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Hora de responsabilitat
revolucionària i de combat
Què faran els republicans?

Malgrat que la confussió és la carac-
terística de la situació política actual,
creiem que poc a poc l'ambient anirà
aclarint-se fins a permetre que els
partits puguin actuar amb una defi-
nició clara des del punt de vista dels
interessos de les masses obreres que
varen portar la República.

En primer lloc cal valorar d'una ma-
nera extraordinària el gest d'en Mar-
tínez Barrio separant-se de la discipli-
na lerrouxista. Martínez Barrio és el
gran responsable del suborn electoral
que va permetre que el feixisme s'a-
poderés del Parlament de la Repúbli-
ca. No és cap republicà que representi
una posició di'dealisme generós, i que,
per tant, en l'ordre social el pogués fer
l'apòstol d'una major justícia de classe.

Fer altra banda, tots els homes que
vénen del camp lerrouxista tenen, si
més no, la tara d'haver encobert tota
classe d'immoralitats de conxorxes i
d'haver passat per damunt de tots els
escrúpuls de consciència i de puresa
de principis davant d'arribistes, de
tànsfugucs, de traïdors i de deslleials.
Admetent que un lerrouxista no sigui
tot això, sempre se li podria atribuir
per aproximació, per contagi i per com-

plicitat.
No; des del punt de vista de l'idea-

lisme republicà, la posició de Martínez.
Barrio no té cap importància. Però
amb el cas d'aquest "leader" passa alio
que Marx deia que es produïa en un
moment de canvis socials, o en aquest
cas polítics: que eren anunciats per les
desercions que es produïen des del
camp dels que governaven. Així fou en
la Dictadura. Els homes de la Dictadu-
ra no es donaven compte que anaven
quedant sols. I no és que es separetsin
d'ells els partidaris que els havien se-
guit, sinó que la classe social que cons-
tituïa la seva base de govern, poc a
poc anava desconfiant i permetia que
sorgissin altres homes que donaven una
altra interpretació als interessos que
representaven.

Martínez Barria és l'exponent d'una
altra forma d'entendre els interessos
una part de la burgesia espanyola. La
temptativa de Lerroux, de voler sumar
entre els interessos del seu partit els
de la classe agrària, havia de fracassar,
perquè el sentit de govern feudal no
s'avindrà mal amb un règim parla-
mentari, ni amb qualsevol altre que no
tingui una base d'absolutisme. Són Gil
Robles o Martínez de Velasco els que
tenen la representació dels propietaris.
La burgesia que s'ha anat creant a Es-
panya, per més reaccionària que sigui,
no podrà conciliar-se amb massa facili-
tat amb els representants de l'economia

feudal. La base d'un partit burgès no
resideix, doncs, allà on la buscava Ler-
roux, sinó allà on la busca Martínez
Barrio.

I aquest fet es produeix en el mateix
moment en què les esquerres peninsu-
lars es llancen a una campanya enèr-
gica i violenta, que és el que cal, per
fer recobrar la confiança a la massa.
I s produiex encara quan aquesta cam-
panya, que ha culminat, pel moment,
amb el discurs de tons contundents i
combatius pronunciat per Azaña a
Alacant, i que té la significació indis-
cutible de fer coincidir en una matei-
xa vibració la massa que en la darre-
ra campanya electoral el Partido So-
cialista Obrero Español va orientar cap
a l'acció i la lluita contra els partits
republicans, traïdors a la República.
Ara la massa tindrà una sola orien-
tació i haurà de perseguir una matei-
xa finalitat: llençar violentment del
poder el podrimener d'homes que se
n'han apoderat.

Ha vingut encara a donar suport al
desvetllament popular la forma fàcil
amb què ha estat eliminada de la polí-
tica i de preocupacions nacionals la fi-
gura, grotesca de Calvo Sotelo, el qual
ha demostrat que la Dictadura no va
ésser capaç d'engendrar altres personat-
ges que els que, tant en l'ordre moral
com en l'ordre intel·lectual, constituïen
la més ínfima expressió del nostre am-
bient polític.

A Catalunya ens trobem en plena
lluita, que atreu tota la massa a una
obra revolucionària, per al manteni-
ment de la llei de Contractes de Con-
reu; i en el mateix moment que la
"Lliga" fa marxa enrera. Ací, no hi ha
dubte, la reacció serà vençuda. Però
les condicions en què han de fer llur
campanya, tant els companys socia-
listes com les esquerres peninsulars,
no són les mateixes ni tan favorables
com les que existeixen a Catalunya, on
hi ha una massa obrera amb un
ample sentit col·lectiu i una tradició
d'idealisme revolucionari. A Espanya,
la gran massa camperola, completa-
ment ineducada i abandonada nova-
ment a la influència de la barbàrie
del cacic, avui representat pel lerrou-
xisme, no té la preparació moral i psi-
cològica que cal per recolzar un mo-
viment de la disciplina i de la ferme-
sa i elevació del que es tracta en
aquests moments, plens de responsa-
bilitat. Perquè la consigna que s'ha de
donar a la massa és la de tenir una
gran força de convenciment, una gran
calma, una gran confiança en els par-
tits revolucionaris, sense ésser joguina
del nerviosismo i de l'acció extemporà-
nia.

El nostre
p r o g r a m a :
VOLEM una democràcia socia-
lista, o sigui amb Intervenció di-
recta dels individui i nuclis so-
cials i el regiment de la colice-
li vi t at; VOLEM la socialització
de la riquesa; VOLEM la su-
pressió dels cossos armats; VO-
LEM la supressió de les fronte-
res fiscals i econòmiques; VO-
LEM l'escola única, o sigui l'o-
bligació de la col·lectivitat de do-
nar a tots els ciutadans una in-
tegral educació formativa i que
tots tinguin obert el camí als
ensenyaments superiors mitjan-
çant la selecció d'aptitud; VO-
LEM assegurar per a tothom el
dret a la vida; VOLEM la des-
aparició de les classes socials. I
tot això ho aconseguirem, costi
el que costi, per tot» els mitjan»

al nostre »bast.
• « * , • - • -

De dissabte a dissabte

A tall de polèmica
La nostra posició ha estat sem-

pre, davant les altres tendències,
d'una gran comprensió i toleràn-
cia. Sempre hem tingut present
que la classe obrera, malgrat tot,
constituïa una gran família.

Per una vegada, però, davant
l'insult canalla que hom fa a com-
panys nostres per haver fet un
Manifest sindical, hem de dir que
nosaltres podrem ésser petits, pe-
rò que «o hem tingut la dissort
que poguessin ésser establertes
concomitàncies familiars que fes-
sin intervenir el Borbó en la nos-
tra ascendència.

Tant 4ue deia, la Lliga és l'únic
partit de Catalunya q(ue no sap

perdre« Cal c(ue s'hi avesi

Per nosaltres, pot abandonar
l'Ajuntament de Barcelona

I si tant vol, 4ue abandoni Ca-
talunya i tot, puix <£ue no ens hi

fa cap falta

Una nova dictadura

Hi ha un país la política del
qual produeix un fàstic terrible.
Aquest país és Bulgària, cosí ger-
rnà, en bandolerisme polític de
Iugoslàvia i Romania.

Als Balcans no hi ha un partit
¡ ulític respectable ni decent. De
íes cosrcs ae l'Adriàtic a les del
Mar Negre, i de Salònica en
amunt fins a trobar el Danubi, i
quedem curts, sembla talment corn
si l'ombra de Staviski hi hagi
viscut sempre. ¡ Amb quina eufò-
ria no hi hauria planat el lerrou-
xisme espanyol !

Pobre proletariat, el romanès, el
búlgar, el servi, el croata, el mon-
ti negri, el p,rer- i per damunt de
tot el maced' ni, víctimes dels sa-
pastres del canibalisme polític
d'una colla de lladres que només
estan atents a agradar els reis per-
què això els permet de fer-se una
situacioneta.

Aquesta vegada, a Bulgària,
sembla que ens trobem davant
l'actuació del primer equip de la
camarilla militar del rei Boris,
puix que el salvatge Tsancov no
forma part de la nova combinació
ministerial, ans diu que està més
cap a la dreta del cop d'Estat
que ha alletat el rei. Però tot vin-
drà i hi haurà estossinada de tre-
balladors i pagesos en gran es-
cala.

