúpols legalistes — ha acabat per
imposar-se en el sí de la Comissió i ha
aconseguit finalment fer prevaler el
criteri de la nai!̂ ; MteaHbr'•

Prou ho constatam 'públicament,
amb la franquesa de la seva ingenuï-
tat, el diputat senyor Carreres Artau,
el qual, manifestament astorat de les
modificacions substancials que ha anat
sofrint el Dictamen d'ençà de la seva
presentació i sense comprendre encara
prou clarament com s'havia esdevin-
gut que allí on el Dictamen oposava
primitivament yn ,«no» categorie, aro
digui «si», denunciaci en la sessió del
dijous, amb aquella Audàcia que a ve-
gades caracteritzà 'eis tímids, que en
el sí de la Comissió es produïen coses
extraordinàries, susceptibles de fer
creure en fexistència del fat o d'in-
canteris, i a les quals ell no trobava
altra explicació que «Za por que el di-
putat senyor Comorera havia intro-
duït en el cos dels diputats de la ma-
ioria». Qualsevulla dia el bon senyor
Carreres Artau demanarà a la Cam-
bra que els esmentats diputats siguin
prèviament exorcitzats de les influèn-
cies malèfiques introduïdes en ells pel
company Comorera: «¡Vade retro!»

«La Cambra delibera sense cap mena
de por ni admetria coaccions'», adver-
tí, severa, la Presidència del senyor
Casanoves.

Efectivament, no és. cosa de por ni
de coaccions; és, simplement, la força
dels arguments, la tenacitat de caràc-
ter i la clara visió del problema, allò
que s'imposa.

Ha estat, doncs, la d'aquesta setma-
na, una tasca de Comissió més que no'
pas de la Cambra; tasca més silencio-
sa, més callada, però no" menys abne-
gada i eficaç. I és per tal com aques-
ta tasca és menys vista, que nosaltres
hem tingut interès a subratllar-la, a
l'objecte ff estimular-la, amb tota la
nostra modèstia, í d'encomiar-la.

Altrament, les sessions a la Cambra
han tingut aquesta setmana — com
s'esdevé quan hom treballa de ferm a
les comissions — escassissim interès.
Totes elles s'han consumit, lentes i
enervants, a combatre Fobstrucció obs-
tinada de la «LZiffa» aZ Projecte. No
creiem que valgui la pena" de dedicar
ni un sol mot a aquesta actitud' dels
representants de Sant Isidre, com no
sigui per condemnar-la.

L'interès polític, per altra banda, es
trobava concentrat en els passadissos
més que no pas a la Cambra. Alii es
comentaven amb passió els dos grans
fets de la setmana, la crisi munici-
pal de Barcelona i la crisi del Qovern
Azaña, i hom feia tota mena de con-
jectures respecte de llur solució.

La crisi municipal de l'Ajuntament
de Barcelona tingué fins í tot un petit
ressò a la Cambra. Hi fou mencionada
pel Conseller primer, senyor Pi i Su-
nyer, i donà lloc a un petit debat amb
una intervenció molt encertada, del
company Serra i Moret, que fixà, d'u-
na martera ben clara, els veritables
termes i proporcions del- problema.

Resolta la crisi en la forma automà-
tica que els nostres lectors ja conei-
xen, la sessió extraordinària, del dis-
sabte, convocada a l'objecte, restava
sense interès l es reduí a una brevissi-
ma sessió llampec.

NIETZSCHE ES EL PROTAGONIS-
TA DEL FEIXISME, PERQUÈ EL FEI-
XISME PRETÉN ATURAR LA LLUI-
TA PER LA LLIBERTAT I RETOR-
NAR A LA VELLA IDEA D'AUTORI-
TAT I (DISCIPLINA, A LA VELLA
TRADICIÓ ROMANA CONTRA LA
QUAL L'ESPERIT MODERN ES RE-
VOLTA.

MARX ES EL PROTAGONISTA
DEL SOCIALISME PERQUÈ EL SO-
CIALISME AFIRMA LA FE EN LA
LLIBERTAT I LA IGUALTAT I ENS
DIU QUE NO HEM D'ATURAR LA
LLUITA, SINÓ DUR-LA FINS A LES
SEVES DARRERES CONSEQÜÈN-
CIES.

ES ENTRE AQUESTS DOS NOMS
QUE L'ESPERIT MODERN HA D'ES-
COLLIR.

Professor John Macmurray
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A l'entorn d'"Evas¡ó"
Eli film que la «Joventut Socialista

de Catalunya», després d'haver vençut
gran nombre de dificultats inicials,
presenta com a base de la seva Pri-
mera Sessió de Cinema, ha desvetllat
arreu on s'ha projectat una extraor-
dinària expectació molt natural, per
quant el problema que exposa, relatiu a
l'organització penitenciaria en el règim
actual, és gairebé original i inèdit en
el Cinema. Creiem interessant donar
a continuació dues opinions de la cri-
tica estrangera que justifiquen la se-
lecció per part de la «Joventut Socia-
lista» d'aquesta obra soviètica.

