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Refugi de re-
volucionaris

No podem negar que les esquerres
espanyoles fan esforços desesperats
per a reconstituir llurs antigues for-
ces i retrobar en l'ambient politic lie
Madrid el Hoc preponderant que hi
havien tingut. Acaba de constituir se
el nou partit de "Izquierda Republica-
na" sota la presidència, que per ella
sola és tot un símbol i una promesa,
de don Manuel Azaña. En aquest cus,
davant del nom del gran republicà,
posem el títol de don, perquè realment
aquest gran cavaller de l'ideal es me-
reix el reconeixement d'una noblesa
i d'un homenatge permanent. Tots
hem pogut comprovar fins a quin
punt és d'heroic, fins a quin punt
constitueix una vocació de màrtir el
fet de dir-se republicà a Espanya.

I en el mateix moment que don Ma-
nuel Azaña pronunciava el discurs de
presa de possessió de la presidència del
nou partit republicà, a Sevilla, un al-
tra mena de republicà, que, segons
ell, és lerrouxista i republicà d'esquer-
ra al mateix temps — així, amb totes
les lletres — després de lliurar-se a
l'exposició d'una sèrie de generalitats
poca-soltes i buides, deia, això sí,
ben clarament, que sols acceptava la
solidaritat en l'obra republicana dels
vuit primers mesos de República. El
discurs d'aquest home, contràriament
al discurs d'Azaña, ha estat dit per
sembrar la confusió en els rengles re-
publicans.

Ai mateix temps, però, constitue!«
una auvermniVa ais republicans uè
debo que acaben de constituir la "Iz-
quierda Republicana". L'actitud dels
Martinez Barrio i dels Gordon Ordax,
i d'altres veterinaris de la politica, és
l'amenaça d'una pertorbació constant
de la tasca autènticament republica-
na; és, senzillament, la del traidor a la
vista. Que ho sàpiguen Azaña i els
homes del nou partit republicà. La
República de tota aquesta genteta no
els donarà quarter. 1 que ho sàpi-
guen, també, que Catalunya s'ha tan-
cat dintre el seu clos autonòmic dis-
posada a totes les eventualitats; i què,
entre aquestes, es troba la de consti-
tuir un refugi per a la lluita revolu-
cionària que caldrà emprendre contra
la lerrouxada feixista la qual, a ells,
els farà impossible la vida legal a Es-
panya.

CATALUNYA NO HAURÀ DE VA-
CIL.LAR A CONSTITUIR-SE EN RE-
FUGI DE TOTS ELS HOMES QUE
A ESPANVA VOLDRAN ENDERRO-
CAR EL REGIM D'OPROBI QUE
HI IMPERA.

La R évolue! ó e o
r e p u b l i c à

Un dubte
El divertit ministre Salazar

Alonso—aquell que vol restablir
la pena de mort—resulta que és
president honorari d'una entitat
del partit lerrouxista, a Madrid.

Això no tindria cap importàn-
cia, si no fos que es tracta d'una
entitat femenina.

No hem aclarit quin sexe deu
teirr el ministre lerrouxista.

Potser és allò que diu el Piqui-
pon : «Aquí todos somos herma-
froditas».

«De la cárcel se sale, pero del cemen-
terio no.»

LERROUX

Els dies sants
Dijous de la setmana passada,

un company nostre va arribar a la
Casa del Poble una mica alarmat.
Havia vist banderes a mig pal en
alguns edificis públics, com bancs
i altres, i ningú no li havia sa-
but dir qui era cl personatge que
s'havia mort.

Al capdavall va calmar-se la se-
va alarma. No era pas per la mort
de cap personatge que edificis més
u menys oficials tenien a mig pal
llurs banderes. Era per la mort—
esdevinguda fa quasi dos mil
anys—del bon Jesús de Natzaret.

El perllongament enutjós del tat del territori autonòmic hem
dualisme polític que s'ha establertfljfd'admetre la imposibilitat «jurí-
entre les situacions dels dos Go- dica» d'intervenir «oficialment»
verns d'Espanya, el de la Repú-
blica i el de la Generalitat, posa
a cada moment les forces revo-
lucionàries de Catalunya en com-
promisos davant l'opinió que
constitueixen altres tantes proves,
tant per als partits populars com
el nostre, com per a Catalunya
mateixa, i que plantegen directa-
ment el problema de la utilització
que hem de donar a la nostra llui-
ta per acabar, tan aviat com serà
possible, amb l'encanallament de
la política central.

Nosaltres vàrem constituir, tan
bon punt en l'horitzó d'Espanya
va aparèixer una política indeco-
rosa de rectificació constitucional,
una resistència a tot retrocés.
Nosaltres actuem dintre el clos
autonòmic en funció d'una tasca
de recobrament constitucional i
revolucionari ; nosaltres desenrot-
llem una política fidel als postu-
lats socialitzants inscrits en la
Constitució espanyola. Però, en
mig de la tasca que ens absorbeix
1 dels deures que ens hem imposat,
podem observar que la nostra ac-
titud constitueix un exemple més
que la projecció activa i efectiva
d'una voluntat amb influència
ferma i decisiva damunt els esde-
veniments peninsulars.

Es cert ; la determinació imme-
diata i de detall dels esdeveni-
ments peninsulars no ens incum-
beix directament. De la mateixa
manera que tenim el dret d'arbo-
rar la reivindicació de «Catalunya
ha d'ésser governada pels par-
tits autòctons», des de l'altre cos-

en el govern oficial de' la Penín-
sula. La tasca, encara que hagi
d'ésser sostreta de l'esfera del go-
verns, no deixa de constituir un
problema per als partits. I pels
iprincipis de mínima democràcia
que han determinat coincidències
populars i defensives a Catalunya
cal no perdre de vista que no
podem romandre passius davant
una situació peninsular que ens és
hostil amb una hostilitat salvatge
i abassegadora. Romandre a l'es-
pectativa davant un enemic que,
ultra la seva força, disposa d'ele-
ments per a ocupar cada dia si-
tuacions més avantatjoses contra
el proletariat, seria una tàctica
que no podria conduir a altra si-
tuació que al suïcidi.

D'aquesta situació, malgrat que
estigui dominada per monàrquics
i feixistes, n'és responsable el re-
publicanisme històric. L'enemic a
qui cal atacar, en aquest cas, no
és tant el partit del Gil Robles
o del Primo de Rivera, com l'ar-
ma formidable que constitueix per
al seu avenç la pirateria lerrou-
xista. El lerrouxisme és el mall
a mans de les dretes ger a des-
truir la Constitució i el i?gim re-
publicà.

Potser no ens hauríem, aparent-
ment, de preocupar tant de la tas-
ca que cal emprendre en l'ordre
peninsular perquè a Espanya ma-
teix ja es troben homes lliurats
en cos i ànima a la lluita per a la
restauració del sentit social de la
República. Els nostres companys
socialistes han plantejat categòri-

n tra els
n ¿s
cameni el problema del rescat de
la República en el sentit de tre-
ballar per a la conquista del po-
der per al proletariat. I si ho han
fet, és precisament perquè els ho-
mes i els partits democràtics que
a Espanya lluiten contra els re-
publicans governamentals són in-
capaços de portar a terme una llui-
ta efectiva contra el perill de des-
trucció republicana.

Tot el que està succeint a Es-
panya tendeix a comprovar la jus-
tesa del punt de vista socialista,
que malauradament, l'únic par-
tit republicà que troba adhesions
en nuclis prou importants de po-
blació que li permetin mantenir-
se en el poder és el lerrouxista. I
potser els mateixos demòcrates
antilerrouxistes hauran de do-
nar-se compte que pel camí que
segueixen, ni perjudicaran el go-
vern ni podran aconseguir llurs
objectius.

La base de la resistència i de
la lluita, no ens ho vulguem ama-
gar, revolucionària, és, no pot és-
ser altra que el Socialisme. I, per
una fatalitat dels esdeveniments,
superiors a la voluntat dels bons
republicans, per a destruir la po-
tència diabòlica i canalla de l'a-
liança lerrouxista-feixista, no pot
haver-hi altra alternativa que
plantejar el problema com una
lluita contra els republicans, tots
els republicans, històrics. I els
bons republicans als quals la fide-
litat a la democràcia porti a la
lluita contra els altres republicans
que detenten el Poder seran ben
rebuts per a col·laborar en la tasca
revolucionària popular que ha
d'esbandir l'actual situació.

Un perill gravíssim
Segons una nota de l'Institut Agrí-

cola Català de Sant Isidre, la Sala pri-
mera del Tribunal Suprem ha infor-
mat favorablement el primer recurs
que ha rebut, formulat per un propie-
tari agraviat per la Llei del Parlament
de Catalunya per a la solució dels con-
flictes derivats dels contracte« de con-
reu. L'esmentat propietari reclamà
contra la Llei per considerar-la contrà-
ria a la Constitució de la República
Espanyola i a l'Estatut de Catalunya.
En virtut de l'esmentat informe, el re-
curs passa al Tribunal de Garanties i
entretant queden en suspens les actua-
cions judicials fetes pel conreador fa-
vorescut per la Llei.

Si aquesta nota és certa ens trobem
davant ei perill gravíssim que el Tri-
bunal de Garanties declari la incons-
titucionalitat de la Llei del Parlament
de Catalunya del 26 de juny del 1933
per a la solució dels conflictes deri-
vats dels contractes de conreu.

Inútil de dir que l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre mostra una
gran eufèria en la nota de què
parlem; diu, en efecte, que espera que
tindran la mateixa fi una colla de re,
cursos d'inconstitucionalitat presentats
contra la Llei del Parlament de Cata-
lunya.