Les notícies que vénen de Sofia
són totes confuses i contradictò-
ries, però no hi fa res. Internacio-
nalment, la política búlgara no
canviarà gaire de la del Govern
Mutxanov o sigui que Bulgària
continuarà inspirant-se en les con-
veniències de l'imperialisme de la
Itàlia feixista.

Interiorment, la cosa ja varia,
i, com sempre, rebran els mace-
donis radicals, car els protogove-
ristes faran el joc a la militaradi.
triomfant. Això és natural. Els
coreans, al Japó, sempre paguen
els plats trencats del militarisme
nipó, com nosaltres, catalans, pa-
guem els de l'imperialisme hispa-
no-castellà. A Iugoslàvia, per
exemple, els paguen els croates.

I allà, com ací, com més enllà,
sempre és bo de tenir algun «ne-
grito» en el qual descarregar el
malhumor quan no surten els
comptes.

Fora comediants

Ja hem pogut veure el que era
la representació màxima de la
gent de la Dictadura amb el pa-
per lamentable que ha fet en Cal-
vo Sotelo al Parlament de la Re-
pública Amb una sola vegada n'hi
ha hagut prou perquè quedés es-
bandit de l'escena política i per-
què perdés l'única cosa a què po-
dia aspirar, que era a un silenci
pietós. ,

Cal fixar ben bé les caracterís-
tiques que presenta aquest perso-
natge. La seva silueta és exacta-
ment la mateixa de Ferran el VII.
La d'un perfecte amoral. No pot

dir-se que s'hagi vist en la seva
forma de procedir un exemple
d'absoluta estultícia i idiotisme.
Té algun tret rellevant, encara
que no intel·ligent. Però aquest
prové d'aquesta condició d'amo-
ralitat que el fa àgil per a treure
partit de tots els recursos cana-
lles i perfidiosos. Heus ací el
complex del seu desvergonyiment.
Calvo Sotelo té la psicologia del
dictador per la incapacitat orgà-
nica de superar la seva baixesa
moral.

Pensem en el paper que va fer
al Parlament, perdent de seguida
el terreny ferm i ballant com una
pilota entremig dels arguments
que esmerçaven per combatre'l els
seus adversaris. Només barbote-
java excuses, donava explicacions
i deia mentides. Amb homes així,
no calen gairebé discursos ; amb
un apaga-llums n'hi ha prou.

Casas Viejas
Han començat les sessions del

procés contra el capità d'Assalt
Rojas, aquell sàdic que amb unes
copes d'aiguardent al cos comen-
çà a ref artir trompades a tort i a
dret, sens« mirar com, perquè li
havien aonat ordre de reprimir el
moviment de quatre infeliços ar-
mais d'unes escopetes de caça a
la barraca del «Seis dedos».

Les declaracions del tal capità
són d'una truculència que ni en
temps de Martínez Anido era
possible que es donessin per ningú
que fos responsable dels seus ac-
tes unes ordres com les que diu
haver rebut. Arlegui havia assas-
sinat àdhuc personalment. D'allò
que no era capaç, era de descen-
dir a donar a un capitanet ordres
perquè després el capitanet li ho
tireß en cara.

El cas del capità Rojas és sen-
zillament allò tan explotat encara
en certs medis de la policia més
atrotinada del món: el «celo».
La mania i la propensió d'ésser
més papistes que el Papa, en
aquest país, i en tots aquells que
estan més enllà de la infracivilit-
zació, només ha fet que desgrà-
cies.

El Rojas famós és una supervi-
vència com tantes en resten enca-
ra en una terra on tot es fa per
trons.

Casas Viejas és una tragèdia
explotada vilment per aquells que
temps després assassinen i cremen
a Villanueva de la Serena i callen
com a morts perquè són còmplices
de l'estossinada.

I si no en tenen prou, recordin
Bujalance, que també és una pà-
gina gloriosa de la lerrouxada,
promotora de la campanya inicua,
incivil i caníbal entorn dels pobres
afusellats en el miserable poblet
gadità.

Les famílies dels assassinats de
Casas Viejas són força més dig-
nes que aquells que esoeculen cí-
nicament amb els cadàvers d'a-
quells camperols. Ho van demos-
trar votant com un sol home els



lUSTIClA SOCIAL

socialistes en tes eleccions dçl 19
de novembre, Jnentre queels ¿eus
defensors lliuraven la República
als salvatges del Gil Robles.

Carn quedem

Tothom sap que les administra-
cions públiques són plenes encara
de servidors de la monarquia, que
hi ha hagut una tolerància estúpi-
da, envers.la majoria de funciona-
ris que es trobaven amb disposi-
cions anteriors a la República que
els eren favorables per conser-
var els seus llocs, i que no hi ha
hagut prou energia per acabar
d'una vegada amb tots els parà-
sits que estan infectant les ofici-
nes públiques.

A Barcelona, un magistrat s'ha
permès, cada vegada que li ha
donat la gana, de procedir amb
un menyspreu absolut de les lleis,
de l'Estatut de Catalunya, dels
drets dels ciutadans, del Codi i-
de tot, per sagrat que s'hagi con-
siderat pel país i per la gent hon-
rada.

Una vegada ha estat un dipu-
tat, el company Comorera, el que
s'ha vist tractat prescindint de la
seva condició ; un altre ha estat
en virtut d'exercir el dret de par-
lar en català per un ciutadà ; un
altre afavorint a delinqüents i
deixant-los anar sense més ni més.
I això darrer es produeix en tots
els casos en què aquest Magistrat
intervé. Delinqüent que cau a les
seves mans, que té segur de sor-
t i r en llibertat. Tot sigui per anar
contra l'autonomia.

Hem de preguntar, al punt que
han arribat les coses : ¿ Tenim
Govern o no tenim Govern? En
aquest cas, funcionaris com aquest
han d'anar a fora, sigui com si-
gui.

Lo ciutat més anarquista del món

Sota aquest títol i amb la in-
tenció que és de suposar, el se-
nyor Enrique de Angulo explica
a les pàgines de l'encrostat «De-
baté» un seguit de truculències
que l'acrediten d'4sser, ultra un
perfecte miserable, un ase acabat.

Aquest mateix senyor ja porta
publicats un reguitzell de cròni-
ques barcelonines en les quals ha
reportat, entre altres coses, que la
nostra ciutat és la urbs en la qual
la v:ida és més difícil, la situació
més insostenible i no sabem quan-
tes coses més.

Ara bé : aquest subjecte, amb
tot, té encara prou resistència i he-
roisme per habitar en un infern
semblant per tal de fer-hi derro
tisme tot entrant i sortint de les
malles del Codi una ratlla si i
una altra també, tot al llarg de la
?rva.- prosa soporífera.

.; No l'ha llegit mai, el senyor
Selves ?

Assassins d'upa

No fa .pas molts dies que ari Ci-
nema Coliseum un subjecte de
vida més o menys equívoca, però
pel que es veu de casa bona, va
degollar un altre individu, com
aquell que liquida un pollastre, en
ple pati de butaques.

Malgrat el rebombori que es va
armar, ningú no n'ha sabut res
més fora del que ha reportat
«L'Opinió» després d'uns quants
dies de passat el fet.

Comença a picar en història que
certs crims quedin en el més ab-
solut silenci d'un quant temps
ençà, perquè hi ballen certs se-
nyors als quals solament hom es-
menta amb unes discretes inicials.

¿Que no hi ha policia a Barce-
lona ? Encara esperem que se'ns
doni notícia exacta i completa del
mort a la Banca Arnús, per exem-
ple. A la consciència de tothom
està que allò no era res més que
un vulgar assassinat.

Després diran els ingenus que
els «escrocs» només tenen vida al
«milieu» parisenc !