James McArthur, des de «Sunlight
Magazine» deia : «Evasió» és el punt
de convergència d'una idea profunda-
ment humana, argumentada amb en-
cert sorprenent, amb una realització
impecable, pausada en l'acció i acce-
lerada en el ritme i que en cap mo-
ment perd el to vibrant que és patri-
moni de les produccions soviètiques.
Artísticament, és del més reeixit del
cinema rus. El muntatge és constituït
per uns elements entrellaçats amb la
màxima exactitud engendradora d'u-
na coordinació modèUica que tendeix
a fer d'«Evasió» una obra sense grans
complicacions, fàcilment digerible que
fa pensar en aquells poemes gralles
de Griff«, o King Vidor. «Evasió», per
altra banda, és un dels films que més
actua damunt la psicologia de l'espec-
tador, puix aquest, des del comença-
ment, es sent identificat amb l'acció

que el film comporta. Els sentiments
humans no resten indiferents davant
la injusticia i opressió esclavitzant que
són objecte els reclosos, l'únic delicte
dels quals és el de profetitzar la veri-
tat de llurs idees.»

Jean Faudor, en el seu llibre «Rea-
litzacions i realitzadors» escriu : «Ale-
xander Romrn, amb «Evasió» es col·lo-
ca al nivell dels seus compatriotes i
demostra que les imatges sorgides d'un
moment dramàtic vulgar poder adqui-
rir tot el poder suggestiu amb l'addi-
ció d'una tècnica sòbria i espontània
que ni tan sols voreja el virtuosisme
de què alguns realitzadors fan gala i
que, a voltes, desfigura l'anècdota per
simple que sigui. «Evasió» és un dels
pocs films que podria servir de mi-
rall a molts dels directors moderns en-
dínsats en el carreró sense sortida de
la tècnica espectacular absurda i to-
talment inútil.»

• Creiem que tots els nostres com-
panys es faran ressò de les dues an-
teriors opinions de premsa capitalista
i sabran complir amb el deure d'ho-
me que cerca en l'art, com el millor
réflexe de l'ànima humana, l'element
evolucionador dels pobles cridat a en-
lairar l'esperit dels homes vers noves
esferes de benestar i felicitat, assistint
a la sessió que la J. S. C. ha organitzat
per al proper dia 21 per a la presen-
tació d'aquest magnífic film.

JOSEP M. CODO

Joventut Socialista de Catalunya
I SESSIÓ DE CINEMA

Dia 21 d« Juny, a IM deu d«l vupra,
a l ' ÍNTIM CINEMA '

(Bottello eat» P. de Orada 1 R. de Catalunya)

P R O G R A M A

I. La Catifa Màgica POX, "Pupurri berlinas".
II. La Simfonia an colora de Walt Dlanay, "Papa Noel", (S»nta;

Work.h.p). film "United Artista".
III. Il film d'Alexandra Romm, producció de "Sovklno", segons

('escenario d'Henri Barbusse,

E V A S I Ó
(L'Arsenal humà)

Preu: 1'50 Ptes.
impostos comprases

Par a localitats, a l'estatge de la
J. S- C. I el dia da la sessió a la

taquilla de l'Intlm Cinema.

<·***<·*<·*<0^<W'« ·̂c·**<»*<***< *̂*·:·**< *̂**<~>·><··>·><·*̂ *·><"ï··t'

II ar Cerveseria "La Polsaguera"
Casa Químet

RONDA
UNIVERSITAT, 8

TIL. II72B

NOTAi Al» «flllatl de 1« U. S. C
it'll firi an ducomptc del 10 °i.
mittönt»! U preientacló del carnet.

(t J~l ./'-V • . ff

asa
Menjars casolans esplèndidament
servits a preus su.nament economics
Excel·lent degustació de cervesa
amb les seves corresponents tapes
ESMERAT servei en tota mena
d'aperitius, licors, cafè, xocolata, etc.
Estació i sala d'espera de la línea

d'Autocars de Martorell
"La Polsagnera"
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Camperols del Pallars, membres del
Sindicat i Cooperativa lletera de Sort,
descarregant la primera expedició de
gèneres que arriba per a la Coopera-
tiva de consum que ban creat per
emancipar-se de l'explotació dels co-

merciants

Es un remei per a la crisi
la baixa dels salaris?
En examinar el Director de l'Ofici-

na internacional del Treball, en la
seva Memòria a la Conferència, les re-
percussions socials de la crisi econò-
mica, comprova $ue durant l'any úl-
ttoi les tarifes de salaris han dismi-
nuït gairebé a tot arreu. Es cert que
el cost de la vida ha baixat també,
de manera que el valor real dels sala-
ris són menys reduïts que el valor
nominal.

Això no obstant, si s'analitzen els
totals dels salaris, s'observa que a
Alemanya, per exemple, el«onjunt del
guany real dels treballadors en 1932,
disminuí del 20 per cent amb relació
a 1929. Als Estats Units, la capacitat
de consum dels obrers en les indús-
tries de transformació, baixà en tres
anys més del 46 per cent. La Federa-
ció Americana del Treball estima que
els guanys mensuals representats pels
salaris i els sous, han disminuït de
550 milions de dòlars sols entre ge-
ner i agost de 1932. A la Gran Bre-
tanya, l'import dels salaris setmanals,
baixà de 400.000 lliures en 1931 i de
248.000 en 1932, i Colin Clark ha de-
mostrat que la suma total de salaris
baixà de 1.840.000.000 de lliures en
1929 a 1.709.000.000 en 1931. A Itàlia,
el descens de la capacitat de consum
dels assalariats entre 1929 i 1932, ha
estat de dotze per cent.