Nosaltres també ho sospitem, perquè
unes mateixes causes produeixen uns
mateixos efctes i això és el que ens
fa qualificar el fet d'un perill gravís-
sim. El perill consisteix el fet que un
organisme superior del qual s'han apo-
derat uns quants elements que na te-
nen res a veure amb Catalunya,
que no tenen res a veure amb el ca-
ràcter d'Independència ni amb l'alta
missió que havia de tenir un Tribunal
de Garanties constitucionals, desfacin
tota l'obra de la República i anullin
totes les disposicions justicieres del
Parlament de Catalunya.

L'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre 1 la Lliga Regionalista deuen
començar a pensar en l'efectivitat de
llur obra comú. La maniobra és clara.

Convençuda la Lliga que contra l'es-
querrisme i l'esperit de justícia del
Parlament de Catalunya no hi havia
res a fer, se'n separa i, per sota mà,
com els atracadors, com els lladres, es
dedica a sabotejar de Madrid estant
l'obra del nostre Parlament, que des
d'ací es veien impotents d'atacar cara
a cara,

Un dels lemes més justos que tenim
els socialistes és aquell que diu que
els obrers no tenen pàtria, i és que sa-
bem que el concepte de pàtria, corejat
pel món capitalista, vol dir el conjunt
de béns i de privilegis dels propieta-
ris, dels vividors i dels desvagats. Meen-
tre Catalunya era la pàtria de llurs in-
teressos mesquins eren patriotes i cata-
lanistes per damunt de tot, eren se-
paratistes d'aqueixa Espanya que no
els deixava oisfrutar lliurement del po-
der dins el clos de la terra catalana,
eren enemics irreconciliables de tot el
que vingués de l'Ebre enllà, però quan
Catalunya s'està convertint en la pà-
tria veritable dels catalans, és a dir,
del poble que treballa i que produeix,
els catalanistes van a cercar ajut a
Madrid perquè contra les primeres
ombres de justícia que s'alcen a Cata-
lunya caigui la grapa, abans avor-
rida, del centralisme odiat. Els obrers
no tenen pàtria perquè no en poden
tenir; els poderosos reneguen de la pà-
tria quan aquesta deixa d'ésser el clos
tancat i exclusiu de llurs explotacions.

Però que no cridin victòria massa
aviat ni els propietaris de l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre ni la
Lliga Regionalista. Manca que en al-
tres recursos el Tribunal Suprem in-
formi de la mateixa manera i ho con-
siderem molt possible; manca que el
Tribunal de Garanties digui la darrera
paraula, que és molt probable que si-
gui declarant la inconstitucionalit.it de
la Llei del Parlament Català. El que
no és probable ni serà possible és que
Catalunya s'ajupi i s'avingui a perdre
la petita sobirania que tia» ara ha
conquistat. Tant l'Institut com la Lli-
ga en poden prendre nota.

Una mena d'afer
Staviski a Bar-

celona?
Diumenge passat fou trobat un home

mort a la Banca Arnús.
El fet apareix voltat de misteri.
Es un fet estrany que ha apawsionat

durant la setmana el poble de Barce-
lona.

Des del primer moment la policia va
«opinar» que es tractava d'un suïcidi
i probablement, quan els lectors de
JUTJSTICIA SOCIAL llegeixin aques-
tes ratlles l'afer estarà Ja oficialment
liquidat. S'haurà donat com a bona la
versió del suïcidi i no hi haurà motiu
per a seguir les investigacions.

Aquesta diligència de la policia a en-
llestir l'afer en una forma que elimina
tota responsabilitat contrasta amb la
idea que tenia formada del seu capte-
niment habitual : la minuciositat in-
quisitorial en uns casos i la passivitat
més blasmable en altres.

S'ha dit que el vigilant de la Banca
Arnús ha estat assassinat i que l'acla-
riment del fet posaria al descobert una
sèrie de terboleses d,e l'alta finança.

I això no ho diu solament la gent
que hagi pogut formar la seva opinió a
través de les informacions de la premsa
burgesa, forçosament incompletes, que
algú ens podria objectar que no tenen
el valor que pot tenir l'opinió de la
policia que ha fet les investigacions.
Ho diuen persones que presenciaren la

La pena de
mort

El delator dels delegats de taller, la
qual cosa s'esdevingué en ple Parla-
ment l'any 1920, el salvatge que es
vantava que no li tremolaria la mà
en signar les penes de mort a dotze-
nes, l'inductor de la sanjurjada de 1932,
ara restableix la pena capital, diu que
per als atracadors. Contra la classe
obrera diem nosaltres! Car ja veurem
a fi de comptes quants Staviskis,
1 Marchs, quants lladres de guant
blanc cauran en virtut de la vergo-
nya que ara hom restableix.

Aquest atemptat a la consciència i a
la dignitat humanes no té t-in sols ni
el do de l'opoitunitat, per tal com ve
en el moment precís que s'obren les
portes del piesidi per als militars
traïdors 1 covards del 10 d'agost.

Amb tot, l'incendiari 1 el violador
de novícies d'antany compta amb
l'encens de la premsa catòlica, amb
"El Debaté" al davant, en el restabli-
ment d'aquesta brutalitat.

Pobre Estat i pobra societat aque-
lla que en règim normal ha d'acudir
a la venjança "legal" i descendir al
mateix terreny d'aquells que, si esbri-
nàvem massa, no són altra cosa que
instruments d'una política terrorista
exercida en vigílies de desprendre's de
fonts que rajaven abundosament a
profit exclusiu d'un Estat i d'un or-
dre de coses hipertrofiai per una bu-
rocràcia inepta i moltes vegades pre-
varicadora.

A Catalunya, en aquest aspecte, fa
anys que estem al capdavall del car-
rer. Cada vegada que els obrers han
aixecat llur protesta contra el fuet
1 l'arbitrarietat, cada cop que el ca-
talanisme s'ha oposat a les extralimita-
cions de l'imperialisme hispano-caste-
llà, el» atracaments i els atemptat*
han convertit el nostre país en una
zona de la infra-civilització europea.

Mireu si és clar. Mentre els atraca-
dors corrien la darrera pólvora, per
ara, els agents de vigilància que en
virtut del traspàs de serveis d'Ordre
Públic havien de cessar en llur simu-
lació de fer veure que feien, descarre-
gaven llur malhumor en els mobles de
la Comissaria General d'Ordre Públic.

Això és tot. No s'hi val, doncs, a po-
sar a mans d'un Govern tan suspecte
com l'actual, un instrument tan peri-
llós com és la pena de mort, que a
no trigar gaire es pot girar contra tot
aquell que gosi piular davant les ges-
tes d'aquest vellot que no sap com
fer-se execrar per la consciència hon-
rada universal.

"Es preciso saber si en nuestro país
lo mismo da ser persona decente que
no serlo. Si la República se va a con-
vertir en un pingo y sólo se va a sa-
tisfacer apetitos, ¿qué tengo yo que
ver con esa República?"

» * *
"Una sola palabra para expresar lo

que yo siento: ¡repugnancia!".

MANUEL AZAÑA

troballa del cadàver i les primeres di-
ligències 1 la professió de les quals
dóna solvència a llur opinió en aques-
ta qüestió.

El dimecres, la premsa barcelonina
deia que el Jutjat número 11 Instueix
sumari, a instàncies d'uns accionistes
d'una societat comercial de San Se-
bastià, contra uns alts empleats d'una
entitat financiera de Barcelona, als
quals acusen d'haver comès un delicte
d'inflació de capital.

¿Està segura la policia que l'origen
de la mort de Valentí Blanc no cal cer-
car-lo en aquest afer financier tèrbol
•que ha originat una denúncia contra
dos alts empleats, dels quals dimarts
a la tarda a totes les redaccions de la
premsa burgesa de Barcelona hom deia
que eren de la Banca Arnús?

EL DÈFICIT MENSUAL DEL TRESOR ITALIÀ ASCENDEIX A LA
XIFRA DE PROP DE 400 MILIONS.

PER A L'ANY 1933 LA DISMINUCIÓ DE LES EXPORTACIONS
ALEMANYES AL MON ASSOLEIX LA XIFRA DE 5.212.000 MILIONS

DE FRANCS. C7.VC MIL DOS-CENTS DOTZE MILIONS.
A. ESPANYA, AMB UN PRESSUPOST DE PROP DE MIL MI-

LIONS INICIALS DE DÈFICIT, EL GOVERN FEIXISTA LERROUX
HA R E G A L A T ANTICONSTITUCIONALMENT 16 MILIONS AL
CLERGAT 1 PRETÉN ANAR A LA CONFECCIÓ D'UN PRESSU-

POST EXTRAORDINARI COM ELS DE LA DICTADURA
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L'estat d'alarma perdura ̂ r»lS!"*re!"r Calia ase «mrneisin «dl radicals
D'ençà que el règim ha pres, Inespe-

radament, aquest caient tan desagra-
dable que avui té i tan insospitat de
tots aquells que varen contribuir a ins-
taurar-lo, el paisatge politic d'aquestes
terres apendiculars del migjorn d'Eu-
ropa, l presentldores, en més d'un as-
pecte, del Continent africà, ha agafat
unes tonalitats realment aspres i in-
confortables per a tots els homes de
sentiments generosos i moguts per un
superior ideal d'humanitat. L'especta-
cle que es ía albirador des d'aquest in-
dret en què vivim, més airejat i més
sanitós, en comparació amb les contra-
des de la banda de Ponent, no és pas
gaire falaguer ni gaire amable per als
principis democràtics que havien d'in-
formar, com creia tothom, la'marxa
normal de la Republicà.

