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La política de Madrid és això: aventurerisme
El Govern de la Generalitat

• -.¿SM naiA.-/
Des del primer moment que va produir-se l'antagonisme de si-

tuacions entre Barcelona i Madrid, a Catalunya s'havia de tenir
consciència que calia treure'n un avantatge de lluita. Era impossi
ble suposar que l'equilibri de les posicions podia mantenir-se uri
temps massa llarg. Si l'ambient de Catalunya hagués estat deter-
minat per les condicions que en general proporciona la lluita de
dos exèrcits, ja no cal dir que hauria estat fàcil d'establir entre el
govern i l'opinió un acord tàcit donant tota latitud al govern, i es-
perant la massa només l'hora de rebre ordres.

La nostra situació d'esquerra, però, si tenia una significació (i
més tenint en compte la col·laboració que hi donàvem els socialistes),
era la de satisfer, per contrast amb Madrid, un mínim d'aspiracions
liberals, aplegant-hi les que, per liberalisme, tenien un abast social

I això no era possible havent de sostenir simultàniament una lluita
amb el Poder central, perquè existia el perill, oom pot veure's, que
el Govern restés absorbit preferentment per la pugna de situacions,
per l'aspecte polític, sobretot, i estès exposat a donar la sensació que
el seu esquerrisme era desdibuixat i fos inoperant.

'Per altra banda, el manteniment d'una situació d'esquerra, a Ca-
talunya, havia de derivar cap a una combativitat cada dia major.
I, des d'aquest punt de vista, les possibilitats de lluita es trobaven
en relació directa amb el desenvolupament d'una combativitat equi-
valent de les esquerres espanyoles. Concretament ; aquest caire ds
combativitat que havia de prendre automàticament el Govern de la
Generalitat, sols podia explicar-se en virtut de la seva projecció pen-
insular i per la funció d'estímul que hagués d'exercir en les esquerres
espanyoles.

Es cert ; existia el problema dels socialistes, que a Espanya pre-
senta dificultats que no ofeerix a Catalunya per l'actitud d'aparta
ment enfront de les esquerres en què s'ha collocai el Partit Socialis-
ta, Però aquest problema sols tenia una importància de segon ordre,
ja que una vegada s'hagués trobaf en marxa un moviment ofensiu,
els contactes amb altres forces haurien presentat altres característi
ques. Avui, que ja està iniciada la marxa de les esquerres cap a la
conquista de les multituts, ho podem apreciar, car, tot mantenint,
des de les planes d'«El Socialista» la tessitura d'escepticisme, no per
això es deixa de veure amb bons ulls el ressorgiment de la demo
cràcia d'esquerra.

Ara bé. Potser ha arribat el moment que el que no va entre-
veure's en els primers moments, o que la gravetat de les circumstàn
cies feia difícil d'enfocar, s'intenti ara, ja que el nostre progrés en
l'opinió té el contrapès d'unes dretes agressives, i que fàcilment han
d'enfocar solucions de violència preveient llur escombrada de la po-
lítica. • .

Ja que, a Catalunya, existeix un acord absolut de tots els ele-
ments d'esquerra sobre un punt mínim de defensa de la situació, i
aquesta és la mateixa a Espanya ; de Catalunya ha de partir la ini-
ciativa que a Espanya s'estableixi un compromís entre els republi-
cans i els socialistes que, amb independència del Partit ja van fer-ho
abans de l'adveniment de la República, per arribar per tots els
mitjans a fer possible un Govern d'avenç social que es traci un pro
grama mínim, en el qual, ultra el retorn a la integritat de la Consti
tució, quedés consignada la part que d'una manera immediata ha
d'ésser objecte de nacionalització en les funcions de l'Estat en mans
d'un govern d'esquerra.

La confiança que inspirem a tots els homes avançats per la nos-
tra actitud, si ha de servir per alguna cosa, és precisament per això
per portar el sentiment de lluita de les esquerres a la seva màxima
expressió.

Les reivindicacions de la gent
del camp, tant de Catalunya
com d'Espanya, corren el ma-

teix perill.
No hi han de valer les lleis
d'excepció dictades per evitar
que, amb les masses campe-
roles, triomfi la revolució so-

cialista.
Cal que a Espanya les esque-
rres, com a Catalunya, es po-

sin en peu de guerra.