El preu dels diaris

Hom s'entossudeix a propugnar
per l'augment del preu dels dia-
ris. I encara que sembli paíado-

Estampes internacionals
Bn allò que fa referència a

moralitat, la segona etapa parla-
mentària de la Cambra francesa
serà sens dubte més sanejada que
la primera. Així com abans no
es podia parlar de l'assumpte
Staviski sense ferir la minoria
més nombrosa del Parlament,
ara, després del resultat del Con-
grés de Clermont-Ferrand, podrà
ttaetar-se a fons l'assumpte i
portar-lo per viaranys de respon-
sabilitat i aclariment. Sembla que
iot ha estat propici, pel que fa
referència a aquest cas, a espe-
rar el resultat de l'Assemblea del
partit radical-socialista. Ara que
del partit radical-socialista no
resta ni la més petita taca; ara
que el partit radical-socialista
està decidit a continuar donant
l'ajut alv President Doumerge,
aquest, amb tot el patriotisme de
ciutadà francès, vol depurar la
classe parlamentària i demostrar
al poble que ell sempre ha vetllat
pel prestigi moral de la Cimbra
francesa. Encara que el Congrés
de Clermont-Ferrand eliminé1: els
culpables dels fets escandalosos
que tothom sap, encara que es
donés un vot de confiança al pre-
sident del partit, M. Herriot,
¿pot considerar-se com acabada
la tasca moral que "semblava que
portava a terme M. Herriot din-
tre el partiti ¿Pot considerar-se
com purificai el partit radical-
socialista després de l'expulsió
dels Proust, Bonnaure, Renottld,
Hesse, Dalimierl No. ¿Es que.
no es té en compte que els se-
nyors Renould i Hesse han estat
ministres? ¿Es que no és res mo-
ralment per un partit el que hi
hagi dos ministres del partit com-
plicats en fets vergonyooss?

No seré jo qui ataqui un par-
tit que comença per ésser "biga-
mi" en política, que no té orien-
tació definida, radical i sociali';
ta, i que recolza decididament un
home com M. Doumergue, que
no ¿) radical ni s,ocialt¿ '.i i que
f j. tots eh possibles per a /wA>
Çir fi tota costa la burgesia fran-
C'-ti. Hiikria fet molt .'antaimnt,
M. Herriot, d'acceptar l'oferi-
ment dels Faron, Le Brunn, Sen-
nac, etc., per anar a la constitu-
ció d'un partit socialista, i així
quedar nets de culpa i no tenir
de donar explicacions de cap
mena pel que fa referència al fet
Siaviski, que, per ell sol, ja és
prou, ni tampoc per no haver tin-
gut escrúpol a cooperar en go-
verns tant de dretes com d'es-
querres, ni tenir com a responsa-
ble dels fets de les LLIGUES

FEIXISTES M. Dvladtett ales-
hores president del Govern.

Així, doncs, allò del Comiti
de Moral ha estat un mite. I les
coses, salvant rares excepcions,
tornen a estar com abans.

L'únic que pot salvar-se, de la
que en diríem crema nacional, és
el senyor Roche, l'home que 1.1
pon'at un programa per a com-
batre ía misèria dintre la seva
pàtria, l'home que ha fet eh pos-
sibles per alliberar de la miseria
el gran exèrcit de desvagats
francesos. El pla -presentili per
M. Roche respon al gran esforç
d'aquest home per fer-lo viable ;
com en tots els plans d'aquesta
ra'ìitalesa, la incògnita de l'èxit
cíí<> en la forma de tàrtar-la a
la pràctica. No deixem de -pensar
que el pla és bo, però es tracta de
portar-lo a terme en un pals on
la burgesia té les regnes del Po-
der i compia amb força necessà-
ria per a llanÇar-ho tot a rodar.
En termes generals, el pla de M.
Roche és desenvolupa en cinc
punís. La primera mida radical
és la de retornar a llur pals uns
175.000 obrers estrangers. El re-
tir obligatori per a obrers i em-
pleats als seixanta anys, és la se-
gona. La tercera és la disminu-
ció d'hores de treball, de no per-
metre l'acumulació d'emplews la
quarta, i de no permetre el treball
a cap dona el marit de la qual
guanyi prop per viure, l'última.

El pla is bo, però no pas a
França, perquè a França, per fer
viable el pla de M. Roche, o s'ha
d'anar a eliminar de la política
homes com M. Doumergue o
treure aquest caire burgès d'al-
guns partits com el radical-socia-
lista. Però, desgraciadament, a
França, no es farà ni una cosa
ni l'altra, però si el retirar o mo-
dificar, en benefici de la classe
burgesa, el pla de M. Roche.

R. MILLAS

La vida del Partit
SECCIÓ BARCELONA-CENTRE

Hom prega a tots els companys afi-
liats a la Secció Barcelona-Centre, que
es trobin en atur forçós, que es servei-
xin passar al més aciat possible qualse-
vol dia feiner de 7 a 9 de la vetlla per
la Secretaria de l'entitat.

També es prega als companys que
tinguin infants i que desitgin enviar-
los a les Colònies escolars, que en el
termini més breu ho comuniquin al Co-
mitè de la Secció.

SECCIÓ DEL CLOT
Aquesta Secció, donant compliment

al seu pla d'activitats, posa a coneixe-

xa, no ho és. Es simplement el
desig de la premsa de dreta de
tallar l'expansió dels diaris popu-
lars.

Però que ho diguin clar. No s'hi
val a enganyar la gent dient-] i
que la premsa és un mal negoci ;

^ue això ho diguin precisament
«A B C», «El Debaté», «La
Vanguardia», etc., que són eh
que tenen més venda i més anun-
ci, la qual cosa contrasta amb el
desig de vendre els diaris a deu
cèntims que tenen els òrgans
obrers i republicans.

¿I «La Publicitat?
Volen augmentar el preu deH

diaris. Facin-ho i callin aque-
lles empreses que vulguin fer-ho
així. Allò que no és lícit és en-
sarronar el poble i robar-lo ; car
tobatori seria-augmen> T el preu
dels diaris.

Amb tot, veiem que la oanda
que piesideix Samper donarà gust
a les empreses capitalistes i mo-
nàrquiques que controlen la gran
ore'mvT. t":paí yola, per tal d'im-
posbibilUar la més lien opo"ic'ó
als esc'md'.I', dels que estan ací
bant d'arruïnar el país tot fent el
paquet.

Deu mil duros de multa

No creguin els nostres amics
què es tracta d'una multa imposa-
da a «La Nación» o a «A B C»

per les seves campanyes anti-
republicanes, no.

Aquests deu mil durets els hau-
rà de pagar ensems que desapa-
reixerà del mapa de la premsa es-
panyola, el nostre fraternal col·le-
ga «Avance», que editen els so-
cialistes d'Oviedo, per haver-se
ficat a fer consideracions sobre
com, quan i per què s'han votat
una respectable quantitat de mi-
lions per part del Govern del
guenyo Samper.

Tot sigui per l'eufòria del
«panxovillisme» prefeixista espa-
nyol.

Redactor bèllic

Josep Serinyà, que entre altres
coses és un tranquil i fa de bon
passar una estona amb ell, no fa
gaires dies, des de les pàgines de
«L'Opinió», es deixà anar i om-
plí sis columnes parlant de la ne-
cessitat de construir una bona es-
quadra que posi l'imperialisme
espanyol en situació de relativa
igualtat amb altres potències me-
diterrànies.

Naturalment que troba que això
és una mica car i... que val més
deixar-ho per ara.

Per ara i sempre, amic Serinyà.
De més a més, els nostres marins
van quedar prou bé a Santiago i
Cavité. No els doneu més feina,
pels claus de Crist !

Molt lamentable,
general Batet

Sabem que alguns oficials de l'exèr-
cit, no tenint-ne prou amb no amagar
llur antipatia a la República, apronten
totes les avinenteses per fer gala de
llur catolicisme, molestant eto saldata
amb preguntes sobre motius religiosos,
i explicant-los com s'ha de saludar la
"Divina Majestat". Aquests casos, s'han
donat repetides vegades al regiment
núm. 25, de guarnició a Lleida. Sabem
noms, i els donarem amb gust si cal
fer-ho.

Mentrestant, esperem que, el digne
Comandant de la Quarta Divisió, fent-
se càrrec de la gravetat d'això voldrà
posar-hi remei.

La Constitució espanyola diu d'una
manera clara í concreta que, l'Estat
no té religió; per tant, cap institució
que depengui de l'Estat no pot, sense
vulnerar aquesta constitució, furgar
dintre les consciències de llurs mem-
bres o subordinasi, per cercar-hi la
naturalesa de llurs creences o senti-
ments religiosos, i menys aconsellar-ne
cap.

Esperem que per respecte a la cons-
ciència dels ciutadans, encara que
aquests siguin soldats, en aquest ca*
es farà justícia.

ment de tots els afiliats l simpatitzants
del Partit, els quals són convidats a as-
sistir-hi, que avui dissabte, a les deu
del vespre, tindrà, lloc la primera ses-
sió de lectures comentades amb l'obra
«Socialisme», de l'autor Emile Durit-
heim.