I«» circujnstàncies d'aquest canvi de
paisatge resulten agreujades encara,
perquè d'una manera simultània — i
si el fenomen en fos una conseqüència
natural — hom ha vist sortir del seu
catau un estol de facinerosos i ber-
gants, els quals, sota les ordres omní-
modes d'un «caudillo», l'historial del
qual é sdels més negres i opacs que
hom pugui arribar a imaginar, sembla
que s'hagin proposat de reviscolar, amb
llurs gestes delictuoses, els temps de
Diego Corrientes i deis «Siete Niños de
Écija». Val a dir, però, que si aquests
bandolers — els quals, després de tot,
han deixat un record més o menys
nimbat amb una aureola de romanti-
cisme i de noblesa cavallerívola—aixe-
caven e }cap i veien la feina que estant
fent llurs successors actuals, s'avergo-
nyirien i entristirien de constatar a
quin baix nivell ha anat a parar la que
ells creien honrada professió de Ua-
dre de camí ral. Car, al cap i a la fi,
ells eren valents i coratjosos i accep-
taven per endavant els perills que com-
porta esmpre l'exercici d'una activitat
situada al marge de la llei; en canvi
els que avui han invadit la República,
per tal de fer-ne llur camp d'operacions
i per a saquejar-la amb golafreria des-
enfrenada, porten arrapats a la sang
i a l'ànima la covardia més repugnant
i els més repulsius i innobles instints.

Ara, sembla que tots aquests exces-

sos que assenyalem — i que en reali-
tat no són altre cosa que la segona edi-
ció d'una tongada de vilipendi perquè
va travessar Barcelona en època Ja
pretèrita — han adquirit una tal mag-
nitud, que tot l'ambient en va ple. Si
més no, així ho afirmava no fa pas
gaires dies un diari de Madrid, el qual
denunciava l'existència d'aquesta na-
fra gangrenosa que rosega el cos del
règtto, i demanava que hom comencés
a pensar si calia prendre mesures
enèrgiques i eficients contra tote
aquests perdularis que fan mans i mà-
negues per anihilar unes normes polí-
tiqoei que forçosament han d'engava-
nyar-los en llur capteniment inconfes-
sable i indigne de gent civil.

En realitat, dones, es perfectament
comprensible que davant aquestes co-
ses que estan passan els ciutadans
que tenen el dret a dir-se honrats vis-
quin en una inquietud constant i no
tinguin aquella sensació de seguretat
que dóna el fet de viure en un pals ci-
vilitzat.

Per contrast, en canvi, sembla que
els hames que manegen els instru-
ments representatius de la governa-
ció del pais es senten, cada dia que
passa, més tranqils i troben, plens de
satisfacció, que els esperits es van pa-
cificant gràcies a llur encertada ges-
tió. I tant és alxi, que a l'hora que
escrivim aquests comentaris intrascen-
dents, sembla, segons tots els senyals,
que des de les alçàrie sdel poder hom
ha expressat l'intent d'aixecar oficial-
ment l'estat d'alarma en què hem vis-
cut fins ara.

Amb tot, caldrà dir als homes de la
situació governamental actual, que no
es facin pas masses illusions i no ens
vulguin donar gat per llebre. Car, mal-
grat que ells afirmin i assegurin que
s'han esvaït les causes que motivaven
l'existència oficial de l'esmentat estat
d'alarma, els ciutadans que considerem
que la politica republicana ha d'ésser
menada per camins d'honradesa, conti-
nuarem creient que persisteixen men-
tre no canviï pregonament el panora-
ma que ofereix avui la politica espa-
nyola.

PAU CIRERA

Estampes interna-
cionals

En el meu article anterior assenya-
lava com a perill greu per o ía pau
universal i per al millorament del pro-
letariat, l'èxit guerrer i comercial del
país nipó- En aquell anterior treball
ja explanava aquest perill guerrer i
les diverses fases que se'n derivaven,
però ara crec necessari també anotar i
explicar el perill comercial que està
efectuant el Japó, i que de no donat
una empenta reaccionària immediata,
el comerç occidental es veurà absorvit
del tot pel capitalisme japonès. Un
dels èxits gràcies als quals ha estat pos-
sible el gran desenrrotllament aparent
del comerç nipó ha estat, en primer
terme, la gran depressió de jornals
que M ha en aquell imperi. La mà
d'obra, solament en el preu de cost,
s'eleva a la fantàstica xifra d'un
3 %, quan ací a Europa és d'un 35 a
40 %. Imagini el lector a quins preus
es pot oferir una manufactura quan la
mà d'obra resulta a un 3 % del preu
de cost. No hi ha lluita possible. Que
hi fa que l'obrer en surti perjudicat
d'aquesta baralla? La fa'm t la misè-
ria són el plat del dia a tot l'imperi
nipó i a l'esauena del proletariat es
pot fer possible el negoci a les Empre-
ses unides i ajudades amb grans pri-
mes per fEstat, que controla!, l'exporta-
ció, i els navilis comercials, tíH mateix
temps que van a la cerca de matèries
primes a països estrangers, van carre-
gats de manufactures que ofereixen a
preus migrats. Les duanes són impo-
tents per evitar l'entrada d'articles
japonesos arreu del món, degut prime-
rament a la desvaloritsaioió del ien i
després pel baix preu ofert.

La política comercial emprada pel
Japó ha fet possible la, desastrosa baixa
del cotó anglès. Anglaterra ha perdut
la preponderància comercial a Asia i
ha estat suplantada pel comerç japo-
nès. En països com Turquia, Grècia,
Rodas, hti estat suplantat el comerç
italià pel comerç japonès, i fins dintre
Itàlia mateix s'ha introduït el "dum-
ping" groc.

El perill de raça que ara es pot con-
siderar només com una hipòtesi de
perill, podria esdevenir una veritable
angúnia si la política del Japó a' la '
Xina hagués estat d'altra manera. Si
així com ha estat possible una guerra
sino-japonesa, haguessin tractat d'acos-
tar-se ambdós països i ifer política d'en-
llaç i d'aliança, fa esgarrifar de pensar
en un exèrait sino-japones amb el tra-
dicional cervell intelligent del súbdit
del pals nipó.

Així, doncs, per a' nosaltres, obrers,
l per a la branca proletària en general,
és indispensable que no prosperi mai
una política que, d'ésser portada a' la
pràctica, seria tant com combatre el
benestar dels obrers d'altres països i
engrossir el poder usurer i personalis-
ta d'un Estat com el del Japó, que és
prototipus de mantenedor de-Peselavi-
tud de la nostra classe.

R. MILLAS

Cooperativa Gene-
ral de Consum de

Barcelona
i Comarca

IMPORTANT PER ALS
SENSE FEINA

El Consell d'Administració de
la Cooperativa General de Con-
sum de Barcelona i Comarca (C.
G. C.), desitjant millorar, en la
mesura de les seves possibilitats,
la condició econòmica i social dels
obrers sense feina donant a llurs
recursos tot el valor adquisitiu de
què són capaços dintre d'una or-
ganització econòmica més huma-
na i més racional que l'actual, ha

ateçídit 'facilitar a preu de cost,
a tot obrer parcialment o total-

imept sense feina que ingressi a la
Cooperativa, els articles que dis-
tribueix, cosa que els significarà
una reducció efectiva i immediata
d'un promig d'un 15 per 100 de
llur actual-cost de vida. A fi de
1er encara més efectius els benefi-
cis d'aquesta disposició, el Con-
sell d'Adininistració de la Co-
operativa ha acordat també dis-
pensar els aspirants a socis com-
presos en aquest cas, de l'obliga-
ció de pagar immediatament la
quota d'entrada mínima de 2.50
pessetes.

Els interessats que vulguin aco-
llir-se a aquesta disposició, ultra
sollicitai- l'ingrés a la Cooperativa
hauran de presentar un certificat"
del Sindicat respectiu en el qual
hom acrediti llur condició de sen-
se feina, i hauran d'anar, perso-
nalment o per mitjà de llurs fami-
liars, a recollir al magatzem de la
Cooperativa (Montmany, núm. 24,
Gràcia), els gèneres que .necessi-
tin. Queda entès que els socis que
s'acolliran a aquesta disposició no
tenen dret al'tetorn per excés de
percepció que pugui correspondre
als socis que efectuaran llurs com-
pres als preus normals.

El Consell d'Administració
Barcelona, i d'abril 1934.

cMaripit
Afarípí, Maripi

Es el calç&t
pretèrit

Calia que governessin «k maléala
perquè te golafreria d* l'imperialisme
del» capitalistes espanyols «imoles al-
tra vegada tat uncle« davant tes pos-
•tbUttats d'eiptémer A «M Wtta de
la colQiütwció marroquina.

Aquesta vegada et pet muât *Hnl
que les mare« proletàries espanyoles
veuran com es queden sense fills.

La partida terrouxUta, que tant ex-
plota l'aventura africana, per una
paradoxa ine« de les molte« en què re-
colza tota la «èva vil executar!» per tal
d'aguontar-se ~ al Poderi ombrutant-se
en la memoria d'aquells que e« bateren
pete carrer» de Barcelona el 1809, ara
fa acopl d'armes 1 municions I mobi-
litzarà minyons treballador! a »llera
per tal de satisfer les concupiscències
dels elements capitaliste« que li donen
suport en l'obra de deshonrar la Repú-
blica.

Man» obrere»! No permeteu que
hom s'emporti ell vostres f Uta a morir
inútilment per a satisfer les cobejan-
ccs de l'imperialisme 1 del militarisme
espanyol». Mobllitzeu-vos i comenceu
a organitar la protesta que ensorri en
el vilipendi aquesta colla de bandits
que us volen robar els vostres fills.

En aquesta tasca tingueu la segure-
tat que na w mancarà l'ajut deeldit
dels socialistes ni de la classe obrera
tota.

Abalx la guerra!

Unió Socialista de
Catalunya

MANIFESTACIONS DEL NOSTRE
DIPUTAT A CORTS COMPANY

COMAS
La premsa espanyola donava compte,

diumenge passat, d'unes manifesta-
cions del company Josep Comas, dipu-
tat de la Unió Socialista de Catalunya
a les Corts d'Espanya.