El nostre
prog rèma:
VOLEM una democràcia «oda-
lista, o sigui amb intervenció di-
recta dels individui i nuclis so-
cials i el regiment de la colico-
tivitat; VOLEM la, socialització
de la riquesa; VOLEM la cu-
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fronte-J
t»; VOÍ
Igni l'o-l

pressió del* cosso* annata; VO-
LEM la supressió de lee
ree fiscals i econòmiques;
LEM l'escola única, * signi
bligació de te colleotivitat de do-
nar a tota el« ciutadans un» in-
tegral educació formativa 1 que
tots tinguin obert el camí al*
ensenyaments superiora mitjan-
çant la selecció d'aptitud; VO-
LEM assegurar per » tothom el
dret a la vida; VOLEM la des-
aparició de lee classes social«. X
tot això ho aconseguirem, costi
el que costi, per tota els mitjans

al nostre «hurt.

El cas del diputat Rufz

La vergonya de
Casas Viejas

A l'entorn de la vista de la cau-
sa pels tràgics esdeveniments de
Casas Viejas, la premsa monàr-
quica i monarquitzant ha menac
una campanya — no gens sorpre
nent, d'altra banda •— senzilla
ment repugnant. Tots els seus
diaris s'esquincen els vestits amb
un posat d'indignació totalment
hipòcrita i farisaic. Ara, davant
el record d'aquella tragèdia, el
cor se'ls parteix de pena i reno
ven de bell nou els planys que
llançaren als quatre punts cardi-
nals quan varen ocórrer els fets.
Però, no pas moguts per nobles
sentiments de dolor i de compàs
sió, sinó amb una impietat i amb
una impudicia que no tenen quali
ficatiu, hom diria que es rebegen
i refocilen amb les tristes despu
lles de les malaurades víctimes,
amb la insana intenció de rebo-
tre-les contra la figura dels se-
nyors Azaña i Casares Quiroga,
per tal de tacar-los amb l'estig-
ma de la indignitat, i, de retop,
abocar damunt la República tota
la sutzura de llur rancúnia mal
continguda.

No cal, però, que s'hi amoïnin
gaire. Tots ens coneixem, al cap
i a la fi. Aquests senyors monàr-
quics, en lloc d'erigir-se en fiscals
i acusadors, farien millor de gi-
rar una mica la vista enrera. Per-
què llavors veurien que en els
temps de la monarquia, tan enyo-
rada d'ells, havien estat possibles
esdeveniments molt més tràgica
que els de Casas Viejas, sense
que mai no en fos demanada res-
ponsabilitat a ningú. Aleshores.
e', fet d'ocupar un càrrec d'auto-
ritat o de dur uns galons a la
mànega era sinònim de la impu -
nitat absoluta gairebé. O si no,
que ho digui l'època del terroris-
me dels germans Rull, l'origen
del qual no ha estat possible d'es •
brinar mai ; que ho digui la ton-
gada dramàtica en què els gene-
rals Arlegui i Martínez Anido
aplicaven la «llei de fugues»;
que ho digui, encara, el desastre
d Annual, amb la desaparició
subsegüent del famós expedien*

Amos Kuiz tecina, diputat a lesj
Corta espanyoles pels vota de la Unió
Socialista de Catalunya, ha estat ex-
pulsat del nostre Partit com saben tots
ele nostres afiliats. L'expulsió ha estat
ratificada pel darrer Congrés nostre
del» dies 19 i 20 darrers.

L'acord del Congrés fou també d'a-
dreçar-se al President de la Cambra
de Diputats per comunicar-li que el
diputat Ruiz Lecina no podia pertà-
nyer més al cos de diputats, tota ve-
gada que el seu càrrec estava a dispo-
sició de la Unió Socialista de Catalu-
nya i aquesta, per unanimitat, havia
acordat dimitir-lo.

.Ruiz Lecina un- cop assabentat de
diaris de Madrid en la qual deia que
l'acord d'expulsió trameté una nota als
mal no hayia pertangut a la Unió So-
cialista de Catalunya. D'aquesta afir-
mació en llenguatge vulgar se'n diu
"barra".

Amos Ruiz Lecina va ésser candidat
de la Unió Socialista, elegit en l'avant-
votació que els nostres Estatuts exi-
geixen, per les nostres Seccions i Agru-
pacions de la circumscripció de Tar-
ragona.