FEDERACIÓ COMARCAL DEL
• BARCELONÈS

Els delegats de les Seccions són
convocats a la reunió del Ple, que
tindrà lloc el dia 4 de juny, a la
Casa del Poble, sota el següent or-
dre del dia :

t. Lectura de l'acta de la reunió
anterior.

2. Designació de la mesa de dis-
cussió.

3. Informe de la Junta Execu-
tiva.

4. Informe de les Comissions.
5. Congrés de la Comarcal.
6. . Preguntes i proposicions.

* * *
Demà diumenge, dia 27, al matí,

Reté de propaganda a Reus. Parla-
ran -els companys Joan Fronjosà i
Joan Comorera.

* * *
Demà diumenge, dia 27, a la tar-

da, acte de propaganda a Falset.
Parlaran els companys J. Montllés,
Jacint Gené, Joan Fronjosà i Joan
Comorera.

Avui, dia 20, a les deu de la nit,
a Valls. Conferència pel company
R. Folch i Capdevila sobre la «Llei
de Contractes de Conreu » .

Coses catòliques
Un dteri que apareix ací i s'anome-

na «EI Correo OataUn», Inseria el dia
21 en ei seu primer full, 1 en forma
visible, «o que segueix :

«¿Dinero par» templos? Admirable.
¿Dinero para Hospitales? Meritísimo.
¿Dinero pam escuelas, para a»üos, or-
felinatos, comedores económicos, obras
sociales? pigno de loa y aplauso.

»Pero antes para qfte todas estes
empresas de devolución y caridad, di-
nero para el periódico católico. Porque
sin periódico católico que es la trin-
chera en que se estrellan lot embates
del enemigo, vendrá éste y se quedara
con templos, hospitales, escuelas, asi-
los y orfelinatos y hará de ellos armas
contra nuestra fe. — Cardenal Hart-
mann.» ,

No s'hi val, i nosaltres no podem tro-
bar digne que hom digui que primer cal
fer donació de cabals per als periòdics,
abans de socórrer els hospitals, orteli-
nats i asils. Fins fa poc —dissortada-
ment, hom encara no ha obert prou
els ulls— l'Estat espanyol i la nació to-
ta, segons manifestacions deia interes-
sats, naturalment, era essencialment
catòlica. I no obstant han edat moltes
les persones —per exemple els que no
eren tan papistes com el Paí», milers
de milers— que no han pogut ni tan
sols anar a raure a un hospital; in-
fants que han conegut la misèria, mo-
ral i fisica, totjust nats; vells —des-
prés d'haver treballat tota la vida per
sostenir un estat de coses d'encanta-
ment moral 1 de privilegis— havien de
pidolar almoina, com si una Nació i
un Estat «totalment catòlics» no po-
gués arranjar aquestes primeres orde-
nances de la seva doctrina.

De tant en tant, un grupet de fer-
vents «amics dels pobres» (tal com ara
passa a la dissortada Àustria, després
de l'aixafada criminal fruit d'un fana-
tisme irracional) organitzaven rifes,
festes 1 altres coses a profit dels po-
bres, si bé aquests estaven ben lluny,
i dissortadament la recapta liquida
sempre era migrada. Heus ací l'esforç
d'una nació eminentment catòlica,
Veieu si eren profitoses totes aques-
tes activitats per ajudar al desval-
gut, 'producte d'una falsa actuació que
ha engendrat l'actual estat de coses.

«... Vendrá éste (vol dir l'enemic) y
se quedará con templos, escuelas, etc.».

Suposem que els hospitals, asils, etc..
també poden tenir-los altres organitza-
cions —millor si poden estar al marge
de tot fanatisme— i amb més d'encert
que els que «primer han de donar di-
ners a la premsa que a les institucions
benèfiques». I quant a allò de la fe.
creiem que quan es tracta d'un sentí-
mnt que sols persegueix de monopolit-
zar hospitals, asils, orfelinats, etc., per
tal de seguir Ja trajectòria i ela. fruits
d'una llarga dominació borbónlco-cató-
lica que sols ha estat —les provea a la
vista senyor«— puntal de privilegis i
senyera de favoritisme«, mUtor és no
parlar-ne.

ALEX JULIA

Treballadors!!
Coneixeu j»

UNIBA?
UNIBA és el basar de Pren* Unie« installât i
recentment obert al carrer de Fíveller (abans Fer-
nando), núm. 94, que ven les coses a més bon preu

que ningú...

Tot per pocs cèntims
Solament té aquests preus:

•

0*10 o'a5 o*75
o'95 i*5o a*- 3*- ¿

5f- 7'5o 10*-
Visiteu-la i us en convencere«

UNffiA
BASAR DE PREUS ÚNICS

FÍVELLER, 34

La casa que demostra i prova que
verta més bon preu que ningú
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Joventut Socialista de Catalunya
La l lu i ta d a r r e r a Per*uèserà?, Visions sobre Catalunya

Tí^r^í»lr>na la rfr^tTi m£»f rrinrvll ~

Des dels temps remotissima en què la
Humanitat passà del comunisme pri-
mitiu a la societat de classes amb l'a-
parició de la propietat privada sobre la
terra, l'antagonisme, contingut unes
voltes 1 esclatant altres, entre les elas-
ses dominants i les oprimides, ha per-
sistit a través dels segles, degenerant
en lluita acarnissada, en aquells perío-
des en què una civilització naixent pug-
na per enderrocar el règim social esta-
blert.

Els canvis fonamentals que ha sofert
la societat humana des del seu origen,
són ben pocs. A la descomposició del
comunisme primitiu, succeí l'establi-
ment del règim esclavista de l'edat an-
tiga, el qual fou bandejat pel feudalis-
me migeval, que al seu torn hagué de
desaparèixer per donar pas al capitalis-
me burgès de la nostra època.

Però, malgrat aquestes transforma-
cions, que indubtablement han consti-
tuït un progrés considerable per al gè-
nere humà, el proletariat, eterna víc-
tima, segueix encara irredent, subjecte
com està a l'estament propietari pel
Jou econòmic.

De la bèstia de treball sense cap
dret que era l'esclau, el productor ha
evolucionat fins a convertlr-se en l'as-
salariat dels nostres dies: ciutadà amb
igualtat de drets públics que el seu ex-
plotador, encara que els seus drets si-
guin més il·lusoris que reals, per efecte
de la supeditació econòmica.

En la societat actual, la lluita de
classes està plantejada entre la bur-
gesia, que detenta el monopoli dels ins-
truments de producció i canvi, i el pro-
letariat, que no disposa d'altra cosa que
la seva força de treball, L'assalariat
pretén vendre al més car que pot la
força de treball, mentre flue el capita-
lista procura comprar-la-hi al més ba-
rat possible. El capitalista, que és tot-
poderós, perquè té l'Estat sota la seva
grapa, pot reduir l'obrer per la fam
i ofegar per la força la seva protesta;
això empeny els treballadors a agru-

par-se, per a, tots junts, poder plantar
cara a l'enemic comú. El proletari
conscient sap que la seva situació d'in-
ferioritat és conseqüència del règim
econòmic en què viu i que únicament
podrà manumitir-se d'aquest conquis-
tant el Poder i abolint les classes.

L'època que estem vivint, és època
d'agudítzació revolucionària, perquè el
capitalisme, impotent per controlar
el desnvolupament de les forces pro-
ductives que ha desencadenat, cami-
na vers la seva fi, víctima de les prò-
pies contradiccions; però abans de
sucumbir, es lliura a una resistència
desesperada contra el seu adversari
màxim : el Socialisme, que no sols re-
presenta una concepció més humana i
més justa de la societat, sinó que està
basat en un sistema econòmic que pot
impulsar il·limitadament el progrés so-
cial.