Les transcrivim perquè hom pugui
constatar la concordancia de les im-
pressions sobre, la politica espanyola,
tant si és mirada des de casa nostra
com des de la pròpia capital d'Espa-
nya. Diuen així :

«El senyor Comas, diputat de la Unió
Socialista de Catalunya, digué que l'o-
posició al Govern és completament
nulla donat l'ambient de dreta que es
respira a la Cambra, En aquests mo-
ments, és ImitÜ que ens esforcem a
mantenir la intangibilitat de la Cons-
titució dins el règim republicà. Allò que
procedeix, » judici meu en aquests mo-
ments, és que ens dirigim al pais i pre-
parem le» masses per tal d'impregnar-
les de l'esperit revolucionari que hi ha
a la mateixa Cambra. Aquesta és l'ú-
nica possibilitat de poder vèncer 1 aca-
bar amb tots els polítics farsants que
estan destroçant la República en què
el poble espanyol havia posat tantes
illusions.

»La Unió Socialista al Parlament es-
nyol, ha estat fins ara identificada
amb la conducta seguida pel Partit
socialista, 1 per aquest motiu no ha fet
sentir la seva veu. A més, hem tingut
la desgràcia que un home representa-
tiu com el company Serra i Moret no
pogués assistir amb la .seva acostu-
mada assiduïtat a les tasques parla-
mentàries. Crec, tanmateix, que, resta-
blert ben aviat de la seva malaltia, po-
drem fer sentir la veu de la nostra mi-
noria sempre que les necessitats del
moment ho exigeixin.

»Hom li preguntà si creia que el pro-
jecte d'havers a la .clerecia quedaria
aprovat definitivament i contestà que,
efectivament, prosperaria, i que calia
que el país en prengués bona nota.

»Respecte de l'amnistia, tinc la im-
pressió que serà també aprovada, mal-
grat tota, oposició. I si això no és prou
perquè el pals s'aixequi contra aqueste
elements que estan desfigurant comple-
tament l'obra de la Republicà, Ja no
sé el que haurà de passar perquè el
poble es manifesti en un« forma con-
tundent.» , ' • ' . ' . " .

Carnet de la II. 8. C.
PINEDA. — L'Ajuntament d'aquesta

villa, eu el qual hi ha majoria de
companys de la U. S. C* va acordar
per unanimitat, a proposta del com-
pany Joan. Sanitges, de donar el nom
de Rafael Campalans a un deia nous
carrers de la vil·la. as de remarcar
que, en prendre aquest acord, la mi-
noria de Lliga Catalana va reconèixer
els mèrits extraordinaris del nostre
il·lustre desaparegut 1 va sumar els seus
vots a la proposició del nostre amic.

—Per a la propera diada del 14 d'a-
bril està anunciat un aplec popular a
la Pont de Sant Jaume per tal de ce-
lebrar la inauguració de la «Joventut
Socialista» i de l'«Estol Femení Socia-
lista», de Pineda. Les companyes de
l'«Estol Penemí» faran ofrena d'una
bandera brodada a l'antiga Secció de
Pineda de la U. S. C. Hi haurà par-
laments; per notables oradors, i sarda-
nes. Han promès llur assistència com-
panys de les Seccions de Tordera, Pa-
lafolls, Calella, Canet de Mar, Sant
Pol, Arenys d'Amunt, Sant Iscle de
Vallalta 1 Mataró.
BORGES BLANQÍOTS

Ha quedat constituïda la Secció de
la Unió Socialista de Borges Blanques.
Sabem que l'exemple serà ünediata-
ment seguit per altres, poblacions de
la contrada.

Cl Socialisme «n el món

V I E N A - L O N D R E S
La cantarella del fracàs dels.par-

tits socialistes, i del Socialisme ma-
teix, a tot el món, ha estat, durant
molt do temps, un deliciós espili per
a totes les gorges burgeses. A Catalu-
nya, significats esquerrans no es can-
saven de proclamar-ho; i fou, possi-
blemeat, obeïnt a aquesta creença,
que més d'un escamot InteUectuallsta
que havia entrat a la contesa políti-
ca amb una bandera vermella de so-
cialista o comunista, es passà a l'al-
tre costat de la barrieada, UUwat a
la funció mecànica de fer d'esmor-
tuïdor en la lluita de classes. ,4

Al marge de la II mternaclofal,
l'experiment ru* Aomés ; servia, J|er
augmentar la fam; els laboristes an-
glesos havien estat copiosament ba-
.tírts; la social-democràcia alemanya
portava una ferida de mort, de la
qual Moscou no n'era pas innocent;
els socialistes francesos mantenien les
posicions i el renunciament de la col-
laboració en el poder; a Espanya el
«Partido» i la U. O. T. no volien com-
prometre l'organització a mans d'a-
prenents de revolucionaris que volien
tombar la dictadura bo 1 respectant
la monarquia.

Símptomes suficients per a fer creu-
re a un polític miop— la burgesia es
caracteritza en els moments actuals
per la seva miopia politica —la cer-
tesa de les paraules dels que pregona-
ven el fracàs universal del Socialisme
1 per a induir-lo a participar en la
joiosa cantarella de bon to.

Però llur joia havia d'ésser breu.
El socialisme, a desgrat dels errors
dels mateixos partits socialistes, ocu-
pava més que mai l'atenció del món
1 es badava com una immensa flor
vermella damunt la humanitat dolo-
rida. No solament el seu programa
era estargit en el programa dels par-
tits contraris—abans d'ahir era el
nacional-socialisme, ahir Roosevelt, i
avui el tradicional liberalisme anglès
— sinó que llur puixança i llur força
obligava els enemics a emprar els
mitjans més bàrbars de combat i quan
més convençuda la burgesia democrà-
tica pronosticava la fi del socialisme,
desapareixia aquella, com a Espanya,
de la taula dels valors polítics, per
a deixar concretada la lluita entre,
marxistes i antt-marxästes, Rússia,
prenia el segon lloc en el concert de
les potències industrials del món. Han
caigut, certament, sota una onada de
barbàrie desfermada per l'Europa Cen-
tral, organitzacions germans nostres :
Sens pena ni glòria, els uns: i xops
de sang i d'exemplaritat, els altres.

Però el Socialisme va fent el seu
camí.

Cau sota el feixisme l'organització
obrera d'Alemanya i triomfa brillant-
ment, per primera vegada, a l'Argen-
tina, el socialisme organitzat.

Calenta encara la sang dels treba-
lladors pels carrers de Viena, la ciu-
tat de les èançons lleugeres 1 el Danu-
bi blau, els treballadors prenen el go-
vern dt- Londres, la ciutat de les ai-
gües mandroses del Tàmesis, la més
populosa i la més important ciutat
del món.

, ' • * • * , , - , . :
Vandervelde té raó. La preflua bur-

gesa, la gran premsa, no ha estat prò-
diga en informacions i comentaris so-
bre les eleccions angleses celebrades
el dia vuit del mes passat. Un petit
telegrama entre els espais que permet
l'afer Stavtski, ha estat tota la infor-
mació.

1, tanmateix, la seva importància
i significació són ben manifestes:

Londres, no solament és la més gran
capital del món i la seu del capita-
lisme internacional — malgrat les pe-
riòdiques fugides del diner à través
í'Oceà fins a Wall-Street —sinó que
per la cultura politica dels sens ha-
bitants és encara un exemple.

Per altra part, aquesta és la prime-
ra vegada que .el Labour Party triom-
fa en la municipalitat de la capital
angjosa Ni en ple triomf laborista en
totes les demarcacions, Londres no
havia deixat d'ésser reducte del con-
servadorisme anglès. Vint-i-set anys
feia que els tory s dirigien els destins
de Londres des del County Council; i
encara cal tenir present que abans
d'assumir-ne el poder els conserva-
dors nt Londres era la gran ciutat
d'avui, ni els que els precediren eren
plenament socialistes, malgrat d'haver
intentat, Ja aleshores, algunes reíor-

,mes populars inspirades en el progra-
ma niínim municipal del que després
havia d'ésser el gran partit treballis-
ta anglès.

Les causes de la gran victòria so-
cialisti a la capital d'Anglaterra só.n
diverses. I tenen una part important,
indubtablement, la manca de decisió 1
la feblesa del partit conservador, que
com tots els partits de dreta, davant
dels pioblemes vius del moment pre-
sent no ha tingut solucions definides
1 clares que poguessin satisfer les
masses obreres depauperades per la
crisi mundial del capitalisme. Però, la
causa principal, cal buscar-la, si hom
no es vol enganyar, en el progrés im-
mens que dins <ie l'opinió pública an-
glesa han fet les idees socialistes des-
prés del fracàs del partit conserva-
dor i de la desfeta dels mètodes na-
cionals de Mac Donald. La victòria
local d'ara és solament un avenç de
la gran. victòria que es prepara pel
dia no llunyà que el govern anglès
haurà de convocar eleccions legisla-
tives.

Per a jutjar sobre la importància
d'aquest gran triomf tenim a casa
nostra una pedra de toc. Pensem en
el resultat favorable de les darreres
eleccions municipals a Barcelona, cal-
culem el desastre d'un resultat advers
i considerem després la diferència que
hi ha entre l'Esquerra i un partit so-
cialista i la de la capital de Catalu-
nya amb aquesta gegantesca aglome-
ració humana de Londres.

I els treballadors catalans en tin-
drem la idea més aproximada a la
realitat que hom en pugui tenir.

Morrisson, cap dels treballistes vic-
toriosos, ha dit com a corolari d'unes

i manifestacions exposant els seus pro-
pòsits : «Londres esdevindrà a les nos-
tres mans la més perfecta ciutat del
móni).

Els propòsits de Morrisson són, na-
turalment, bons. Eren, però. igual-
ment bons els propòsits dels socialis-
tes de Viena. I Viena, després d'ha-
ver estat durant més de deu anys la
Meca de tots els municipaUstes del
món, et; avui la més gran vergonya
de la civilització europea.

La qual cosa vol dir que la seva
'exemplaritat és doble.