Un cop nomenat candidat signà la
declaració que els nostres Estatuts
també assenyalen en la qual es com-
prometé a posar el càrrec a la dispo-
sició dels organismes directius de la
U. 8. C. si, "per .qualsevol causa que
foc", deixés de formar part del Partit.

Reproduïm la carta en facsímil:

cualquiera causa que sea, pongo mi
mandato a la disposición de Io* orga-
nismos directivos del Partido de Unió
Socialista de Catalunya para que és-
tos resuelvan en consecuencia.

Barcelona, fecha ut supra.
Amos Ruiz Lecina (rubricat)"

Aquesta declaració la va signar Ruiz
Lecina al domicili de la Unió Socialis-
ta de Catalunya davant de tota els
companys del Comitè Executiu i delí
altres candidats, companys Barjau, Co-
mas, Viladomat, Folch i Serra.

Suposem, doncs, que no ho negar*.
Hem trames una nota a la premsa

de Barcelona i a la de Madrid per-
què el públic s'assabenti de la psicolo-
gia del senyor Ruiz Lecina.

De la mateixa manera que ell va tra-
metre una comunicació a la premsa,
nosaltres n'hem enviada una altra de
contestació per posar les coses al Hoc
que els pertoca.

Ha estat tramès l'original de la de-
claració transcrita, al President de la
Cambra de Diputats en compliment de
l'acord del Congrés de la Unió Socia-
lista de Catalunya.

Cs indiscutible que per dignitat po-
lítica, Amos Ruiz Lecina ha de renun-
ciar al seu càrrec o, en ca« contrari,
serà un home que no fa honor a la
seva firma.

Com que em temem que la seva
resolució serà aquesta darrera, per-
què l'única cosa que interessa al te-

il d'eotubr* del 1933
f" ., -

' fk. Presidente de la 'UIXd SOCIALISTA I» CATALURA*

t Bi Infrascrito Anís Rui« L« o In», nombrado eendldate e, Diputad» e,

Cert* e en 1» aaterotacion realizad» por Uè seociones de Tarragon»»»

en emplialento de loe articulée correspondiente» de lee 1» U tutee

Ae nuée tre Pwtlde.manifiestei

k) tu* »e obligo » obeervar loe principios del Vtrtlde Ae Oftil fe»

el·llet« de Catalunya y IM decisiones de eue Congresoe»

B) Cue par» el o»eo de faltar al compromiso »nterioraente *malfee*

tede e de abandonar el Partido,por cualquier» o»ue» que eeá»pe&go •!

••adato a 1» dlspoeieion de loe organismos direetiroe del Pejrtlde de

DniA Socialist» de C»taluny» par« que estoe re»u«lT»n_en ooaeeewenete.

Beroelon»,fecha ut supr».

ŷ̂ Wvn̂ /..;

El contingut és ben clar. Àdhuc és
feta en castellà perquè mai no pogués
alegar que no sabia el que firmava:

"31 octubre 1933.
Sr. Presidente de la "Unió Socia-

lista de Catalunya".
EI infrascrito Amos Ruiz Lecina,

nombrado candidato a Diputado a
Cortee en la antevotación realizada
por la* secciones de Tarragona, en
cumplimiento de los Estatutos de
nuestro Partido, manifiesto:

a j Que. me obligo a observar los
principios del Partido de Unió Socia-
lista de Catalunya y las decisiones de
»us Congresos.

b). Que para el caso de faltar al
compromiso anteriormente manifesta-
do o de abandonar el Partido, por

nyor Ruiz Lecina són els emolumenta
que el carree li produeix, ene veiem
obligats a fer constar que a les Corta
espanyoles hi ha un diputat que es
diu socialista i no té ree de socialis-
ta, perquè la primer» condició d'un
diputat socialista ha d'esser la de res-
pectar la democràcia nostra, un ade
diferent de la democràcia burgesa.

Segons la democràcia burgesa, quan
un home ha obtingut un càrrec e» des-
interessa dels seus electors. Pera ' se-
gons la democràcia nostra« que é» l'ú-
nica que compta i que mereix respec-
te, quan un home h» obtingut un càr-
rec ha de donar constantment compte
de la seva actuació 1 ha d'estar a la
disposició constant del Partit que l'ha
elegit.

Amos Ruiz Lecina té la paraula.