¿Ha estat provat que la reducció
dels salaris sigui un remei per a la
crisi? El Director de l'Oficina inter-
nacional del Treball fa la pregunta i
contesta negativament. «Es impossi-
ble demostrar — diu — que les ampu-
tacions fetes als safaris hagin millo-
rat sensiblement les possibilitats de
treball en un país o altre. Podria ha-
ver-se suposat així als Estats Units on
la deflació dels salaris anà més lluny,
però, molt al contrari, l'atur actual
és molt més elevat als Estats Units
que a França i a la Gran Bretanya
on els salaris nominals s'han reduït
molt poc i els salaris reals més aviat
han augmentat lleugerament que han
disminuït. Àdhuc en països com Àus-
tria i Alemanya, on no sols els sala-
ris i els sous, sinó també els preus
al detall, l'interès de descomptes i els
lloguers sofriren una deflació Iradl-
cal, l'atur no disminuí sensiblement.

La mateixa conclusió s'obté de les
estadístiques del comerç al detall. A
Alemanya, on els salaris nominals han
baixat el 13 per cent, el comerç al
dehtall declinà entre maig de 1931 i
maig de 1932, en un 7'2 per cent per
als productes alimentosos i en un 14'4
per cent per als vestits.

Actualment la importància del fac-
tor salari com element en el preu de
cost ha disminuït considerablement per

Agramunt

Paraules als joves
No podem pas dir que amb els cinc

0 sis anys d'actuació que venim por-
tant, la nostra feina cultural i edu-
cativa no ens hagi donat alguns
fruits.

Si bé no ens podem queixar, tam-
poc no podem donar-nos per satis-
fets. Agramunt compta encara amb
un crescut sector de joves que de-
fensen aquesta injusta societat que
estem patint. Alguns — sortosament
no molts —, fins manifesten públi-
cament que enyoren aquells dies de
vergonya, en què el Borbó hipòcrita
1 cínic, ajudat per la casta militar-
feudal que el seguia, feia i desfeia,
a caprici propi, totes aquelles coses
què interessaven la col·lectivitat.

La conquesta d'aquests companys,
pel socialisme representa una de les
més imprescindibles necessitats de l'ho-
ra present. L'enfosquida situació poli-
tica i social del nostre poble, fa neces-
sari l'exercici de la combativitat, del
concurs estimulador i optimista de la
joventut. El pervindre de la nova Ca-
talunya autònoma, tot el progrés eco-
nòmic i polític de la nostra terra està
pendent d'aquest iriterrogant, ¿on va
la joventut?

Fins ara aquella part de la joventut
més noble i sincera, semblava que co-
mençava a deixar-se arrossegar per
l'extremisme verbal, hàbilment prac-
ticat per agitadors professionals i ex-
perimentats, contrari als destins de la
civilització, i fins i tot, als interes-
sos de la pròpia classe obrera.

Considerada, doncs, com una mena
d'explosió de la sinceritat jovenívola,
aquesta simpatia d'un sector de la
joventut, per l'anarquisme i el comu-
nisme — germans bessons —, s'expli-
ca perfectament.

Cal, però, que nosaltres, els joves
socialistes fraternitzem arreu amb
aquests desorientats amics, i els feim
veure la justesa dels nostres ideals
constructius i la completa inutilitat
de la destrucció pel desig de destruir,
i de la violència sistemàtica.

Es necessari que portem a l'ànim
dels nostres joves companys la convic-
ció que les llibertats republicanes ens
són indispensables, pel lliure desenvolu-
pament de les nostres disciplinades or-
ganitzacions de classe, sense les quals
la burgesia, i la seva cosina germa-
na, la reacció, ens aixafarien altra
vegada inexorablement.

Els joves socialistes cal que ens mo-
bilitzem, en tots els fronts de l'acti-
vitat ideològica i anem sense perdre
temps a forjar una ferma, conscient
i capaç «Joventut Socialista», que si-
gui el guia, darrera les banderes ver-
melles del qual s'apleguin els grups,
avui dispersos, de la joventut anti-ca-
pitalista, per aixafar així les males
herbes que volen fer impossible la
marxa ascendent de la nostra revolu-
ció, i perquè poguem fer d'aquesta re-
pública burgesa d'avui, la gran Fede-
ració de Repúbliques Socialistes del
demà.

SANS D'AGRAMUNT

raó de !a substitució de la mà d'obra
per la màquina. L'amortització de l'u-
tillatge es converteix en una càrrega
relativament més pesada, i és evident
que els salaris no representen en els
nostres dies sinó el 30 per cent del
cost total de la producció en lloc del
50 per cent com esdevenia fa trenta
anys. Per tant, una baixa dels sala-
ris contribueix molt menys que abans
a disminuir el preu de cost.

Monistrol
Una vergonya

intolerable
Hem dit una vergonya i no pas peti-

ta. Aquesta la constitueix el Monestir
de Montserrat, on els monjos Bene-
dictins, sembla que comptant amb la
protecció d'«algú», s'han convertit en
perfectes contrabandistes, defrauda-
dors de l'Estat i del municipi al qual
pertanyen.

Es totalment intolerable que davant
les lleis tinguin, en ple règim republi-
cà, tots els mitjans per fer-ne escarni.

Fa dos anys que no paguen un cèn-
tim al Municipi de Monistorl, del qual
formen part. Tothom sap el negoci
fabulós que representa l'expoliació des-
carada que fan objecte a tots els vi-
sitants de la famosa muntanya.