Crisi, sobreproducció, atur forçós,
reducció de salaris, misèria, feixisme,
aldarulls, revolució, guerres en perspec-
tiva... tal és el panorama desolador,
apocalíptic, que ofereix el capitalisme
en la seva posta. Els esdeveniments ac-
celeren l'activitat del proletariat, que
es sent empès a la lluita per tal d'aixa-
far el feixisme que s'aixeca pertot ar-
reu disposat a sotmetre l'obrer a un
esclavatge més ominös que el de l'Anti-
guitat; el proletariat es posa en peu
també, perquè sap que pot acabar amb
la misèria i vol conquistar el benestar
universal. I és el Socialisme, la darrera
etapa que albira en el seu afany de
superació; etapa que una volta acon-
seguida, probablement abandonarem
per anar vers una nova quimera, métí
llunyana encara; però que avui és el
nostre ideal màxim, i la lluita per a
implantar-lo, la que té entaulada la
nostra generació, és la lluita final, la
que portarà al món, cal esperar-ho a
una era de justícia, de llibertat, de
pau...

L'INCORRUPTIBLE

Moments de peril l
Del Govern Lerroux passem al

Govern Samper ; si aquell fou
funest, aquest amenaça ésser-ho
encara més.

El segon Govern radical se-
gueix les petjades del primer:
està al servei de la reacció.

El fantasma Cambó, cap su-
prem dels capitalistes catalans,
ha aconseguit que el nou Govern
radical portés al Tribunal de Ga-
ranties Constitucionals la llei de
Contractes de conreu, aprovada
reglamentàriament pel Parlament
català. Què pretén amb aquesta
política traïdora i jesuítica el cap
lligaire ? Pretén que la gent del
camp perdi la serenitat i es llanci
a una lluita sagnant, i una ve-
gada portades les coses a aquest
terreny, justificar la intervenció
armada del Govern central din-
tre la regió autònoma.

Aquesta gent de la Lliga no
han pogut pair la lliçó que els
donà el poble.

La seva bilis pujà tant de
grau, que quan fou l'hora de de-
fensar dignament les seves posi-
cions assistint a les sessions del
Parlament, aconsellats barroera-
ment pel seu capitost Cambó,
abandonaren la noble lluita i fu-
giren com a gossos bastonejats
cap a Madrid, la seu del republi-
canisme històric i podrit.

No hem tardat gaire temps, a
Catalunya, a tocar les conse-
qüències de la covarda fugida.
La tropa lligaire, ferma aliada
de la reacció espanyola, s'ha fet
seu el Govern Samper i ha pro-
vocat el primer greu conflicte en-
-tre el Govern central i la Genera-
litat.

El cavall de batalla, aquesta
vegada, és la llei de Contractes
de conreu. La llei votada pel
Parlament català, que lliura el
proletari del camp de les urpes del
cacic, és' una llei justa i equi-
tativa que no es deixaran arre-
bassar els camperols catalans.
Així ho pregonaven els rètols de
la fantàstica manifestació anti-
feixista del día 2Q d'abril, en la
qual els autèntics representants

del camp català, els rabassaires,
foren el grup més nodrit.

Als homes del Govern de Ca-
talunya els demanem l'energia
suficient, en aquest moment de
perill, perquè no transigeixin da-
vant les amenaces dels traïdors
del poble ; que sàpiguen que els
treballadors del camp i de la ciu-
tat estem disposats a defensar,
en qualsevol terreny, les lliber-
tats i les lleis socials tan dura-
ment conquerides.

L. FARIGLE

Notes

Barcelona, la gran metròpoli
on desemboquen torrent a d é s
d'homes de totes bandes i me-
nes, és com una mar immensa d'il-
lusions, misèries i desenganys.
¿ Per què serà que tanta i tanta
gent, saltant entre els esculls, re-
lliscant pels verdissos, troba la
mort abans d'assolir l'arribada a
port ? ¿ Per què serà que les ex-
tremitats exacerbades de la urbs
són curulles de gent forastera ?
Barcelona, acollidora, és el refu-
gi de tots aquells que es benefi-
cien del problema social agudit-
zat. Tots plegats en toquem les
conseqüències. Potser és degut al
cinyell emmurallat de les seves
muntanyes i a la barrera del Ma-
re Nostrum que l'emmarca, que
totes les inquietuts i angoixes
quedin enclotades.

No fa pas molts anys era
«riota); parlar de Barcelona en
el seu aspecte polític, ja que te-
níem la pretensió d'haver trobat
el Messias alliberador al bell mig
del Paral·lel, aquell que avui és
considerat com a «republicano de
antaño». Més tard, els estran-
gers s'escruixien pensant que els
ciutadans barcelonins, anarquis-
tes mil per cent, es passejaven
tranquil·lament pels carrers de la
ciutat amb una bomba a cada mà
i un ganivet a les dents.

Mentre les vagues i atemptats
terroristes no passaven més enllà
de l'Ebre, les autoritats de Ma-
drid no s'hi amoïnaven pas mas-
sa. Però, ah ! Les coses han can-
viat una mica i sembla que a ca-
sa nostra anem a estructurar les
articulacions econòmiques en la
mesura que ens permet el nostre
Estatut i la Constitució espanyo-
la. I ves per on, avui som nosal-
tres qui, a l'entorn d'una taula
de cafè, fem comentaris sobre
l'aprenentatge destructiu q u e
passen arreu d'Espanya aquells
que abans ens esguardaven aTnb
aire d ecommiseració. Per això,
avui, arreu d'Espanya, voldrien
contemplar les seves coses amb el
prismàtic de Catalunya.

Tot això no són més que bones
«disposicions» del Govern de
Madrid que, mancat de coratge
per afrontar obertament una llei
votada pel nostre Parlament, vol
enfonsar-nos en un llot d'on aca-
bem de sortir.

JOSEP FRANQUET

LA JOVENTUT SOCIALISTA DE
CATALUNYA A G R A E I X COR-
DIALMENT ALS DELEGATS AL
TERCER C O N G R É S ORDINARI
DE LA U. S. C. L'HAVER AC-
CEPTAT LA REPRESENTACIÓ I
INTERVENCIÓ EN LES TASQUES
DEL CONGRÉS DEL DELEGAT

REPRESENTANT DE LA JO-
VENTUT.

Continuant la sèrie de conferències-
oontrovèrsies iniciades per la Joven-
tut, el pròxim dimarts dia 29, a les
deu del vespre, el company Lluís
Ardiaca parlarà sobre «Qüeslions se-
xuals». Donat l'interessant del te-
rna, esperem que no hi mancarà
ningú.

Dijous, dia 31, a les deu del ves-
pre, tindrà lloc la darrera confe-
rència del company Fronjosà sobre
« O rganització Sindical ».

Organitzada per la Joventut So-
cialista de Barcelona, s'efectuarà diu-
emnge, dia. 27, una sortida a la plat-
ja de Mongat.

Fem avinent a totes les companyes
i companys, així com també a la
Secció infantil, que la sortida serà
per l'Estació de França, a les set
del mati.

Curset de cultura física
A partir del primer de juny, es do-

naran al Gimnàs de la Joventut unes
lliçons de cultura física a càrrec d'un
'company de la mateixa. Als com-
panys que interessi, poden informar-
se a la Secretaria de la Joventut,
tots els dies feiners, de 7 1/2 a 8 i/a
del vespre.

AMANITS
UNA DENÚNCIA

Els obrers vaquers de Catalunya,
han denunciat públicament la manca
d'escrúpols dels patrons vaquers ens
tjuant a la higiene i puresa emprada
en l'obtenció de la llet.

Vol dir això que els vaquers tenen
molt «mala llet». Els haurem de «fer
la vaca ».

UN TRÍPTIC
Un agrari: Un «pytecantropus»
Dos agraris : Dos escapolaris.
Tres agraris : La cova d'Altimira.

UN ALTRE TRÍPTIC
Un radical : Un sacrifici per la

pàtria.
Dos radicals : Un negoci brut.
Tres radicals : Un tiberi.

Acadòmla de Tall I Confecció
P R O F E S S O R A

ROSA S. DE COMORERA
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.a

NOTA.—Lts afiliades a la U. S. C. i llu« filles
disfrutaran d'una rebaixa de £ ptcs.

Es una absurditat enorme l'er-
ror en què cauen molts homes en
creure que les normes i costums de
relacionar-se entre ells, són coses
intangibles i que han de perdu*
rar pels segles dels segles. Gaire-
bé sempre, davant d'un problema,
per a aquests esperits, insoluble,
reacionen amb l'argument de pes
suficient per convèncer-se ells ma-
teixos, ja que no convencen
ningú amb cervell que pensi,
que tal o qual solució no és pos-
sible, perquè uns estatuts s'hi
oposen o uns reglaments ho prohi-
beixen. Pel simple fet d'uns pa-
pers escrits, no poden transigir, i,
el que és més trist, no poden com-
prendre que a cada moment de la
vida els homes han d'obrar d'a-
cord amb el present, jamai d'a-
cord amb un passat que obeeix
una realitat ultrapassada. Llur
comportament és la negació de
tota normal evolució.