Picasso, en el qual, segons sem-
bla, hom descobria la intervenció
d'Alfons de Borbó en aquell lue-
tuós esdeveniment. Ens limitem
a esmentar només aquests fets,
com a mostra dels innombrables
que es produïren en temps del rè-
gim passat'; car si els haguessin»
de citar tots, la llista es faria in
terminable.

Els elements monàrquics no te
nen el dret moral d'acusar nin-
gú. Perquè si alguna cosa ha de-

mostrat, entre albes, el procés de
Casas Viejas, és que, en el sen
tit d'exigir responsabilitats, la
República instaurada el 14 d'abril
del 1931 — en la d'ara ja no hi
creiem tant—representa un guany
sensible i evident. I bé ens serà
permès d'esperar que, un cop pas
sat aquest període de desvirtua
ció, el règim tomarà a rutllar pek
camins que havien estat iniciat-,
quan el seu adveniment.

PAU CIRERA
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Un poble en marxa
No es (racla de cap poble im-

portant : Pineda -- 3,500 habi-
tants—. Tampoc nu es tracta de
cap marxa espectacular, d'aque-
lles que obeeixen moltes vegades
a momentànies suggestions de
masses. Es quelcom de seriós,
raonat , de i i iu t iu .

l'Js nostres preparatius de
marxa han estat lents lins ara.
lïns han ocupat anys i anys.

Era l'esforç, quotidià, silen-
MÓS — i heroic molt sovint, per-
què el desert era llarg i hom no
en veia fàcilment la fi — ; era
l'esforç de la tasca opaca de con-
quer i r voluntats més amb fets
que nu pas amb prèdiques. Com
Ifs arrels de les plantes en hi-
vern, quietament i eficaçment,
així han treballat els pocs, comp-
tats, conscients, fins ara. Ara les
arrels ja tenen prou vitalitat :
l 'arbre pot estendre's en brancat-
ge i en rama !

Un poble en marxa. U. S. C.,
secció i le Pineda, té dues sub-
seccions o ent i ta ts f i l ia ls , «Estol
Femení» i u Joventut Socialista».
Té Grup Excursionista i té Grup
Teatral, e n plena activitat:
aquest darrer organitza sovinte-
res Vetllades d'Art i d'Ideal, que
constitueixen no sols un esplai,
sinó un element educador per als
¡oves t noies actuants ; i, de més,
lia integrat recentment a les se-
ves activitats una cinquantena
d'infants que amb el nom d'El
nostre planter (g a 14 anys) i Les
¿•'alumnes d'Estol Femení ( 4 3 9
anysi, prenen part, xamosos í
entusiastes, a les vetllades esmen-
tades.

Ha creat, també, una Mutua-
//f/t/ Socialista per tal de fer
front a les possibles contingèn-
cies econòmiques dels associats ;
i, per fi, ha creat la seva escola:
( ui I ¡ira Socialista.

CULTURA SOCIALISTA
Hem de confessar que la plas-

mano d'aquest ideal, que anys
na covàvem, ens ha proporcio-
nat un goig gran. Una Escola
per al proletariat en el nostre po-
blet ! Ara comencem a creure que
hem sortit del desert i que pet-
gem ja terra productiva: ara co-
mentem a tenir esperances per a
l'esdevenidor de la nostra gent.
Sursiíi/i corda \

La nostra Escola vol fer cultu-
ra, integral, i vol que en parti-
c ip in , no solament els afiliats de
Ics nostres entitats, sinó tot el
poble.

L'Is mestres primers a qui ha
con l i â t les lliçons, són: M. Ser-
ra i Moret i Carles Carques.
ILI priïiu'r programa :

L n. l l içó inaugural, a càrrec del
primer company esmentat, va te-
n i r lloc el 24 d'abril i va cons-
tar de l'exposició del següent
tema :

Si't'/iilisnit', partit de la Intel-
lìgc.jicia. Necessita/ d'una cultu-
ra ìiilrgruí. • lil i/ne cai apren-
dre' per ti Sssrr socialista. - Va-
ìiir di- la disciplina intellectual
i inorai. - Preparació intellectual
t tècnica per iti direcció dels or-
ganismes socials. - La revolució
HL> es ¡nés que. un esforç de la in-
ti'Uigt'ncia i una superació dels
-.-alors pretèrits.

Les cinc lliçons següents cons-
t i t u e i x e n un curset ile Sociologia,
que és el que ens està explicant
el company Carles Carques.