Un Ajuntament honrat ha volgut exi-
gir que tote els ciutadans fossin iguals
davant el que disposen les ordenances
municipals aprovades per Hisenda :
tothom ha complert, els frares no.
Aquests es neguen a complir; aquests,
desafiant la vigilancia i les lleis, en-
tren a tothora, àdhuc de .nit, camions
plens deí;vi, licors, porc i tota mena
de gèneres sotmesos a tribut.

S'ha donat el eas d'haver foragitat
d'una indústria matriculada a Monis-
trol i exercida per ells, l'Alcalde, Se-
cretari i inspector d'arbitris en presèn-
cia dels Mossos d'Esquadra, i allí no
passà res. Per a ells la llei no exis-
teix. Se'ls ha descobert importants ma-
gatzems de frau, sé'ls han Imposat les
penyores corresponents, però l'Ajunta-
ment no n'ha pogut cobrar cap. No
s'amaguen de dir que les autoritats de
Catalunya no s'atreviran mai a fer-los
complir. ¿Serà veritat tanta vergonya?
Han passat tantes anomalies en aquest
afer que amb veritable sentiment co-
mencem a creure que si.

CORRESPONSAL

luttants
de Barcelona
de la U. S. C.!

El vostre daura és al
de formar part da la

Cooperativa General
de Consum.
Demaneu a la vostra Secolò

el butlletí d'adhesió!
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La "Commune" de Paris
(Continuado') „

possible dester-se'n. Però precisament
fou el temps el que mancà a !a ((Com-
mune».

Entretant, el moment de l'acció de-
cisiva, tant de temps esperat per Bis-
uìarck, havia arribat. Amb un to que
no admet;a rèplica, exigí a Thiers
la tramesa a Fracfort de plenipoten-
ciaris per a l'acord definitiu de la pau.
Thiers, obeint humilment la veu del
seu amo, s'apressà a enviar-li el seu
fidel Jules Favre, acompanyat de Pot-
yier-Quertier.

Aquest eminent filador ruanès, par-
tidari fidel i àdhuc servil del segon Im-
peri, no havia trobat mai res a retreu-
re-li, a no ésser el tractat de comerç
amb Anglaterra, perjudicial als seus
interessos propis de botiguer. Tot just
instal·lat a Bordéus com a ministre de
Finances de Thiers, havia cuitat a de-
nunciar aquest tractat impur, donant a

comprendre que ben aviat seria anul-
lat, i havia portat el seu cinisme fins
a intentar, per bé que inútilment, puix
que no comptava amb Bismarck, el seu
hoste, aplicar les antigues tarifes dua-
neres protectores contra Alsacià, on,
deia, no es trobava l'obstacle de cap
tractat internacional anterior.

Aquest home, que ve;a en la contra-
revolució un mitjà d'abaixar els sala-
ris a Rúan, i en l'abandó de les dues
províncies franceses un mitjà de fer
alçar els preus dels seus productes a
França, era l'home únic predestinat a
ébf.er escollit per Thiers per company
de Jules Favre en la seva darrera traï-
ció; que tan bé encaixava amb la seva
carrera.

En arribar a Francfort aquesta pa-
rella exquisida de plenipotenciaris, el
brutal Bismarck els acollí amb aquesta
imperiosa alternativa: (¡O el restabli-
ment de l'Imperi, o l'acceptació pura i
simple de les meves condicions de pau.»
Aquestes condicions implicaven l'es-
curçament dels terminis fixats ante-
riorment per al pagament de la ;ndem-
nilzació i estipulaven que l'ocupació
dels forts de París per les tropes prus-
sianes continuaria fins que Bismarck
trobés la situació política prou satis-

factòria. D'aquesta manera es reco-
neixia Prussia com l'àrbitre suprem de
la política interior de França !

A canvi d'això, Bismarck oferia re-
tornar l'exèrcit de Bonaparte, presoner
a Alemanya, i llançar-lo contra Pa-
rís per al seu extermini. Hi afegia, en-
cara, l'oferta d'un ajut directe de les
tropes de l'emperador Guillem. En pe-
nyora de la seva bona fe, feia depen-
dre de la pacificació de París la data
del primer termini de la indemnització.
No cal dir que Thiers i els seus pleni-
potenciaris mossegaren àvidament

l'ham. El io de maig signaren el trac-
tat de pau, i el dia 18 el feren ratifi-
car per l'Assemblea de Versailles.

Durant l'interval que anà de la con-
clusió de la pau a l'arribada dels pre-
soners bonapartistes, Thiers es sentia
més obligat que mai a reprendre la seva
comèdia de conciliació, més que més
quan els republicans, els seus instru-
ments, tenien necessitat d'algun pre-
text per tancar els ulls sobre els seus
preparatius de carnisseria.

El 18 de maig, encara contestava a
una delegació de conciliadors burgesos :
«Quan els subleváis s'hauran decidit a
capitular, les portes de París s'obriran
pf i a tothom, durant tota una setmana,

excepte per als assassins dels generals
Clement Thomas i Lecomte.»