Produeix pena de veure aquests
esperits il·luminats, que mai no po-
dran fer res que compti en la vi-
da, tancar-se dins un cercle ple
d'arguments simplistes, els quals
invariablement seran llur bagat-
ge peculiar en la vida, sense evo-
lucions, sense dubtes, sense recti-
ficacions, molt lògiques en qui
pensa per compte propi. Aquesta
pena augmenta davant els fets
concrets que es produeixen en tot
moment al nostre entorn ; tota
l'Espanya d'enllà de l'Ebre es
troba enfront de Catalunya. Tots
porten en llurs actes l'etiqueta es-
panyolista. Hi ha un màxim comú
divisor per a tots els valors polí-
tics, des de l'esquerra ultra-revo-
lucionaria a les dretes, passant, és
clar, pel P. S. O. E.

Tots serven com un tresor les
carrinclones tradicions espanyo-
les. Tots veuen en la història
d'Espanya un mirall meravellós
allà on només hi ha misèries. «La
unidad de la patria» està per da-
munt de tots els internacionalis-
mes. Espanya — deia un com-
pany del «partido» en una assem-
blea d'un Sindicat de la U. G.
T. — «a pesar de todo siempre
tendrá 49 provincias». Desconei-
xent que actualment en té 46 i una
regió autònoma, i que més enda-
vant no sabem com estarà, enca-
ra ; que el més natural és que va-
riï. L'idioma castella és una font
de cultura, us diuen plens de bo-
na fe i de credulitat, però en cur-
sar uns estudis — sobretot d'or-
dre tècnic o científics — hom es
dóna compte que el castellà no li
serveix gairebé de res, encara que
ens faci pena de dir-ho.

I, amb aquests arguments més
o menys ampliats, formen llur
lèxic i es senten colonitzadors.
La trajectòria cíclica que seguei-
xen els porta sempre al mateix
lloc, i aquest, és clar, és venir a
civilitzar-nos portats per l'eufòria
de la «grandeza de España».

Hem esgotat els arguments hu-
manament possibles per posar
en evidència certes errors. Tot ha
estat debades. Ha arribat, però,
el moment en què tota polèmica
és impossible i no volem perdre el
temps llastimosament ; Catalunya
ha deixat la seva primitiva forma
de satèlit per assumir la d'astre
solar. D'ella, avui, parteixen
raigs que il·luminen les penombres
de les terres espanyoles desolades
per la barbàrie d'una reacció in-
decent. Avui, combatre-la és nociu
per als homes que estimen i sen-
ten la llibertat. No podem accep-
tar diàlegs amb qui cridi «viva
España» ; aquest mot és subver-
siu. Ningú, en nom de cap orto-
dòxia, pot combatre l'autonomia
perquè és l'expressió plena de la
voluntat d'un poble que, en nom
dermes elementals principis so-
ciaj^les, ha d'ésser respectada.

ASvui la combaten bornes que,

ultra altres condicions, ens han
demostrat que són uns solemnes
demagogs. S'han dirigit atacs
violents contra companys repre-
sentatius nostres. Nosaltres no po-
dem fer la bugadera ni podem en-
tretenir-nos a contestar els que
abandonen llurs «tareas revolucio-
narias» per fer el joc a les dre-
tes, per difamar a qui en l'actua-
litat fa quelcom més positiu que
ells.

Tothom faci la seva via i carre-
gui amb llur responsabilitat. Ca-
talunya està dempeus i nosaltres
a la seva avantguarda i amb nos-
altres tot el moviment socialista
català.

TOMÀS AMAT

La i r respectuós.tat
de la joventut

Aquesta pàgina vibrant en què
la Joventut expressa els seus
anhels i els seus neguits, i des de
la qual hostilitza totes les forces
antisocialistes amb un ardiment i
una impetuositat remarcables, és
un exemple eloqüent de quin ha
d'ésser l'esperit que ha d'animar
les activitats jovenívoles en les
lluites polítiques.

Els companys de la U. S. C.
no han d'alarmar-se, si els joves
trobem estrets els marges i llargs
els camins que per a la consecució
de l'ideal comú té traçats i se-
gueix el gros del Partit. Si nos-
altres haguéssim d'opinar i obrar
idènticament a la resta dels mili-
tants, no valdria pas la pena que
forméssim una agrupació particu-
lar. Ingressar a la Joventut, és
avenir-se implícitament a marxar
a l1 avençada del Partit.

Com a conseqüència inevitable
del caràcter de la nostra actuació,
sorgeixen a vegades diferències
amb els companys de fora la Jo-
ventut, però mai aquestes no po
Jen ésser confoses amb actes d'in-
disciplina. La joventut, que per
idiosincràcia, ja tendeix a la irre-
verència, quan és una Joventut
Socialista, i que, per tant, s'ha
imposat la missió de destruir els
prejudicis i les institucions dr la
decrèpita societat capitalista, ha
d'ésser enemiga implacablt de
tabús i fettitxos de tota mena.

Sense deixar-se impressionar
per noms consagrats ni per nor-
mes tradicionals, escomet, plena
de gosadia, contra tot allò qje és
caduc i retardatari, i si bé a vega-
des, inconscientment, comet in-
justícies lamentalbes, aquest*"; li
han d'ésser dispensables en prà-
cia que el fi que la guia és generós
i elevat.

A Catalunya, on tantes energies
té a esmerçar la Joventut So-
cialista per irradiar les doctrines
emancipadores que defensa, la
tasca en aquest sentit pot i ha
d'ésser molt fructífera i no creiem
pecar d'exagerats, afirmant que
ja comença a donar fruits òptims.
Pretenem ésser les brigades de xoc
que amb més entusiasme coopera-
ran a forjar el gran Partit Socia-
lista que a Catalunya requereix,
i per reeixir en la nostra pugna
creiem indispensable deslLurar-
nos del lastre de l'oportunii;ne i
altres xacres que obstaculitzen l'a-
venç del Socialisme i el corrouen.
Volem depurar el Socialisme mix-
tificat i acomodatici, restai lint
el marxisme en tota la seva pure-
sa i adaptant-lo lleialment a les
circumstàncies actuals.

EUGENI PONS

Vacances:

CALÇATS MARIPI
Els trobareu arreu on aneu
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Les del III Congrés de la Unió So
cialista de Catalunya

Després del Congrés „_'.»••£*
La impressió que ens ha dei-

xat a tots, el tercer Congrés Ge-
neral ordinari de la Unió Socia-
lista de Catalunya, és totalment
reconfortant.

S'havia de tractar una qüestió
apassiona dora, com era la de de-
finir concretament la posició de la
U. S. C. davant del Partit So-
cialista Obrer Espanyol.

Totes les altres qüestions posa-
des a debat eren secundàries al
costat d'aquella. 1 és que el pro-
blema de les nostres relacions amb
els companys socialistes de més
enllà de l'Ebre era la cosa viva
que ha tingut més relleu en la
història de la Unió Socialista de
Catalunya.

A. més dels detalls i de les da-
des exposats en el report del Co-
mitè Executiu una lectura com-
pleta de tota la correspondència
creuada entre aquest i la Comis-
sió Executiva del Partit Socialis-
ta Obrer Espanyol portà a l'ànim
de tots els congressistes una cla-
retat meridiana sobre els verita-
bles termes del problema i, peí
unanimitat, va ésser pres J'acord
d'aprovació de l'informe del Co-
mitè Executiu. Tots els Delegats
al Congrés, sense una sola excep-

•ció, sense una sola abstenció, vo-
taren la conclusió de l'informe de
ratificar els acords del Congrés
de fusió -de les forces socialistes
a Catalunya, celebrat els dies 15
i 16 de juliol del 1933.

Una vegada més ha quedat
provada la recta intenció i el pro-
cedir pulquèrrim del Comitè Exe-

1 cutiu de la Unió Socialista en les
seves relacions amb el Partit Es-
panyol i amb els ¡elements de
l'antiga Federació Catalana dis-
solta. Una darrera dada n'és

una prova evident : dels cinc
companys nomenats per aclamació
per a constituir la Mesa de dis-
cussió, quatre, entre ells el Presi-
dent, eren procedents del Partit
Socialista Obrer Espanyol, i un
—un Secretari—procedia de l'an-
tiga Unió Socialista de Catalu-
nya.