4 de maig:

Lliçó i .»
Crítica dels mètodes clàssics

d' invest igació històrica. - Con-
cepció mate r i a l i s t a de la història.
Rxamen stiscint de les primitives
associacions humanes. - Causes
de l lu rs trasformacions. - Antro-
pofagia, Esclavatge, Servalge,
S a la r i a t. - Testimoniatges i
exemples abundants d'historia-
dors i geògrafs.

8 de maig :

Lliçó 2.'
NaJxença ile la f i losofia so-

cial. - Els seus orígens antics. -

Avenç progressiu dels gèrmens
de doctrina socialista. - Rous-
seau, Morelli, Malli, Blanqui,
Saint-Simon, Fourier, Proud-
lion, Owen. De Hegel a Marx.

Antagonisme entre els ideals
de la revolució burgesa i la rea-
l i ta t monstruosa del capitalisme
incipient. - Socialisme científic o
modern. - Naixença i desenvolu-
pament dels Partits Socialistes. -
Universalització de la doctrina
Socialista.

15 de maig :

Lliçó 3.»
Uepercusions morals del So-

cialisme en el món cristià mo-
dern. - Fracàs rotund de la doc-
t r ina cristiana. - Corrupció dels
postulats humanistes del cristia-
nisme. - L'Església al servei del
Capital. - Les belles i heroiques
gestes del proletariat enfront els
anatemes papais. - Deformació
conscient de la història del cris-
tianisme. - Potència expansiva de
la nova moral.

22 de maig :

Lliçó 4."
El triangle Socialista : Acció

política, sindical i cooperatista.
- Creacions tangibles al voltant
d'aquestes modalitats del Socia-
lisme. - Rol respectiu. - Exemples
d'edificació socialista. - L'obra
dels companys vienesos i aus-
tríacs en general. - Creacions del
Socialisme anglès i belga. - El
nou món de la U. R. S. S. -
Possibilitat absoluta d 'una Hu-
manitat col·lecti vista.

29 de maig :

Lliçó 5.»
El Socialisme català. - La U.

S. C. - Funció insustituible del
nostre partit. - Els seus mestres. -
La U. S. C., futura mansió del
proletariat català conscient. - Es-
perit d'unificació socialista d'a-
cí. - Posició actual i esperances
pròximes. - Deures immediats i
constants del militant conscient.
- Resum.

Acabat aquest curset, tindrem
una conferència sobre El flagell
de la guerra, i, després, el com-
pany Josep M. Vilarrúbia co-

mençarà un curset sobre Ortogra-
fia catalana.

Cultura Socialista pensa conti-
nuar així, en el seu primer any,
donant una o dues lliçons set-
manals. A judicar per les dona-
des fins ara, seran d'una eficà-
cia gran. Més de dues-centes per-
sones hi assisteixen, homes i do-
nes, socialistes i d'altres sectors
polítics, i hi estan amb tal reco-
lliment i atenció, que hom nota
de seguida la compenetració pro-
funda que s'establtìix entre els
mestres i els alumnes, garantia
segura de l'eficàcia de l'ensenya-
ment, i garantia també que
l'esperit de bona part del poble,
a Pineda, ha traspassat ja l'eta-
pa rudimentària o de pura ape-
tència localista, per entrar de
ple a la conscient o d'apetències
ideològiques.

Companys catalans : heus ací
un poble en marxa. ¿ No us ho
sembla ?

SARA LLORENS DE SERRA

Federació Comarcal del
Barcelonès

Els delegats <le les Seccions són
convocats a la reurJó cel Ple. que
tindrà lloc el dia 4 de juny, a la
Casa del P^ble, sotn el següent or-
dre del dia

1. Lectura de l'act.a de la reunió
anterior.

2. Designació da 13 ,nesa de dis-
cussió.

3. Informe de la Jur.ta Execui.iva.
4. Informe de les Comissions.
5. Congre > dt la Coir.ircal.
6. Preguntes i proposicions
La Secció de l'Hospitalet convoca a

tots els si-us afiüats a l'Assembleu or-
dinària (¡ue Undrà lloc dimarts, dia 5
de juny, a les nou del vespre, carrer
Jacint Verdaguer, sota l'ordre Ic-l dia
següent :

1. Lectura de l'ací a anterior
2. Estat de compte".
3. La gestió dels delegats al III

Congrés.
4. Assumptes generals

Per als treballa-
dors lleidatans
El 12 del corrent mes, Com-

panys donà un crit d'alerta als
treballadors del camp de les ro-
dalies de Les Borges, en el seu
parlament en la vetllada necrolò-
gica que organitzà el Centre Re-
publicà d'Esquerra d'aquesta
ciutat , a la memòria de Macià.