Alguns dies després, interpel·lat vio-
lentment pels rurals sobre aquestes pro-
meses seves, es negà a explicar res, no
sense donar-los, de totes maneres,
aquest avís significatiu : «Hi ha mas-
sa impacients entre vosaltres; teniu
massa pressa. Cal esperar encara vuit
dies més. Aleshores, el perill haurà ces-
sat i aleshores la missió estarà a l'altu-
ra del vostre coratge i de la vostra ca-
pacitat.» Així que Mac-Mahon pogué
assegurar-li que dintre de poc podria
entrar a París, Thiers declarà a l'As-
semblea que «entraria a París amb la
llei a la mà i exigiria una expiació com-
pleta dels criminals que havien sacrifi-
cat la vida dels nostres soldats i des-
truït els nostres monuments públics.»
Quan el moment de la decisió s'acostà,
digué a l'Assemblea : « ¡ Seré inflexi-
ble ! » ; a París, que estava condem-
nat, i als seus bandits bonapartistes,
que tenien carta blanca i que els deixa-
va venjar-se a llur grat de París.

Per fi, després que la traïció hagué
obert, el 21 de maig, les portes de Pa-
ríi al general Douay, Thiers, el 22,
revelà als rurals la «finalitat» de la se-

(ContinuarX]
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L'afer dels llibres confessionals

Es compleixen les lleis laiques?
Malgrat que a tothora es parli tie

laïcisme, que l'ex-president de la Co-
missió de Cultura i ex-cap de la mino-
ria consistorial de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Vilalta, proclamés
no (a molt, en plena sessió, que l'Es-
querra Republicana sostenia, defensava
i propugnava el laïcisme; malgrat de
trobar a les planes de «L'Opinió» una
afirmació tan categòrica com la d'An-
toni Xirau en el número extraordina-
ri del segon aniversari de la seva pu-
blicació, quan diu : «L'Opinió», diari,
ha lluitat sempre i ha de continuar
lluitant per la puresa dels nostres
ideals de laïcisme i republicanisme
d'esquerra»; malgrat que el cap de la
minoria d'Esquerra Republicana al
Parlament espanyol, senyor Santaló,
manifestés diverses vegades als perio-
distes de Madrid, en els moments de
tramitació de la crisi, que estaven
disposats a recolzar un govern d'es-
querres; malgrat que el President de
la Generalitat, senyor Macià, velés
amb gust la formació d'un govern
Prieto perquè podici tenir dins les pos-
sibilitats actuals una màxima tendèn-
cia esquerrana, malgrat això, mal-
grat tantes manifestacions en tots
els sectors de la premsa d'esquerra i
dels prohoms de l'Esquerra, nosaltres
podem afirmar que les lleis laiques
no es compleixen.

A JUSTÍCIA SOCIAL del 3 de juny
ho demostràvem abastament amb els
fragments del llibre de Joan Profitós,
escolapi. Avui ho tornarem a demos-
trar publicant fragments de «Com-
pendio de lectura», primer libro de
la Casa «I. O. Seix y Barrai, Herma-
nos, 8. A.». N'és autor Pascual Ruiz.

L'autor no es descuida d'insultar,
ja des del pròleg, la sana intenció
que l'informa. Diu : «A loa relatos
sencillos. Ingenuos, deben seguir otros
más intuitivos y enseñamos morales
más elevadas» i «Para nosotros, el be-
neficio material ha de ser recompen-
sa de otros ideales más elevados que
siempre hemos procurado servir.»

¿Quines són tías enseñanzas mora-
les más elevadas» i «otros ideales más
elevados que siempre hemos procura-
do servir?»

Probablement quedaran al desco-
bert si reproduïm un fragment d'«El
Buen Pastor», que diu : «Jesús es el
Buen Pastor. El que nos libra del peli-
gro. Quiere que no nos alejemos de
m».

«Pero nosotros somos como aquel cor-
derilla. Nos alejamos demasiado y per-
demos al Pastor. Mas El nos busca pa-
ra atraernos nuevamente a Si.»

«Jeito noi libra del pecado. No ofen-
damos al Buen Pastor. Sus ovejas tie-
nen que estar con El. Los niños buenos
son «los corderinos de Jesús.»

«Jesús es el Cordero de Dios. El que
quita los pecados del mundo.»

«Cordero de Dios, que quitas los pe-
cados del mundo, ¡ oye, oh Señor, nues-
tras voces \».

I si llegim «£Z gigante que llevó en
hombros al Niño Jesús», trobàrem que
«Ofero» — el gegant — no volia pas-
sar a ningú a l'altra banda del riu de-
gut al mal temps i al perill que hi
havia. Quan el nen insistía, responia
el gegant: «No, muchachito. No pode-
mos cruzar el rio en una noche como
esta.»

«Pero el niño persistió en sus súpli-
vas. Y entonces Ofero pensó : «Lo /wi-
re tan sólo por el amor de Dios.» Acl
l'autor continua descrivint els esforços
de] gegant per a arribar a l'altra riba.
«Afos, al fin, llegó a la otra orilla, puso
el niñito en el suelo, se sentó a des-
cansar a su lado y volvió hacia él sus

1Crèdit i
Previsió
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L'objecte de la Sodetat
n practicar la coope-
ració en el crèdit,
l'estalvi i la previsió
suprimint el lacre en
aqueste« activitat«

ojos. Un brillante resplandor le rodea-
ba. ¡Era el Niño Jesús !

»Dijo el Niño :
»—Por mí lo hiciste. Ojera; yo soy

el Señor, a quien sirves. Soy Jesús tu
Dios.

»— ¡ Señor ! — exclamó el gigante,
temblando de gozo. — ¿£s posible"/
¿Queréis pasar otra vez a ía otra par-
te del rio?