Calj però, anotar unes observa-
cions, a propòsit del darrer Con-
grés, en relació amb el Partit Es-
panyol.

Una d'elles, sens dubte la més
remarcable, és la de la confiança
dels Delegats nostres enfront dels
companys socialistes espanyols.
Esgotats tots els mitjans de re-
lació, i acabats tots els terrenys
"d'intel·ligència amb la_ Comissió
Executiva Central, no per això
hem desesperat d'obtenir, en data
més o menys llunyana, un acosta-
ment definitiu. Un Delegat ho
exposà amb tota claredat dient
la seva esperança d'aconseguir-ho
quan una altra Comissió Executi-
va del Partit Central el dirigeixi
amb un criteri més comprensiu
que la d'ara.

Amb aquesta impressió ens se-
paràrem i és de creure que aques-
ta impressió perdurarà en nosal-
tres malgrat totes les intrigues
Cjue es forgin dintre mateix de
Catalunya ; malgrat els atacs vio-
lents que dirigeixen contra nostre
uns quants despitats del Partit
Central, que des de Catalunya
mateix fan aquesta mala feina ;
malgrat que un propi diputat nos-
tre ens faci la traïció de no saber
ni agrair l'acta que li hem donat ;
malgrat tota la malavolença d'al-
guna primera figura del socialis-
me espanyol ; malgrat la incom-
prensió general d'allà sobre la po-
lítica catalana. Malgrat tot con-

•fiem i guardem els braços oberts
en prova de confiança. Troques
més enredades que aquesta han
estat capdellades i torres molt més
altes que les que ara volen fer-nos
ombra han estat enrunades.

Ens separa la lletra d'uns Es-
tatuts ; però uns Estatuts no po-
den ésser mai una cosa incommo-
vible.

Ens separa un problema de re-
sidència ; nosaltres som catalans
L ells són espanyols, però ja fa
anys que uns i altres hem supe-
rat, o hem d'haver superat, el
sentit imperialista d'aquests ad-
jectius.

Ens separa una política espa-
cer part d'ells del fet de l'auto-
nomia del nostre poble, però sa-
bem que en un dels seus Congres-
sos fou reconegut el dret a la lli-
bertat de les nacionalitats ibèri-
ques i, com que no som separatis-
tes, un dia no llunyà ens podrem
abraçar sota un signe federatiu.

Ens separa uno política espa-
nyola vergonyosa i una política
catalana digna i asenyada ; però
si aquests termes s'exacerben, no
ignoren que sota el mantell de la
política nostra tots ells podran
trobar-hi un eixopluc.

Potser ens separa, encara, o fo-
menta la separació, un grup d'in-
adaptats que a casa nostra mateix
es despullen d'ideals i es vestei-
xen de misèries.

Però ens uneix per damunt de
tot i de tots un ideal comú.

Es lamentable que minúcies
d'Estatuts i problemes que no
són més que de tossuderia i d'in-
comprensió mantinguin separats
en dos camps, a Catalunya, ho-
mes que s'anomenin socialistes.
Fa tristesa de constatar que un
sentit medieval de l'organització
de l'Estat Espanyol, un sentit ar-
caic i empedreït, s'entesti a mal-
metre la voluntat de fusió socialis-
ta expressada noblement i ratifi-
cada lleialment pel Socialisme
català.

Però malgrat tot, continuem te-
nint confiança perquè per sobre
de Catalunya i d'Espanya hi ha
alguna cosa més : -hi ha el Socia-
lisme.

R. FOLCH I CAPDEVILA

Comença a les »is trenta. Comore-
ra saluda al delegat el nom del Co-
mitè Executiu. Proposa el nomena-
ment de la Comissió de credencials.

COMORERA comunica que hi ha
una delegació de la Joventut del Par-
tit que ell creu que no pot intervenir
en els debats.

Parlen diversos companys, i, final-
ment, s'acorda acceptar un delegat de
la Joventut, amb veu, però sense vot.

S'acorda que regeixi el mateix re-
glament de discussió dels Congressos
anteriors.
. Es passa a nomenar la Masa defini-
tiva del Congrés. Es elegit president
el company Recasens, de Beus, i vice-
president FloreevI l Lladó, de Tarra-
gona 1 Manlleu, respectivament. Ac-
tuen de secretaris Sanchez Marín i
Carques.

En prendre possessió, 'el company
RECASENS saluda als delegats i fa
observar que en l'actual Congrés es
vénen a ratificar els acords del Con-
grés de fusió. Diu que no ha estat la
culpa de la U. S. C. que no Imperi
l'harmonia dintre el Socialisme penin-
sular i que ara mateix s'està portant
a cap una campanya de denigrament
contra el Partit. Afirma que és la U.
S. C. la que representa el moviment
socialista a Catalunya. El Congrés,
dempeus, l'aplaudeix.

Es passa al nomenament d'una po-
nència per a les proposicions generals
i seguidament s'aixeca la primera ses-
sió per a rëprendre-la a les deu de la
nit.

II Sessió
FOLCH I CAPDEVILA, pel Comitè

Executiu, dóna lectura de la corres-
pondència creuada amb la Comissió
Executiva del P. 8. O. E. respecte a
l'acceptació de la U. 8. C. dintre la
disciplina del Socialisme peninsular,
per ampliar l'informe del Comitè Exe-
cutiu, el qual es posa a debat.

ORANIER pregusta si les antigues
seccions del P. 8. O. a Catalunya en-
cara cotitzen per à conservar el dret
de participar als Congressos nacio-
nals.

Altres companys demanen les sec-
cions que han estat separades del
Partit.

FOLCH I CAPDEVILA contesta als
delegats i diu que es troben fora de
la U. S. C. le« antigues seccions del
P. S. O. E., de Montcada, Sabadell, Sit-
ges, Tortosa i Lleida.

S'aprova per unanimitat l'informe
del Comitè Executiu.

RECASENS es felicita de l'acord
del Congrés, amb la qual cosa és de-
mostrada la unió dels socialistes a Ca-
talunya, i al mateix temps la manca
de comprensió respecte als camins de
de comprensió respecte als camins que
ha de seguir el Socialisme per part dels
companys de Madrid.

VILARET diu que el Congrés hau-
ria de declarar que en qualsevol mo-
ment poden ésser represes- les gestions
amb el P. S. O. E, en nom del Socialis-
me universal. El Congrés, tot i reco-
neixent la bona intenció del company
Vilaret, no creu procedent un debat
sobre aquest punt

Es posa 'a debat l'informe del grup
parlamentari al Parlament de Cata-
lunya, que és comentat favorablement
per molts delegats i s'aprova per acla-
mació.

Seguidament segueix l'informe del
grup parlamentari al Parlament de la
República, 1 ORANIER fa observar la
conveniència que els nostres companys
diputats procurin Imprimir tota l'ac-
tivitat possible a llurs funcions.

BARJAU fa avinent que la compo-
sició del Parlament i el no estar en
cap Comissió és un gran entrebanc
per a les activitats de la minoria.

SERRA I MORET intervé en el ma-
teix sentit que Bar] au i fa esment de
l'accident que va sofrir, el qual no li
ha permès actuar com voldria; dóna
compte de molts treballs que s'han
fet i la tasca que fe a la Comissió
Mixta de Traspassos.

(Després d'aquestes explicacions s'a-
prova l'informe.

Es discuteix la conducta del dipu-
tat Ruiz Lecina. AMAT pregunta si
una renúncia signada en blanc és ac-
ceptada per les Corts, en fer-ne ús. VI-
LADOMAT creu flue en. tots els casos,
quan es manca ft Ja disciplina, s'han
d'aplicar sancions i que si nq,à/com-
pleixen no sigui per culpa del Partit.

COMORERA exposa detalladament
el cas Ruiz Lecina, el qual usurpa
una representació, de bon comença»
"ment, per deure l'ésser candidat a una
sèrie de chachullvs i tupinades. La
circumscripció -de Tarragona és la més
acreditada en l'art de la comparencia
i del contuberni . i Ruiz Lecina va
apel·lar a aquests procediments per a

ésser diputat. Van inventar-se seccions
la part tècnica de fer un diari. I
aquests afers, tècnicament, manquen
i falsificar actes d'escrutini. Actual-
ment fa una campanya difamatòria
contra els homes de la U. S. C.