El dia 13, organitzada per U.
S. de C., donà una conferència
el company Folch i Capdevila so-
bre l'abast de la Llei de Contrac-
tes de Conreu, també a Les Bor
ges; el mateix dia 13 en donà
una ei diputat Marià Rubió al
Centre Catalanista d'Esquerra i
Barcelona sobre el mateix tema •
en donà una altra el diputat San-
taló a Girona ; el passat diumen-
ge, dia 20, parlà novament d'a
questa Ilei als treballadors de
Martorell En Companys ; i el dia
22 en donà una el senyor Lluhí al
Centre de Dependents. Totes
aquestes conferències són donades
perquè ens assabentem de l'abas'
d'aquesta Llei, de la significació
política que té davant les lliber-
tats de Catalunya, i per a la sal-
vació de, la República.

Doncs bé ; hem de preguntar
a alguns polítics lleidatans i de la
seva ex-província, militants a
l'Esquerra Republicana de Cata-
lunya, per què fan la mala feina
que fan ? Per què diuen que el
que es faci ara no tindrà efectivi-
tat, ni té cap objecte, puix que la
Llei no és aprovada pel Tribuni1,
de Garanties de Madrid ? Per què
diuen també que quan serà apro-
vada la Llei per aquest Tribunal
aleshores cridaran els treballadors
i propietaris, i faran un contracts
tipus -convingut entre ells, sense
que calgui tenir en compte la
Llei aprovada pel Parlament Ca-
talà, i que, per tant, no cal fer
ara revisions de contrades ? Es
que pot haver-hi cap català liberal
que pugui estar conforme que
aquesta Llei, o qualsevol altra,
hagi de dur el marxamo del Tri-
bunal de Garanties, que avui re-
presenta la reacció i el propietaris
me feudal?

Aquest comportament dels po-
lítics de la circumscripció de Llei
da, militants a l'Esquerra Repu
blicana de Catalunya, ha creat un
confusionisme entre els treballa-
dors del camp, els quals ja no sa-
ben on són ; el que sí pot assegu-
rar-se és que amb aquest confusio-
nisme es quedaran molts treballa-
dors sense demanar la revisió de
llur contracte.

El puntal més; ferm de la Repú-
blica, que indiscutiblement és Ca-
talunya, quedarà esvaït si perme-
tem el triomf dels atacs de la
reacció disfressada, perquè podem
combatre els reaccionaris que
francament tenim enfront nostre,
que són els propietaris de la Lli-
ga, però fa de molt mal comba-
tre el propietarisme tipus Lliga
de les mateixes files esquerranes

Treballadors de les terres llei-
datanes: per a millorar el vostre
estament social, per les llibertats
de Catalunya, per la salvació de
la segona República Espanyola,
feu la revisió de contracte ; feu-la
avui, no espereu a demà. Tots els
que us diuen que cal esperar el
fall del Tribunal de Garanties us
enganyen.

Reviseu els vostres contractes
per l'emancipació vostra i dels
vostres fills ; no escolteu qui us
digui el contrari, que aquest río
té res de republicà, ni sent els ba
tecs dels cors dels treballadors,
ni es dóna compte que els fills
d'aquests treballadors van mal
vestits i descalços, ni que viuen en
cases immundes.

Treballador català ; amb les
privacions amb què has viscut has
escrit la nostra història. Posa't
ara ai lloc que et correspon per
trobar una compensació al treball
que dones a la societat.

J. PINYOL

Les Borges Blanques, 2 maig
del 1934.

C a m í a s e g u i r
Ens trobem entre els que es

senten fondament adolorits per la
discrepància entre la U. S. C.
i l'Executiva del Partido Socialis-
ta Obrero Español.

Ens sentim adolorits pel fet
h'haver de discrepar d'uns ho-
mes ver quals va unida la respon
sabilitat de la direcció d'un par-
tit de la vàlua i solvència del
Partit Socialista i la seva història,
d'abnegats lluitadors de la cau-
sa socialista.