Atenent totes les diferències que si-
gui possible d'atendre i guardant to-
tes Ics distàncies que calgui guardar,
l'obra social realitzada a la capital
d'Àustria és en relació al socialisme
el mateix que la Mancomunitat era en
rejado á la llibertat de Catalunya,

.per abatre aquesta fou necessari no-
més que un general cretí es calcés un
dia unes sabates de muntar i el se-
nyor Puig i Cadafalch un barret de
copa ; per abatre aquella, ha estat su-*
ficient que una canons escupissin plom
durant unes hores damunt les liara
proletàries.

Viena - Londres.
Dos exemples.
Del segon cal aprendre de vèncer;

del primer nal aprofitar-ne els ense-
nyaments per a no deixamos arrabas-
sar a cap preu les victòries del pro-
letariat

J. B. CLARET

BADALONA
El Comitè directiu de la Secció ha

quedat constituït de la manera se-
güent: . '

Secretari general : .< Esteve Vendrell.
Comptador; Remigi Rogado.
Tresorer : Ferran Valverde.
Secretari: Cosme Montoriola.
Vocals : , Vicenç Solé, Francesc Xi-

cota, Isidre Sebastià, Joan Ros í. Sal-
vador Sabater.

' ' • ' , * * *
La Secció Barcelona-Centre inau-

gurarà i farà ofrena de la senyera
per l'Agrupació de Dones Socialis-
tes, acte " que 'tindrà lloc al sei» es-
tatge, Casa del Poble, carrer Primer
de Maig, 7 i 9' (abans Nou de Sant
Francesc), el dia 7, a les jo 'nit .

Exposaran el nostre ideari els se-
güents companys: Duran Rossell,
Per la Secció; González Nieto, per
la Secció de Cultura; Antoni Renard,
dé la Comarcal; Pere Soler, pel
Grup Sindical; Josep Miret, per la
Joventut Socialista; Gavina Viana,
del Grup Femení; Felip Bar jau, di-
putat al Parlament de la República.

Són invitades .totes les Seccions
i afiliats a la visita dfc demà diu-
menge, dia 8, a les j i del matí,
a la tomba dtì malaguanyat company
Campalans.

Lloc de raunió: Casa del Poble.

ALTRES SECCIONS
Ha estat constituïda la Secció de

Torregrossa i estan en via de consti-
tució les de Juneda, Sant Hilari Sa-
calm i Vidreres.

EL COMITÈ EXECUTIU HA ESTA-
BLERT UN TOBN DE PERMANÈN-
CIA ENTRE ELS SEUS MEMBRES

Dilluns 1 dimecres: Folch J Capde-
vila,

Dimarts: Fronjosà.
Dijous : Martinez Cuenca.
Divendres: Capdevila.
Dissabte: Obach.

Acadèmia d* Tall I Confacelo
_ j f _ •'•"_j P R O F E S S O R A :-.!9RSRy1

ROSA S. DE COMORERÀ
Sistema nou, Ràpid, Senzill,
s'aprèn a tallar tota classe de

vestits en poc temps.
Hores de classe, de 3 a 6 - 20 ptes. m

" " " " 7 a 9 -15 " ".'
MUNTANER, 52, 4/2.»

NOTA.—Les afiliades a la U. S. C. i llur* (Illes
dljfruuran d'una rebaixa de í ptei.



JUSTICIA SOCIAL - I

Joventut Socialista de Catalunya
Ja ha parit la burra

Ha parlat u Sevilla l'insigne
Martínez Barrio, i per cert que
haurà quedat ben descansat. Nos-
altres també. Perquè per endavant
ja sabíem com aniria la cosa.
Quan mesos enrera, l'actitud del
»sevillano», provocant una dis-
crepància al si del Govern Ler-
roux plantejava una crisi política,
molts companys es feren il·lusions
esperant que això fóra la mort
del pactit radical, oblidant, cosa
que no férem nosaltres, la psico-
logia lerrouxista. El discurs que
comentem la deixa de panxa en-
laire. Fixeu-vos-hi.

Per començar, una fartanera on
concorren 3.000 Gargantues i
Pantagruels en ferotge competèn-
cia devoradora. L'origen d'aques-
ta tàctica liberista cal cercar-la en
ks històriques meriendas que los
jóvenes bárbaros i els vells tro-
glodites de l'avui decrèpit partit
radical, portaven a terme als en-
torns de Barcelona en ple imperi
lerrouxista. I és que Lerroux, que
avui ja no menja arengades, co-
neix bé tota la profunditat del vell
aforisme popular : Un bon dinar
fa de bon suar. Per això, quan els
caps de colla del partit radical
volen entrar en contacte espiritual
amb els seus aspirants a caps de
colla, el primer que fan és orga-
nitzar un tiberi. Perquè saben que
els entusiasmes i les ovacions de
les multituds entaulades es comu-
niquen i prodiguen amb tanta més
virulència i continuïtat, com més
amunt pugin els efectes de la car-
nassa i la vinassa. Al mateix
temps, els oradors, enternits da-
vant el curs normal de la pacífi-
ca digestió del pueblo no es veuen
amb cor de fer estropieis.

No ens estranyi, doncs, que
Martínez comenci rendint tribut
d'admiració al partit radical. Que
remarqui tota la consideració,
afecte i estimació que li mereix el
Bigotis. Que afirmi que el seu es-
querrisme radical, fill de les pa-
raules de Lerroux pronunciades el
17 d'octubre del 1932, l'impossi-
biliten de governar sota el dic-
tat de les dretes, però que, mal-
grat tot, el partit radical compleix
una tasca gloriosa. Que consideri
que la legislació social ha d'ésser
un fet, no oblidant, però, de tru-
car a la porta dels poderosos, amb
caràcter de mendicant. Que con-
tinuï afirmant, i això és el més
fort del discurs, que cal perseguir
els que atempten contra el règim,
encara que aquesta obra no la pot
fer un Govern que atempta contra
el règim, en desprestigiar el país.
Que expressi la temença que des-

prés d'aquestes paraules, el Pon-
tífex radical el declari convicte
d'heretgia. Que exigeixi probitat
en la conducta i claredat en l'obra.
I que acabi afirmant que en les
lluites que s'apropen, d Partido
ocupi un lloc d'honor. El que no
diu Martínez Barrio és que el lloc
que ambiciona ocupar eternament
el partit radical és el del rebost,
vulgarment conegut per menja-
dora.

¡ Les conclusions que hom treu
de la brillant peça oratòria d'Eu-
fòria II, coincideixen a afirmar
que serà la consolidació de l'as-
sentiment dels republicans sevi-
llans i saeteros a la personalitat
del Sr. Lerroux, Tartuf de Topa-
ze.

Nosaltres, però, en trèiem una
altra conclusió. Fins ara havíem
cregut que la pell més gruixuda
del regne animal era a poder dels
elefants. D'ara endavant cal-
drà que aquests es cuidin força
si no volen que l'hegemonia epi-
dèrmica vagi a mans dels lerrou-
xistes

FERROMA

Hipòcrites!
Acabem de llegir que el Govern de

Madrid prepara unes brillants festes
amb motiu del ni Aniversari de l'ad-
veniment de la República. Aquesta no-
va ha tingut la virtut d'afligir-nos ins-
tantàniament. Una mena d'aflicció
moral que al moment de prendre la
ploma, la sentim gravitar al nostre en-
torn i que afecta directament la nostra
fe republicana. Semblarà paradoxal
parlar de fe republicana a l'ensems
que restar indiferent, o millor dit, con-
trariat, davant la proximitat de les
Jornades evocadores d'aquell memora-
ble 14 d'abril? SI? Doncs ens explica-
rem:

En el mateix diari, en la mateixa
pàgina en què ea publicaven les mani-
festacions del pepa de Lerroux rela-
tives a la celebració d'aquestes festes,
s'assabenta al lector de què les Corts
acaben de votar 16 milions a favor del
clergat. I mentrestant, oh, sarcasme!,
milers i milers de pares de família no
poden donar pa als seus fills.

El contingut de la columna de la
dreta de l'anterior informació, ens in-
forma que «el salvador de España, Oil
Robles, facista i màrtir», manifesta
estar convençut d'erigir-se en govern
dins breus setmanes, i la columna de
l'esquerra explica que el ximple de l'Al-
biftana segueix insultant amb una vi-
rulència grotesca als habitants de Ca-
talunya. Es llastimós per al règim re-
publicà, que les bestieses d'aquest pa-
rell d'energúmens restin impunes, men-
tre l'obrer que reclama treball és trac-
tat amb una desconsideració brutal.

I ara, Jo us pregunto: ¿és gaire re-
confortable per a nosaltres, socialistes
i republicans, el panorama que ofereix
la República espanyola al cap de tres
anys d'existència? ¿Es que la situació
política general invita al poble a lliu-
rar-se a esclats de Joia com els que ara
projecten uns quants hipòcrites -ar-
sants, que després d'haver traït el po-
ble lliurant la República a la reac-
ció, intenten una vegada més enga-
nyar-nos amb expansions totalment
falses? ¿Es que no és un traïdor l'ho-
me que permet en ple règim democràtic
una moixiganga com la que es prepa-
ra a l'Escorial? ¿Uo és un afront
terrible el de fer coincidir la parada
dels nena d'en Robles amb les festes
de la República?

Deixem, això sì, que el poble s'esplaï.
Deixeu-li recordar, sense trabes, les
glorioses diades en què Espanya re-
cobrà la seva llibertat! Però, ah!, no
oblidem pas que la República està in-
toxicada fins el moll de l'os i que re-
clama imperiosament l'alenada d'aire
vivificador que extermini del tot els
microbis nocius que li roseguen fins les
entranyes. Lluitem sense descans per
tal de desemmascarar els marxants
de la política que s'han venut l'honor
i la dignitat per quelcom menys que
un plat de seques. Convertim la Repú-
blica en allò que tots somniem!

Únicament aleshores, ens llençarem,
serenament 1 decididament, a procla-
mar arreu el goig immens de la nostra
definitiva victòria.