En una reunió que va presidir CO-
MORERA, hom hi va Invitar a votar
una Junta de la U. S. C., la qual co-
sa no va ésser permesa. Ruiz Lecina
va atrevir-se a dir que la U. 8, O. no
volia que ell fos diputat

EI Comitè Executiu va tolerar les
anomalies perquè mancaven vuit dies
per a les eleccions i podia produir-se
una situació de violència i arribar a
l'escàndol. Per aixp va ésser sacrificat
un company digne com en Recasens,
que era el qui havia d'anar en candi-
datura.

Com que Ruiz Lecina està fora de
la disciplina de la U. S. C. i fa obra
contra el Partit, cal cursar la renún-
cia de la seva acta i aplicar-li san-
cions. Fa observar que el P. S. O. E. no
exigeix aquesta garantia als seus ho-
mes i que per això hi ha resistències.

Fan ús de la paraula diversos dele-
gats, i hom acorda considerar fora del
Partit el ciutadà Ruiz Lecina i cursar
la renúncia de la seva acta.

S'aixeca la sessió a la una i mitja,
per à reprendre-la el dia següent a les
deu i mitja del mati.

Ill Sessió
Es comença la sessió a tres quarta

d'onze. Es dóna lectura de l'acta de
la sessió anterior i queda aprovada.

RULL proposa el nomenament d'u-
na ponència revisora dels comptes de
JUSTÍCIA SOCIAL 1 que es parli de
la situació del setmanari. Així s'a-
corda.

Es posa a debat l'informe del Con-
seller d'Economia i Agricultura.

SANCHEZ MARIN demana les raons
per les quals, en constituir-se el Go-
vern de concentració, no va creure's
més convenient d'exercir la Conselleria
de Treball.

MIRET prega quef s'informi de tes
causes que han' impedit la implanta-
ció de l'hora d'estiu.

COMORERA explica que, pel que fa
referència a la col·laboració, el verita-
ble problema de fons consistia a col-
laborar o no coUaborar, i que tota la
resta eren coses accidentals. Per al-
tra banda, la Conselleria de Treball
és d'un gran perill, ja que s'ha d'a-
plicar allò que ha legislat un altre,, la
qual cosa ía quedar sempre mala-
ment.

A Economia poden fer-s'hi lleis, en
particular sobre Cooperatives. S'ha fet
molt en aquest sentit, Ja que s'ha le-
gislat, i aplicat tota la legislació.

Pel que fa a l'hora d'estiu, s'han
trobat resistències insuperables en les
Companyies carrilaires, que es mouen
per raons peninsulars.

PALLEJÀ prega que es procuri crear
un organisme oficial Que pugui vèn-
cer les dificultats que hi ha per a la
implantació de l'hora d'estiu. .

COMORERA ho veu factible i, el
Congrés ho accepta.

Abans d'aprovar-se l'informe, ROS-
SELL demana si la ratificació inclou
continuar la col·laboració.

ORANIER creu que són dues coses
distintes.

ELÍAS entén que s'ha de ratificar
la confiança al Conseller d'Economia
i el Congrés ho fa així.

Es posa a debat l'informe sobre
«Treball», diari. MIRET exposa el
punt de vista que la Comissió no-
menada no ha fet tot .el que calia per
tal que «Treballi» pogués sortir.

Censura l'anunci del número del
Primer de Maig, per no haver-se
acomplert.

FOLCH I CAPDEVILA explica que
el número del Primer de Maig fou
concebut com a propaganda, i que
això, en part, s'ha aconseguit. Per la
resta, la Comissió havia d'actuar te-
nint en compte que sols s'han suscrit
uns 300 bons.

SI es té en compte que avui som
prop de cinc mil afiliats, només amb
la subscripció d'un bon de 25 pesestes
per cada un d'ells, el problema estaria
resolt.

ORANIER prevé contra el perill de
fer projectes que, després de remenar-
los una temporada, queden enterrats.
«Treball» no pot ésser un d'aquests.

Es compromet a assegurar la conti-
nuació del diari així que es pogués fer
aparèixer A primer número,

ROSSELL explica que la seva sec-
ció s'ha suscrit per 300 t proposa que
allò que han fet ells serveixi d'exem-
ple. , '•' •

CAPDEVILA dóna. compte que ca-
da afiliat ha de convertir-se en un
propagandista de «Treball», i que ell
pot demostrar, amb el, que ha fet,
fins on pot arribar l'esforç personal.
L'aparició de «Treball» és un proble-
ma de voler que surti.

MARTINE¿ CUENCA aclareix qui-
na era la missió de la Comissió Pro-
«TrebaU», qu« res no tenia a veure amb
de valor a l'hora de portar-los .a la
pràctica, que éa el que es tractava.

FOLCH I CAPDEVILA amplia l'in-
forme perquè es vegin les dificultats
de tot ordre per fer sortir un dia-
ri. El cost s'acosta a les 30,000 pes-
setes mensuals, només amb un direc-
tor i un redactor. I és impossible que
els ingressos abastin totes les despe-
ses. . • •.

Pel que ía a la Comissió que va no-
menar-se, molt companys s'han hagut
de substituir, la qual cosa no ha pas
facilitat els treballs.

GRANIER insisteix en els . seus
punts de vista i diu que no hem de
tenir pressa per a fer el diari sense
estar segurs que podrà continuar.

S'aprova l'informe i es nomena una
nova Comissió Pro-«Treball».

Són nomenats: Oranler, Fold) 1
Capdevila, Fronjosa, Escorça, i Rull.

Es presenta una proposició, que s'a-
prova, adreçant una salutació al Par-
tit Socialista francès, que en aquests
moments celebra el seu Congrés a
Tolosa.

Es presenta una altra proposició la-
mentant la manca d'acord amb el P.
S. o. E.

(Acabarà lu setmana' eturant.)

Proposicions
aprovades

£1 Congre» acordo declarar la «ava
adhesió I- la »èva solidaritat moral i
material amb els company» socialistes
austriaci en la lluita llur .contra el
terrorisme de Dallfut i per al triomf
de la revolució socialista.

» * *
Els delegats al Congrés de la U. S.

C. trameten llur salutació met calorosa
i efusiva a llurs company* socialistes
francesos en el moment que tenen lloc
les sessions de llur 'comici nacional a
Za ciutat de Tolosa, i els encoratxa
en la lluita contra la reacció repre-
sentada de Doumerge.

* * * '
El Congrés va pronunciarle per un

recolzament absolut de les reivindica-
ción« de les masses pageses catatan«»
i pel manteniment de la integritat de
la llei de Contractes de Conreu, do-
nant ta seguretat a les arganittactont
de rabasiaires que Ut V. S. C. estarà
al costat àel Govern de concentració
de la Generalitat perquè la llei sigui
fidelment aplicada, ja que agüeita é»
la raó ffésier de la col·laboració' toeia-
Ztóía.

* * *
Sobre Za col·laboració que es manté

amb els partits d'esquerra, es consi-
derà convenient de no perllongar-la mis
enllà del que demanen les circumíían-
ctes de perill per a la llibertat, donant
un marge de confiança al Comitè Exe-
cutiu per donar-la per acabada en
eZ moment oportú, pronunciant-te per-
què sigui sempre el Partit el que de-
'termini el que faci referencia a l'es-
tabliment dé pacte» i coKabortfctofw.

Voleu comprar llibres?
demaneu-los a

LI» LLÉTMS SOCIALISTI»
Voleu ajudar una organitza-
ció que destina els sens pos-
sibles excedents a la propa-
ganda dels nostres Ideals?
Peu les comandes a

LIS LLITIMS SOCIALISTI»
Voleu amb la participació co-
operativa en els excedents,
comprar llibres a preus asse-
quibles?
Feu-vos membre de

LIS LLITKIS SOCIALISTI!
Hores d'oficina: De 5 a 7 de
la tarda, tots els dimarts, di-
jous i dissabtes feiners.
Casa del Poble, Primer de
Maig,7 -Telèfon 11482.
BARCELONA

^Maripï,
Mar/pí, Ma r/pi

E» ei calçat

f réécrit