»—¿Por qué dices esto1} — replicó el
Niño. — ¿No ves cómo está la noche?

Entonces, postrándose rendido, para
besarle los piececitos helados y calen-
társelos con su aliento, el gigante so-
llozó con ternura. :

»—La noche está muy mala, Señor;
mas para llevar en hombros vuestra
dulce carga, yo seguiría pasando con
Vos el rio hasta perder la vida.

»Desde entonces, O/ero se llamó Cris-
tóbal, que significa «llevador de Cris-
to».

»Y esta es la dulce historia de aquel
gigante que fue santo.»

Un altre capítol, «La alegría de los
pájaros», és aprofitat pel senyor Pas-
cual Ruiz per a les «enseñanzas eleva-
das». Vegeu: «Los pájaros cantan a
Dios. Sienten necesidad de darle gra-
cias. Démosle también gracias nosotros.
Loemos su Santo Nombre».

I encara trobem interessant, des del
punt de vista del laïcisme, el capítol
«Los riquezas que Dios concede al hom-
bre». Diu així: «Un hombre descon-
tento de su suerte se quejaba a Dios.

»—El buen Dios — decía — envía ri-
quezas a los demás y a mí no me da
nada. ¿Cómo puedo ir adelante, no po-
seyendo nadai

»Un anciano oyó estas palabras y le
dijo : —No eres tan pobre como te
imaginas. ¿No te ha dado Dios la ju-
ventud y la saludi

»—No diré que no; puedo estar or-
gulloso de mis fuerzas y de mi juven-
tud.

»El anciano cogió entonces al hom-
bre por la mano derecha y le pregun-
tó:

»—¿Te dejarías cortar esta mano
'por mH duros?

»—No; esto rao lo quisiera por nada.
»—¿Y la mano izquierda"!
»— ¡ Tampoco !
»—¿V te conformarías en quedar cie-

go por diez mil duros"!
»—¡Dios me guarde de tamaña des-

gracía\ No quisiera perder ni un solo
ojo por más dinero que me diesen.

»—¿Ves? — añadió el anciano. —
¿Ves cuantas riquezas te concede Dios
y, no obstante, te quejas"!»

Ja podem veure, doncs, amb aquests
exemples de literatura ultra carrinclo-
na, Impregnada d'un dogmatisme a ul-
trança, com a Barcelona, cap i casal
de Catalunya, es compleixen les lleis
laiques i com dóna un bell exemple a
imitar a les poblacions secundàries i
també a les inspeccions d'ensenyança
primària. Segurament que si l'Ajunta-
ment barceloní actuava de manera que
es complissin les lleis actuals de la
República, altra no fóra l'actuació lai-
cista en tots els organismes oficials de
casa nostra.

Sols es tracta de
cridar l'atenció

Dies enrera parlàvem amb un ele-
ment de la F. A. I. Com sigui que
l'home no sabia qui érem i es dignava
donar-nos conversa, cosa que no hau-
ria fet si és que hagués sabut que érem
«social-traïdors», ens aprofitàrem de
l'ocasió per indlcar-li la conveniència
que ja que ara han agafat el gust
d'empastifar les parets amb publicitat
anarquista de «brocha gorda», el
menys que podien fer és emprar una
millor ortografia i presentar els rètols
amb una mica més de gust.

De bell antuvi, l'home sostingué que
els rètols eren Immillorables, però a la
poca estona se'ns àtançà misteriosa-
ment i a cau d'orella ens confessà que
ho feien malament deliberadament per
tal de cridar l'atenció.

Naturalment, davant d'aquest argu-
ment definitiu restàrem sense saber
què dir, amb la boca oberta, plens
d'admiració.

Així, doncs — ens preguntàrem —,
tota la vostra actuació esbojarrada,
folla i criminal, sols té per objecte cri-
dar Z'atenció?

SI és així, més val que plegueu. Puix
si bé encara la vostra pèssima ortogra-
fia ens fa somriure i els vostres trets
alguna vegada ens fan girar el cap,
no trigarem gaire a fer tant de cas
de la vostra réclame com fem ara del
vostre article.

LLUCH

Unió Socialista
de Catalunya
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Al Grup Escolar de Sarrià

Els infants contra la guerra

Mítings I Conferències
AVUI

Conferència del company Comorera
a la Casa del Poble de Sitges.

Tema : «La situació sindical a Cata-
lunya».

Conferència del company Santaló al
Centre Català Mutualisa de Sant Joan
Despí, a les nou del vespre.

Tema : ,«K1 problema agrari».

Convocatòries
SECCIÓ DEL DISTRICTE VIII. —

Reunió extraordinària per al dia 20, a
les deu despre. Objecte: Deliberació
sobre el referèndum de l'Executiu so-
bre el sistema electoral.

Secció d'Hospitalet
En l'Assemblea General extraordi-

nària que tingué lloc el proppassat
divendres, dia 26, fou nomenat el se-
güent Comitè/Executiu: SefEfiari Ge-
neral, Quintana ; Secretari d'Actes,
Rius; Tresorer, Ventura; Vocal de
Política, Lluch, 1 Vocal de Cultura,
Gili.

* * *
La Secció d'Hospitalet es complau a

assabentar a tots els companys que
havent-se traslladat de domicili, la se-
va nova adreça és Romanins, 40, prin-
cipal. Coll-Blanc.