JOSEP M.« CODO

Fins quan el» den gitanos de Las
Pe&uelas, no acabaran d'atipar-se d'es-
poliar i deshonrar el pais?

Heus acf un vot
de pobresa

Fins a les me ve» mans arriba
un diari català. Diu, entre altres
coses, que el Jutjat num. 19, de
Madrid, gublicà l'edicte denun-
ciant l'extraviament de valors
pertanyents a una comunitat reli-
giosa. I això, després de més de
dos anys d'haver, succeït, car es
tracta de la crema de convents
de l'u de maig de 1931.

Unes sumes i unes.xifres signi-
ficatives; Mil descents i uns
quant1; més cupons extraviats o
cremats, pertanyents a una quan-
titat igual de títols de les millors
Companyies de Ferrocarrils d'Es-
panya, en llur majoria.

Ens permetem creure que aquest
convent no era, ni molt menys,
una sucursal bancària per al des-
compte de cupons. I per això ens
plau constatar la pobresa en què
viuen els estadants d'aquestes
cases, però haurem de convenir
que això cremat o extraviat sols
serà una minsa quantitat de la
pobresa de què aquests angelets
gaudeixen.

En bona lògica, sempre hem
vist que quan una entitat de qual-
sevol naturalesa necessita cabals
per a sostenir la seva estabilitat,
no recorre a llocs aliens, que, na-
turalment, l'enviarien a passeig,
sinó que, amb molt bon encert,
xano-xano se'n va a la casa que
millor plasma la seva finalitat.

En canvi, ací no passa. Els po-
bres capellans — creiem que n'hi
ha de pobres, puix sempre n'hi
ha que s'ho agafen seriosament —
necessiten cabals i l'Església ca-
tòlica, malgrat tot, és pobra se-
gons diuen. Molt bé: poden re-
córrer a aquests cottoeats bancaris
i demanar un crètfi/ que, ' final-
ment, per tal com tots som ger-
mans, cosins o familia propera,
sempre podrà redundar en millor
benefici per a l'engrandiment de
la comunitat.

I en f \ bon nom del cristianisme
els setze milionets que ara els ciu-
tadans espanyols, sense pregun-
tar-los llur creença, hauran de pa-
gar, podrien servir per a apaiva-
gar — sols apaivagar, puix és
molt gran el mal — la fain H'una
munió d'éssers, infants i dones
d'una nació que, malgrat ésser
eminentment catòlica, estan mo-
nnt-se per manca díh elements
niós indispensables per a subsis-
tir. Ara que, amb això de la po-
hrr-.i. hi ha en der.enn nades tes-
ter; apreciacions diverses.

TAUME JULIÀ

Secció de Cultura
Com de costum el dimarts proper

continuaren les coníerències-contro-
vèrsies organitzades per aquesta jo-
ventut, amb el propòsit de constituir
un bon estol d'oradors. Es imprescin-
dible l'assistència de tothom.

Actuarà de ponent el company J. Co-
loma, sobre el tema actualissim 1 d'una
importància capitalíssima pel moment
actual.

La Joventut Socialista de Catalunya
el dia 19 d'abril celebrarà, Assemblea
general sota el següent ordre del dia :

Reorganització de Comitès.
Proposicions per al Congrés de la

U. S. C.
Constitució de la Secció de Barcelo-

na de J. 8. de C.
Proposicions, precs i preguntes.

EL COMITÈ

Calçats d'estiu
Exeliuiva Marlpl

Joan Escarpanter
Cane« de Mar

Franja de colors
D'igual manera que l'arc de Sant

Martí és una faixa on hi ha una gama
de colors, la raça humana, a conse-
qüència dels creuaments que constan-
raent ha sofert i continua sofrint, n'ha
format una de les més complexes.

La ciència no contempla aquell fe-
nomen meteoròleg en el seu aspecte
de bellesa artistica com l'hem contem-
plat nosaltres.

Volgué profunditzar-lo més, traslla-
dant el fenomen al taulell del labora-
tori. Com a fruit dels seus estudis, ens
donà, especificats, tota mena de detalls
per la formació dels colors visibles.
També ens revelà, el secret dels colors
aparents, conseqüència dels reflexes de
fenòmens avui Ja inexistents. El pin-
tor, de no ésser un home experiment- »
tat, crearia un problema a l'especta-
dor, en intentar resoldre damunt les
teles, els problemes dels colors.

La humanitat, també, és tan diversa,
és tan complicada, que rares vegades
sap ajrofitar les hores perdudes dels
seus grans homes, quan aquests han
intentat aclarir les foscors que ofereix
el quadro proletari en aquest segle xx.
Es tot un procés ; els nostres avis veien
les coses molt distintament de com les
han vist els nostres pares; nosaltres
les veiem distintament que els nostres
pares 1 pressentim les variants a que
els temps ens arrossegaran. Avui en»
són permeses coses, que anys enrera,
només haurien fet posar el crit al cel
als nostres avantpassats. Considerar
ridícul, el temor als déus, preconitzar
amb el nudisme d'anar despullats, or-
ganitzar revolucions a cada dos por
tres, simpatitzar amb les classes infe-
riors i, per afegit, condiserar-nos inter-
nacionalistes.

Espanya, és el ressò del nostre con-
tinent. Quan aquest brama, al cap d'un
llarg temps, s'ou un ressò confús, en els
murmuris dels vents que predominen
en les valls i montanyes del nostre país.
Espanya és un país original, on s'hi re-
flexen d'una manera sistemàtica, totes
les formes polítiques d'arreu del món
1 és original, precisament per la seva
manca d'originalitat. Sempre ens hem
entossudit a copiar els altres, espe-
cialment els nostres veïns; sortosa^
ment, els temps evolucionen i ja sem-
bla que hi han desitjós de voler tenir
la representació del que és troba més
enllà de les fronteres franceses, Les co-
ses son talment com la naturalesa hu-
mana, en la qual no tots els remeis són
bons per a tots els malalts. A Alema-
nya, la realització feixista va trobar
un terreny abonat a causa del procés
que ha seguit l'atur forçós després de
la gran guerra.

A Espanya, la gent es mou només
que per odis interns, per miserables or-
gulls humiliats en els combats electo-
rals. Potser la nostra disort es deu a
les condicions geogràfiques que tenim
en relació al continent europeu 1 si
així fos, no dubtem que sempre ani-
rem allà on som : a la cua.

Quin dia serà que Espanya marcar'
en la Història un gest digne com el
que produí el poble rus? Potser quan
les paraules bibliques tinguin confir-
mació : els últims seran els primers.

Els proletaris d'arreu d'Espanya, són
massa romàntics encara, estan massa
habituats a que els manqui l'essencial
per a l'existència 1 mentrestant es li-
miten a atribuir-se un color determi-
nat, roig, blau, roig-negre 1 formant un
arc de Sant Martí per a goig màxim
dels seus enemics.

JOSEP FBANQUET

Acció socialista
Ací tenim un cas típic de patologia

cínica. «El Diluvio». Aquest periòdic,
propietat d'un senyor de la Lliga, que
es diu republicà, en les eleccions del
19 de novembre, amb el tapabruts de
l'Azaña, confecciona una candidatura
«republicana» d'un aforma tal, que
només hi havia cinc homes de la coa-
lició republicano-sociaUsta — un d'ella
federal i els altres de l'Esquerra —,
sis de l'altra candidatura d'esquerres
burgeses — grup L·luhí i Acció — 1 un
mosaic per a completar-la.

Per minoria sortien quatre diputats,
i per tant, era segur que, per minoria
o bé per majoria, tenien de sortir-ne
quatre de la candidatura republicano-
socialista. L'altre nom Ja el necessitava
la Lliga per a la seva putrefacta juga-
da al quòrum, i per tant, els noms que
«El Diluvio» posà en candidatura no
els necessitaven per a res. Millor dit,
sí, per al quòrum. I, ¿per què no posa
cap més nom de la candidatura repu-
blicano-socialista? Té una explicació.
De socialistes, perquè, naturalment, els
odia i no s'amaga pas de dir-ho. De
l'esquerra, perquè si en la seva candi-
datura n'hagués posât un altre, hau-
ria sortit elegit i «per majoria per so-
bre la Lliga». Es veu ben clara i trans-
parent la tèrbola jugada.

Si en les eleccions del 14 no presen-
tà candidatura, fou perquè, exclosos
Badalona, Hospitalet, Santa Coloma i
Sant Adrià, que havien donat en les
anteriors eleccclons tres mil i escaig de
vots favorables a les esquerres, el
triomf de la coalició de dretes i el re-
forç que se sabia que tenien de donar
els radicals, es veia segur qui havia fet
desprendre tant paper en l'elecció del
19 de novembre. Certament, els que co-
neixen les característiques «administra-
tives» de «El Diluvio», saben que per-
què sí, no són pas capaços de fer mi-
lers de candidatures de franc ni d'a-
nunciar amb tant d'entusiasme aques-
ta candidatura des de les planes del
diari.

I ara, després de les eleccions, sense
esquerres a derrotar, troba un altre
cavall de batalla: Largo Caballero.

I l'ataca d'una manera baixa, 1 amb
més cinisme que les dretes, perquè pre-
tén el diari en qüestió, representar un
gran sector del proletariat. I per a
atacar Caballero usa els mateixos tò-
pics que qualsevol Gil Robles. I com
un mediocre Goicoechea insulta els so-
cialistes hispànics tractant-los de co-
vards. Es a dir, primer ens tracta de
demagogs per a després dlr-nos co-
vards.

A les mans dels joves socialistes està
de demostrar als fabricants de candi-
datures de concentracions d'esquerres
(no socialistes, naturalment!), que a
l'hora precisa — no a l'hora que al se-
nyor Lerroux li vagi bé — sabrem com-
plir i sabrem trencar les cadenes que
ens lliguen.