Ens sentim adolorits, també,
pel contratemps que això repre-
senta en la marxa ascendent
que experimenten les forces so
cialistes a Catalunya, car no obli-
dem que una estreta compenetra-
ció de tots plegats faria que fos
més accentuada encara aquest",
marxa ascendent de què parlem.

Inclinats a acceptar els fets, no
creiem convenient de violentar-los
portant-los per camins forçats.
Serà pel nostre natural optimisme
que confiem en l'encert del camí
emprès i en la nostra fe en els
ideals, que río dubtem que aquest
entrebanc amb què avui topa l'U.
S. C., dintre un curt termini ha
d'ésser superat en bé de les idees
socialistes per les quals uns i al
tres lluitem.

Hem de tenir interès que
aquest període circumstancial si-
gui al més breu possible, i per
aconseguir-ho potser el millor
serà que cap de nosaltres no obli-
di aquell adagi nostre que diu que
'<a so de tabals no s'agafen lle-
bres».

Entenem que el camí a seguir
per la U. S. C. ha d'ésser el d'una
intensa propaganda dels ideals
socialistes arreu de les terres ca
talanes, ja que ara, com mai, el
terreny és abonat per fer adep-
tes a la causa socialista.

Fundar seccions amb els ho
mes que com nosaltres sentin les

idees ; procurar per tots els mit-
jans que la nostra organització
mantingui sempre l'austeritat que
és tradició en les organitzacions
socialistes i educar les masses en
l'esperit de lluita contra l'actua!
règim capitalista.

Paral·lelament a aquesta tasca,
que podríem dir-ne d'organitza
ció interna, procurar donar a ço
néixer als companys socialistes
d'arreu d'Espanya, i per tots els
mitjans que tinguem, l'obra i els
resultats que s'en deriven de la
U. S. C. en el moment actual, en
aquesta Catalunya tradicional
ment hostil als ideals socialistes.

Creiem que aquesta és la tasc'i
que en l'hora actual s'imposa a
la U. S. C., tasca feixuga, sens
dubte, donada l'escassetat de mit-
jans econòmics amb què es comp-
ta ; però no dubtem que a la ve •
gada que és una tasca honrosa,
ha d'ésser excepcionalment pro
fitosa a la causa socialista.

Amb la tasca de proselitisme
que arreu de Catalunya es realit-
zi és de preveure un accentuat en-
fortiment de l'U. S. C., i la con
seqüència d'això, lògicament, hi
d'ésser l'explícit i immediat re-
coneixement de la U. S. C. per
part dels nostres companys sòcia
listes de la resta d'Espanya, fu-
gint d'ells certs prejudicis en què
sembla que es troben situats molts
d'ells.

Serà llavors quan Catalunya,
la regió avui autònoma, contri-
buirà, per mitjà de la U. S. C., a
l'enfortiment del Partido Socialis-
ta Obrero Español, aportant-hi
un contingent de forces com no
les hi ha portat mai aquesta re
gió, malgrat els cinquanta anys
consecutius de prèdiques socialis
tes.

ARTUR PUIGVERT
Mataró.

El III Congrés de la U. 8. C.
(Continuació)

Una altra proposició, que també és
aprovada, de solidaritat amb els com-
panys austríacs.

Informa la ponència de proposicions
generals.

N'hi ha una demanant que sigui
obligatori per als afiliats de la U. B. C.
de pertànyer a llur respectiu Sindicat
de classe.

La ponència diu que aquesta propo-
sició és sobrera, ja que això ho esta-
bleixen els Estatuts.

S'accepta el punt de vista de la po-
nència, defensat per BOTELLA.

Hospitalet proposa una campanya
d'higienització de les capitals com un
dels mitjans de combatre l'atur for-
çós També proposa que es faci com-
plir el que disposa la llei sobre inva-
lidesa i retir obrer. Queden aprovades
les dues proposicions.

En matèria social, s'aproven tres
proposicions sobre legislació general,
una; i sobre el treball i els drets de
la dona, les altres dues.

Granollers demana que els diputats
al Parlament de Catalunya defensin
una proposició de llei a favor de les
Cooperatives de força elèctrica.

RÖSSEL la defensa calorosament,
explicant com les empreses privades
abusen dels consumidors. RUIZ creu
que s'ha d'aprovar i així ho fa el
Congrés, acceptant un marge per a la
redacció definitiva del projecte de
llei.

Poble Nou proposa que es defensi el
principi que els ex-ministres no cobrin
cesantía.