Perruquera a domicili
Tallar i ondular . l'50 Ptes.
Tallar 0'75 "
•serlura • I». Iglesias, 32, 2-° 1.'
TtlMon 231 S» • Barcelona

Unió Socialista de
Catalunya

COMITÉ EXECUTIU

A LES SECCIONS

REFERÈNDUM SOBRE
EL SISTEMA ELECTORAL

Aquest Comitè, en virtut de
l'acord del II Congrés general
de la U. S. C., sotmet avui
a referèndum de les Seccions
el sistema electoral que ha de
figurar en el nostre programa
mínim.

Les Seccions han de decidir-
se en sí o en no per un dels
dos següents sistemes:

I. Sistema d'elecció majori-
tari amb representació propor-
cional de les minories per llis-
tes de partits.

II. Sistema proporcional pur.
Les Seccions hauran de con-

vocar ràpidament Assemblea
extraordinària a (i de decidir
sobre aquests dos punts i abans
del dia 30 de juny han d'obrar
en poder d'aquest Comitè les
còpies de les actes certificades
pel Secretari de la respectiva
Secció, en les quals consti l'a-
cord 1 el nombre de vots en
pro i en contra pel qual fou
pres.

ACTES DE PROPAGANDA
AGRÀRIA

Amb motiu de fa discussi«
al Parlament de Catalunya del
projecte de liei de conreu» agrí-
coles, és necessari realitzar per
tot Catalunya una amplissima
campanya ¿e difusió del pro-
grama agrari i de la posició de
la U. S. C. davant l'esmentat
projecte. Tots els camperols de
Catalunya han de rebre deia
homes de la U. S. C. la cons
signa a seguir en aquest mo-
ment decisiu en la vida de la
classe obrera del camp català.

A tal fi, aquest Comitè s'adre-
ça a totes les Seccions per tal
que organitzin a les localitats
respectives actes de propagan-
da agrària, comunicant segui-
dament a la Secretaria el dia i
hora de l'acte per tal de desig-
nar l'orador que junt amb els
elements locals interpretarà el
criteri de la U. S. C.

JOAN COMORERA
'Secretari general

Ens reb el Director de l'Escola — és
el company Serra 1 Molins —. Li ex-
posem el nostre objecte. Amablement
ens atén. Crida uns nens i diu : Una
Escola que hagi fet possible la passa-
da guerra és una Escola fracassada.
Els mestres tenim el deure de renovar-
la. Escolteu aquests nens i veureu en
ells reflexat l'esperit de l'Escola que
reneix...

La renúncia republicana a la guerra.
— Ens acompanyen uns infants. Un
muntatge fotogràfic. La constitució i
els présidents de la República i Cata-
lunya. Un rètol amb tinta vermella
que diu : España renuncia a la guerra
como instrumento de política nacional
(«Art. VI. Constitución española) y la
enseñanza se inspirará en ideales de
solidaridad humana (art. 48)...» i un
noi comenta : «Es per complir aquests
preceptes que hem organitzat dins .Es-
panya la primera manifestació escolar
contra la guerra»...

Unes siluetes retallades,—Són molt
expressives. Els nostres simpàtics acom-
panyants ens diuen que són dos exèr-
cits enemics... i a tots dos els han dit
que van a defensar la pàtria que està
en perill. No seria més prudent —
comenta un altre noi — que per defen-
sar la pàtria cada u es quedés a casa
seva?... Però hi ha més — ens diuen —
fixeu-vos. Efectivament: unes compo-
sicions fotogràfiques ens fan veure com
ambdues parts enemigues tiren flors
als soldats i fan brillants parades mi-
litars.

Les dones, els vellets, els infants —
ens diuen els nostres simpàtics acom-
panyants — haurien d'anar a les fà-
briques per obtenir els gasos asfixiants.
¿I els soldats?, inquirim nosaltres. No
en faran falta gaires — contesten rà-
pidament —. Aquests aviadors i aquests
avions que ací veieu serien suficients
perquè en poques hores delmessin tot
un país.

Mireu — ens diu aquell tan petit i
tan viu, mostrant-nos uns muntatges
fotogràfics — mireu com aquests ga-
sos enyaixen les ciutats. I no us creieu
— ens diu una altre — que el mal
que fan els gasos el poguem represen-
tar, car produeixen llagues inguaribles,
vòmits... A mesura que ho expliquen
els nois es van esgarrifant.

Un Cronos formidable.—¿I això què
és? Cronos que representa el temps.
Llegiu : 1933 anys són 60.900.000.000 de
segons. Dividint les pessetes que costà
la guerra pels "dits segons resulta a
més de 400 pessetes per segon... I ca-
da vegada que donem un cop amb el
peu a terra és un segon — aclareix
un noi.

¿I aquest mapa tan grandiós? Oh!
Això ens fa veure que amb els morts
de la guerra podrem cobrir una car-
retera que anés de Càdiç al Kamxat-
ka. ¿Sabeu on està el Kamxatka?
Doncs a l'extrem de la Sibèria.

Una estadística trapani.—En el càl-
zer de la blanca paret hi ha una es-
tadística horrible, que punyeix : són 17
milions de morts, 23 milions de fe-
rits i les vídues... Veieu! diu el noi
Indignat, mostrant-nos unes fotografies
f râpants: aquests són els orfes : més
d'un milió. Pobrets! — comenta — ;
¿sabeu què menja aquest noi? Doncs
és molt fàcil que sigui un brou de ca-
rabassa. Ens deixa esglaiats : ¡ com
corre la imaginació dels infants!