A cada moment hom tracta d'exas-
perar els treballadors perquè es ti-
rin al carrer desorganitzats a fi d'a-
fusellar-los ignominiosament. No, ca-
marades! Quan donarem el cop decis-

Lerrouxisme és
feixisme

Governar en radical no podrà ésser
feixista, però el que és governar en ler-
rouxista és la demostració més fefaent
del feixisme gota el consentiment del
«botas» (com diuen el nostres com-
panys de Madrid). La més recent de-
mostració és la que acaba d'ocórrer
amb la condemnació de dos homes, que,
per a defensar-se de l'assalt de què fo-
ren objecte a l'estatge de la F. U. E.
de Madrid pels satèl·lits dels Primo de
Rivera i Ruiz de Alda, portaven armes
que segons els perits, una d'elles era
inservible.

No sola això ens pot causar indigna-
ció, car als feixistes que assaltaren el
local de F. U. E., se'ls trobà armes i
defensats pel seu «caudillo» se'ls deixà
anar com aquell que no passa res. E»
clar que dintre de l'Audiència, on en-
cara no ha entrat la República, sols
són penyorats i castigats els homes que
no són radical-felxistes.

De totes maneres, ja ho tenim tot
arreglat, perquè els agraris són Ja re-
publicans i el Goicoechea diu que tam-
bé pot governar en republicà, però ells
no deuen saber o no volen saber-ho
que hi ha un partit que ells diuen que
és la desgracia d'Espanya perquè no
els deixa fer el que volen, que sols es-
pera el mot que han de donar els ho-
mes que porten la capdevantera del
partit Socialista per a sortir al carrer
a defensar els nostres drets amb els
nostres braços, i si cal, amb la nostra
vida.

Companys, quan sigui necessària la
vostra presència per a lluitar per la
llibertat, no dubteu, ¿per què dubtar?,
¿podreu perdre la vida? deixareu do-
na i fills!, si no sortiu a defensar les
llibertats us morireu tots de fam i en-
cara sereu apallissats per no haver de-
fensat la vostra llibertat. Sols en veu-
re una senyera vermella se us ha d'ei-
xamplar el cor i cridar : Per l'eman-
cipació del proletariat, Visca la Revo-
lució Social!

V. GARRIGA

VOCALS DE TORN
Dilluns : Sunyol.
Dimarts: Candela.
Dimecres: Gómez.
Dijous: Taxonera.
Divendres: Granados.
Dissabte: Vergés.

siu, serà quan tindrem organitzades
les nostres forces perquè sigui impos-
sible el fracàs. Joves socialistes! A les
fileres jovenívoles hom us espera! Ne-
cessitem l'esforç de tots, 1, nosaltres,
no diem per la Pàtria perquè d'això no
n'entenem; us diem: pel Proletariat!

Per la humanitat!
Per la implantació del marxisme 1
Anem a demostrar què vol dir «Ac-

ció»!
J. BERENGUER I SOLANA
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Victòries ¿e Llum i Força, del Ram de
l9 Aigua» ben aviat dels metallurgies; al-
tres tantes fiteis d'una acció sindical im-

pulsada per militants de la U. S. C.
Concepte de l'acció

sindical
Hem cridat l'atenció altres vegades als nostres militants respecte

la importància de l'acció sindical del Partit. En la nostra obra de
creixement forçosament el problema sindical havia d'arribar un mo-
ment que prengués tanta volada com la mateixa acció política. I, tant
els militants com el Partit han d'intervenir-hi amb el màxim de pon-
deració, alhora que amb la necessària documentació i unitat de cri-
teri.

Hi ha el problema fonamental des de! punt de vista obrer, la de-
terminant d'ordre teòric, que no és ara el moment de plantejar. Hi
ha esdeveniments d'una gran transcendència que en un terme breu
influiran sobre les orientacions definitives del moviment sindical a
Catalunya i que necessiten ésser tractats immediatament. I si nosal-
tres, en la nostra plana sindical, avui enfoquem aquestes qüestions
d'actualitat, és per la responsabilitat que ens incumbeix; i (diguem-ho
sense eufemismes), perquè cal que d una vegada diguem el nostre
mot i fixem les bases que ha de tenir el moviment sindical entre nos-
altres si volem que realment existeixi i que la classe obrera disposi a
Catalunya d'una arma de lluita eficaç i adequada.

En els actuals moments el moviment sindical a Catalunya té dues
qüestions d'ordre-general a resoldre que han de constituir la pauta per
anar resolent els problemes secundaris i accessoris que hi tenen una re-
lació directa. Una d'aquestes qüestions és que el moviment sin-
dical ha de tenir una inspiració doctrinal, que no pot ésser altra que
la que es deriva dels postulats internacionals del Socialisme. L'altra
és la necessitat que d'una vegada els Sindicats, i en aquest cas els de
la U. G. T., s'emancipin de tota tutela de grup. És a dir, que en
oposició a ço que ha estat durant molt de temps un costum sindical
propi de Sindicats esque'iètics que de fet queien a mans de pocs
homes, amb vigència d'un mínim de normes democràtiques, ara,
en virtut del creixement que l'organització sindical de la U. G. T.
ha tingut, el manteniment d'una hegemonia de grup poclria represen-
tar l'escanyament de les organitzacions.

De la mateixa manera que l'acció de la Unió Socialista ha signifi-
cat la liquidació del Socialisme de grup, actualment, la crisi sindical
que Catalunya travessa i el paper preponderant que hi van adquirint
les forces socialistes, fan indispensable que 1'«estructura» que es do-
nin les organitzacions sindicals tinguin el màxim d'amplitud i d'a-
culliment de classe.

En la nova etapa en què va a entrar l'acció sindical a Catalunya,
l'única força articulada i amb valor de permanència que pot actuar
amb eficàcia és el Socialisme. Cal donar la impressió que el Socia-
lisme és l'única garantia que els Sindicats poden existir i viure una
vida autonòmica i plena.

La persecució sindical als
Estats Units

£s sóbradament coneguda la
significació moderada de la Fede-
ració Obrera Americana dels Es-
tats Units. El moviment sindical
ianqui té les característiques, amb
un conservadorisme més accen-
tuat, del moviment trade-unio-
nista anglès. La seva acció es li-
mita a una tasca d'orientació a
base d'exposicions als poders pú-
blics, i a proporcionar informa-
cions professionals als seus ad-
herit1;.

Malgrat aquest caràcter tímid
i pacífic ei capitalisme americà
ha estat sempre hostil als Sindi-
cats obrers. I ha portat el seu odi
a les organitzacions sindicals fins
a l'assassinat de militants, apro-
fitant-se de l'actitud inhibicionis-
ta de l'Estat en els afers d'ordre
((privat». Encara que de fet l'ac-
titud de l'Estat no ha estat mai
d'inhibició, sinó que ha equival-
gut a donar carta blanca als ca-
pitalistes perquè, per mitjà d'or-
ganitzacions detectivesques par-
ticulars, aixafessin tota acció so-
cial de caràcter reivindicador.
L'odi a l'obrer ha volgut reduir
a un afer privat la qüestió so-
cial.

Als Estats Units han passat i
estant passant coses amb motiu
de la campanya actual del Presi-

dent Roosevelt, que no han pas-
sat ni a Espanya durant la Dic-
tadura. Ací hom no ha donat mai
autoritzacions a detectives pri-
vats perquè assassinessin obrers.
Ni l'Estat ha tolerat mai que les
empreses capitalistes substituïssin
l'Estat i anul·lessin el dret sindi-
cal. I en tot cas han estat arbitra-
rietats circumstancials i no un cos-
tum i una norma emparats per un
sistema de govern i gairebé per
una legislació.

Ara mateix el President Roo-
sevelt no pot res contra les empre-
ses privades que s'oposen al seu
Pla de Reconstrucció Nacional i
que enfront dels Sindicats de la
Federació Americana del Treball
constitueixen i reforcen llurs sin-
dicats grocs. La casa Ford no
ha volgut reconèixer mai als seus
obrers el dret a sindicar-se. La
temptativa de Roosevelt de fer
intervenir els Sindicats en el mo-
viment del personal i en el regu-
lament de les condicions del tre-
ball topa amb la resistència d'u-
nes empreses capitalistes que
sempre s'han fet elles mateixes
la llei

No hem cregut mai en la de-
mocràcia dels Estats Units. Gai-
rebé podríem dir que el règim
polític d'aquell país ha servit

Ha estat resolt el
conflicte del ram

de l'aigua
Per cercar l'origen d'aquest conflicte

cal retornar als últims dies de febrer,
quan la Federació de Fabricants de Fi-
lats i Teixits de Catalunya donaya una
nota a la premsa assabentant-la del

xlecidit propòsit de declarar un locaut
en la indústria tèxtil.

Davant la decidida actitud d'e la
U. Q. T. que íou recolzada pel Sindi-
cat Fabril i Tèxtil de Barcelona (au-
tònom), la Patronal no tingué valor
de portar a la practica el seu intent;
però, emprant les normes Jesuítiques
que li són familiars, cercà els col·labo-
radors necessaris per a realitzar el pla
projectat, i aquests, cal dir-ho, els tro-
bà incondicionalment al seu costat en
la F A. I.

Ja que la burgesia no podia declarar
el locaut, la F. A. I. es prestà volun-
tàriament a fer-li el Joc, unes Bases
presentades precipitadament foren el
motiu de declarar la vaga de «bra-
ços fluixos» i aleshores, prèvia denún-
cia de la burgesia, els inspectors de
treball, per mitjà de l'autoritat gover-
nativa, tancaven les fàbriques i llança-
ven d'aquesta manera un nombre pao-
rós d'obrers al pacte de la fam. La
burgesia veia acomplerts els seus pro-
pòsits, Ja que paralitzant el Ram de
l'Aigua, necessàriament al cap de po-
ques setmanes s'hauria paralitzat tota
la Indústria: tèxtil.

En ésser novament obertes les fàbri-
ques de la U. O. T. i el Sindicat Autò-
nom presentaren a là burgesia unes
bases de treball per tal de poder nor-
malitzar la situació a les fàbriques.