La victòria.—Hi ha dues grandio-
ses banderes enemigues fetes de paper
amb molt bon gust; omplen tot el pany
d'una paret. Avancen, però en llur
avenç deixen un rastre immens de
creus. A aquests soldats morts els van
dir que conquistarien París, Roma...
Fixeu-vos : ni un tros de terra per a en-
terrar-los. Ens mostra una gran quan-
titat de fotografies; a aquest li van
dir que moriria ple de glòria al camp
de l'honor, però un obús el llançà dalt
d'un arbre i ara se'l mengen els corbs.

Hem d'imitar Dinamarca.—Això és
una immensa estadística. A una banda
les despeses d'armaments; a l'altra,
les despeses de cultura. A Espanya és
molt petita la franja de cultura. Dina-
marca també tenia exèrcit; però un
dia va dir : no fem més despeses per
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a l'exèrcit. Comprem llibres i fem Es-
coles. Efectivament : en lloc de la rat-
lla d'armaments hi trobem un rètol
que diu: «No té exèrcit.»

La crida 4'Albert Einstein oontr» la
guerra.—Els nois n'estan entusiasmats
Es una gràfica admirable, «lustrada
amb fotografies molt encertades; «No
és hora de les contemporitzacions : o
estem amb la guerra o contra la guer-
ra.» «Hem d'incitar els treballadors i
els intel·lectuals de tots els països a re-
fusar la fabricació ¿'eines de caràcter
mortífer.» «Hem de desvetllar la con-
vicció moral del món contra el servei
militar obligatori.» Ací hi ha dues fo-
tografies: un home-soldat amb un fu-
sell i un home-obrer amb una pala
¿Qui us sembla que és més útil? —
ens pregunta un noi tan simpàtic com
eixerit...

Ens porten a una altra paret. Hi ha
joguines : soldats de plom, trompetes
«No compris Joguines d'aquestes I»
«Obliga els teus companys a llançar-
ies!»

«I quan estudiïs Història estima
aquells grans homes que han fet un
gran bé a la Humanitat (Kock, Pasteur
Einstein...) i rebutja tots aquells que
ens portaren a crlminoses guerres de
conquesta (un muntatge fotogràfic-
Napoleó davant l'incendi de Moscou,
Cèsar, etc.). I en un dibuix de guix
admirable hi veiem moltes banderes;
al costat un colom amb un ramet d'o-
livera sobre l'esfera d«l món i a sobre
la següent llegenda: «I quan estudiïs
geografia, minyó, no ressegueixis mai
els perills fronterers ni tinguis aver-
sió per altres nacions. Tingues ideals
d'amor 1 ,de pau vers tots els pobles de
la terra...»

Els països no són grans — comen-
ta el petit «cicerone» — quan tenen
amples les fronteres. Els països són
grans quan els seus habitants no sen-
ten enveges ni rancúnies envers nin-
gú.

Pixeu-vos-hi, lector. Es l'esperit de
l'Escola renovada, i Quantes esperan-
ces per l'esdevenidor!

• » *
La nostra més cordial felicitació al

company Serra i Molins per la seva
lloable tasca de propagació dels prin-
cipis socialistes i de germanor univer-
sal. També la nostra més cordial feli-
citació al company Herva, mestre jove
i ànima de tan brillant 'exposició. No
cal dir com recomanem a to.ts els nos-
tres companys que aprofitin qualesvol
lleure que tinguin per endur-se els seus
fills, els seus germans, els seus com-
panys d'estudi i de treball, al Orup
Escolar de Sarrià a visitar aquesta ex-
posició, única i emocionant, que tan
honora els seus organitzadors i que
tan honora, alhora, a la U. 8. C. que
té el goig de comptar-los entre els
seus membres.
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Relacions intercooperatives
Intercanvi« cooperatiu* entra Canadà

i la Gran Bretanya. — El Consell Co-
operatiu de Saskatchewan, que repre-
senta les organitzacions cooperatives
de consum i de producció d'aquesta
província, acaba de nomenar un Co-
mitè per estimular els intercanvis di-
rectes de productes amb les .coopera-
tives de consum angleses i escoceses.
A fi d'efectuar una experiència inicial,
s'ha proposat als camperols canadencs
de lliurar als silos del Pool blat sufi-
cient per noliejar un vaixell que el
transportarà a Anglaterra. A canvi d'a-
quest blat, s'espera que les cooperati-
ves de consum podran trametre ma-
terial agrícola i productes de consum
adequat a les necessitats canadenques,
dintre la mesura que permetin les
mesures duaneres i monetàries exis-
tents. Els pagesos canadencs han fet
una acollida entusiasta a aquest» idea
i s'espera poder completar els acords
d'aquest pruner Intercanvi abans de
l'acabament de l'Exposició Mundial de
Blat, que se celebrarà a Regina el pro-
per mes de Juliol. SI aquesta primera
experiència reeïx, es té la intenció d'a-
plicar aquest pla a tots els productes
primaris de Saskatchewan que les co-
operatives britàniques de consum pu-
guin importar.
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Pantaleoni Germans
Confeccions per a homes i nens
Actualment exhibició i venda de
les Novetats per a Primavera
Americana i Pantaló franel·la 72 ptes.

» Xexiot nov. 63 »
Vestit complert des de 58
Pantaló franel·la des de 16 »

Secció especial a la mida
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