La força de les organitzacions cons-
tituïdes en Frpnt Únic i la intel·ligent
tàctica portada a cap es veu plasmada
en les millores obtingudes en les Ba-
ses que s'han discutit a la Conselleria
de Treball.

En elles, a més de les millores mo-
rals, cal remarcar el reconeixement
dels Sindicats partants, un subsidi de
malaltia del 75 per 100 durant 13 set-
manes, i el 50 per 100 13 setmanes
més; accidents de treball; el sou Ín-
tegre; una borsa de treball de caràc-
ter obligatori; fixació de la tempora-
da en què s'hauran de fer les
vacances, subsidi de maternitat, reco-
neixement de Comitès i delegats de
fàbriques, i un augment de 3'SO i 4'00
pessetes per als nois; S'OO pessetes per
a les dones, i fi'OO pessetes per als ho-
mes; a més, hom deixa lloc a l'estudi
d'un subsidi de Retir Obrer.

Es més que probable que la F. A. I.,
a fi de mantenir el privilegi que fins
ara ha tingut damunt dels treballadors
del Ram de l'Aigua, farà tot el que cal-
gui per tal de fer fracassar aquestes
Basses i comptarà, com sempre, amb el
fer constar que la U. O. T. està dls-
recolzament de la burgesia. Però hem
de fer constar que la U. G. T. està
disposada a vetllar pel compliment de
les Bases, que són els interessos dels
treballadors.

Importància del nostre
proper Congrés

d'exemple a les dictadures capi-
talistes d'Europa. Perquè en l'as-
pecte sindical a Alemanya po-
guessin tenir lloc atropellaments
semblants als que en els Estats
Units s'han portat a terme amb
la protecció de l'Estat, ha calgut
l'establiment d'una dictadura
terrorista. La mateixa timidesa
de la Federació Americana del
Treball és deguda a la intoleràn-
cia i al sentit inquisitorial de l'Es-'
tat en matèria obrera.

En aquesta davallada del rè-
gim capitalista pot veure's ben
ciar que les funcions democràti-
ques i de llibertat de l'Estat han
d'apreciar-se amb la seva con-
ducta davant les organitzacions
obreres. Allà on l'Estat no do-
ni facilitats per a la lluita social
pot dir-se sense vacil·lacions que
no hi ha democràcia. Sigui la que
sigui l'etiqueta de l'Estat, exis-
teix una dictadura de fet.

No hi ha dubte que tots els Congres-
sos fins ara celebrats per les organit-
zacions obreres catalanes afectes a la
U. O. T. han tingut gran importància;
cap Congrés, però, tan transcendental
com el que les esmentades organitza-
cions es disposen a celebrar els dies
12, 14 i 15 del present mes.

Què ha succeït d'ençà de l'últim Con-
grés en les nostres organitzacions per-
què el proper hagi despertat tanta es-
pectació? Dos fets han ocorregut que
per si sols Justifiquene la dita espec-
tació. Un, és la inesperada creixença
de les organitzacions que segueixen
les normes i tàctiques de la mai prou
lloada Unió General de Treballadors;
l'altre, el canvi operat en la politica
general de la República; canvi que fa
que els obrers organitzats hagin de
pensar en la necessitat de lluites de
més envergadura que les fins ara co-
negudes al nostre país.

La gran afluència de treballadors,
que durant el darrer any han ingressat
a les organitzacions federades a la
nostra Central Sindical, forçosament
ens ha d'induir a estructurar el con-
glomerat que representen les entitats
afectes al nostre ideari d'acord amb
normes completament distintes de les
seguides durant l'any darrer.

No ens anima en escriuré les pre-
sents ratlles, el més lleu propòsit de
criticar i menys encara de mortificar,
als abnegats companys que durant
l'any han exercit les funcions de di-
rectors 1 orientadors del nostre mo-
viment; i si ens permetem fer les con-
sideracions que segueixen, no és per
combátela cap company, sinó el siste-
ma m ell; mateix.

En efecte. Cal' reconèixer, i els re-
sultats ens ho han palessat, que la ma-
nera com ed Congrés de l'any passat
estructurà la direcció del nostre mo-
viment, ho fou la més encertada, ni la
que convenia. Per molta que sigui la
voluntat i abnegació de què estiguin
poseïts, dos homes no són prou per a
entendre amb l'eficàcia deguda en la
gran quantitat i varietat de problemes
que es deriven d'una organització de
tanta envergadura com és la que a Ca-
talunya actua sota les inspiracions de
la Central Sindical fundada per Pau
Iglesias. Pretendre que el conglomerat
de treballadors que a Catalunya llui-
ten inspirant-se en les tàctiques de la
U. G. T. es regeixin per mitjà d'un
Secretariat, és posar-se al nivell de
qualsevol de les províncies que a la
resta de la península es regeixen per
un sistema tan simple. I això, ni pel
caràcter català, ni pel gran increment
pres per les nostres organitzacions és
possible ni convenient.

Per altra banda, el canvi polític ope-
rat a Catalunya, amb motiu de la mi-
grada autonomia que 11 fou reconegu-
da, bé val la pena d'ésser tingut en
compte pels dirigents del moviment
sindical; tota vegada que molts dels
problemes que abans s'havien de resol-
dré a Madrid, ara es resoldran ací. I
això dóna encara una més gran im-
portància al moviment proletari de
casa nostra; i com més grans siguin
els problemes a resoldre, més cura de-
vem tenir nosaltres a bastir l'organis-
me que en representació de tots els
militants haurà de defensar prop dels
governants d'ací els interessos dels afi-
liats a les nostres organitzacions de la
manera més perfecta possible, a fi que
pugui donar el rendiment que d'ell
tenen dret a esperar els que U ator-
guen llur confiança.

Els afers en què haurà d'interve-
nir l'organisme representatiu de les
masses que ens són afectes, a més d'és-
ser més nombrosos, seran alhora més
complicats; i cal que tots pensem en
la necessitat de rectificar l'acord pres
en el darrer Congrés, en allò que fa
referència a l'estructuració de l'orga-
nisme superior, dotant-lo de totes aque-
lles atribucions que es considerin ne-
cessàries, per desenvolupar-se tenint
sempre en compte l'especial manera
d'ésser dels-obrers catalans.

Al nostre modest entendre s'imposa
bastir l'organisme representant de tots
mitjançant una Comissió Executiva,
amb idèntiques atribucions i caracterís-
tiques del que a Madrid actua en repre-
sentació de totes les organitzacions de

la península. Car si a la capital de la
Republicà és convenient que hi hagi
peis efectes d'haver d'actuar enfront
dels Governs, un organisme solvent in-
tegrat per homes capaços i coneixedors
del moviment obrer, ací ens trooem de
la mateixa manera i, per tant, no hi
ha cap raó perquè l'organisme que en
representació ael nostre movanent
haurà d'actuar a la capital de Cata-
lunya, sigui diferent del d'allà.

No pensi pas ningú per ço que dei-
xem exposat, que abriguem propòsits
de disgregació del moviment proletari,
molt al contrari; considerem i creiem
que la unió entre els obrers catalans i
els de la resta d'fispanya deu fer-se ca-
da dia més estreta, i no solament en-
tre els afins a les idees i tàctiques de
la U. G. T., sinó àdhuc entre els que
actuen sota una altra disciplina, que
en l'hora present s'aproximen a la nos-
tra tàctica; car en la lluita contra la
burgesia tots els explotats hi caben, i
cal procurar per tots els mitjans, si les
circumstàncies ho demanen, la forma-
ció d'un bloc de tots els assalariats
afins a les nostres tàctiques.

En parlar d'un bloc obrer, hem de
remarcar que aquest ha d'efectuar-se
—si es vol que sigui una cosa real i
pràctica— entre organitzacions obreres
que ho siguin de veritat ; que en la llui-
ta contra els capitalistes, hi tinguin a
guanyar i a perdre igual que nosal-
tres; fugint de fer pactes i aliances
amb personalitats, si voleu prestigioses
i de tanta moralitat com es vulgui,
però que, ni al seu darrera ni al seu
davant, no hi tenen res ni ningú.

Per acabar, hem de dir que la con-
signa del Congrés que anem a celebrar
ha d'ésser: pensar i raonar per al mi-
llorament de les nostres organitzacions
forma de tributació de les Seccions,

ADOLF SIMÛ

Els companys de
l'Art d'Imprimir
Tenim referència que els nos-

tres companys de l'Art d'Impri-
mir es proposen treballar per-
què entrin en vigència les bases
de, salaris aprovats per tot Espa-
nya i que a Catalunya, per la
descomposició dels sindicats d'a-
questa indústria, no han estat
aplicades mai.

Els homes i els partits que, com la
U. S. C. ens esforcem perquè el socia-
lisme es mogui en un ambient de nor-
malitat 1 d'harmonia, i que, a més, pre-
tenem qu la massa treballadora parti-
cipi del nostre convenciment, treba-
llant amb l'exemple i amb la cons-
ciència clara de la justícia de la cau-
sa que defeníem, hem de »Ituar la nos-
tra acció dintre la bona tradició soda-
lieta.

A aquest respecte el moviment so-
cialista "normal" hem de considerar
que és el noitre. Nosaltres hem recollit
la tradició del socialisme sa. I el que
aconseguit en l'aspecte polític hem de
completar-ho amb una acció totalitari»
de classe. El nostre socialisme és un
socialisme al servei de la classe treba-
lladora. I la classe treballadora, és el
.partit, és el Sindicat, són les Coopera-
tives. Nosaltres hem de reflectir en les
propagandes aquestes diverses activi-
tats. I hem de fer del nostre òrgan
quelcom de semblant al que és "El So-
cialista": el portantveu de totes les in-
quietuds de classe, siguin polítiques, si-
guin sindicals, o d'un altre caràcter,

Vacances:

CALÇATS MARIPI
Els trobareu arreu on aneu
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