La ponència diu que no pot anar-se
més enllà del que estableix la llei d'In-
compatibilitats.

COMORETIA creu que la proposició
és encertada per tal com fixa un punt
de vista de moralitat socialista.

La i>rt!è)icia manté el seu ount de
vis-ta, però el Congrés accepta ínte-
grament la proposició.

IV Sessió
La Ponència dóna compte d'una

proposició establint l'obligatorietat pelo
afiliats a la U. S. C. de pertànyer pre-
cisament a llur respectiu Sindicat de
classe.

SANCHEZ MARIN la defensa dier.t
que aquesta proposició tendeix a dife
renciar els Sindicats col·legials dels
d'ofici o indústria.

BOTELLA creu que és innecessària
ja que aquesta obligació és definida
pels Estatuts del Partit. El mateix op'-
na CASAS.

GENE i SANHEZ insisteixen que
del que es tracta és d'evitar que afí

liats a la U. B. C. pertanyin a Sindi
cats on es troben burgesos.

La Ponència creu que l'obligació de
sindicar-se és inherent a l'ingrés al
Partit i que la conducta dels afiliats
en altres organismes no pot ésser de-
terminada per un acord de Congrés,
sinó pel control que el Comitè Execu-
tiu exerceixi sobre els afiliats. Així
s'acorda.

Hospitalet proposa que el Partit es-
tableixi un pla municipal d'higienit-
zació, amb les obres que comporti,
per tal de remeiar l'atur forçós. Tam-
bé demana que es faci una campanya
a fi que siguin observades les dis-
posicions sobre el retir obrer i in-
validesa.

Intervenen diversos companys. CO-
MORERA la recolza i és aprovada.

Sant Gervasi demana, i així s'acor-
da, que es treballi per tal que sigui an
fet la vigència i aplicació de les dis-
posicions internacionals sobre el tre
ball de la dona, tant pel que fa a la
protecció que les lleis li concedeixen
especialment, com pels drets que té, i
també que es compleixi el conjunt de
la legislació social.

Es presenta una proposció demanant
que es presenti un projecte de llei per
tal d'afavorir les Cooperatives de fluid
elèctric.

ROSSELL la defensa, fent observar
la tendència existent a Catalunya de
crear Cooperatives com únic mitjà d'o-
posar-se als abusos de les empreses pri-
vades. Cal aprofitar el fet que les em-
preses hagin rebaixat el preu del kilo-
wat per raons d'oportunisme i impe-
dir que el tornin a augmentar.

RUIZ s'hi adhereix, però demana
que es deixi un marge per modificar-la
a la minoria parlamentària a fi de
facilitar-ne l'aprovació. S'accepta així.

Poble Nou proposa que es defensi
el principi que quedin suprimides les
cessanties dels ex-ministres.

La ponència diu que legalment ne
pot fer-se altra cosa que fer complir
la Llei d'Incompatibilitats. GRANIER
demana la paraula per dir que ell
també ho entén de la mateixa manerr

(Continuarà i

Calçats d'estiu
Exclumva Maripi

Joan Escarpanter
Canet de Mar
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L ' ú l t i m r e c u r s

A mesura que en el transcurs
dol temps avança el progrés i la
civilització, cessa l'apartament
dels pobles i augmenta de grau
cl mimetisme universal. Era en
ris temps pr imi t ius de la historic
que el món humà podia presen-
tar, en tots els ordres, un aspecte
heterogeni i variat . Avui, però,
que les realitzacions í adoptación;;
dels homes, han salvat les distàn-
cies, han remuntat el temps i ha»
posat, a raig de l lum, allò que
abans pertanyia íi les tenebres,
<>1 món presenta un aspecte homo-
geni que afecta totes les mani-
festacions humanes. Eri l'ordre-
social, en l'ordre de les idees,
cri l'ordre de la cultura, en l'or-
dre econòmic i f ins en l'ordre de
les realitzacions, tots els [¡obles
del món, sotmesos a la interde-
ixmdència fi l la de la comunicació
universal, segueixen un mateix ca-
mí. Avui, ja no es pot anar con-
tra corrent. Podem pretendre des-
viar el. curs de la torrentada.
Oposar-li un dic. El que no podem
pas pretendre és que les aigües
dels rius vagin de mar a munta-
nya. O que plogui de baix a dalt.
O que el tro es presenti abans que
el llamp.

Fem aquestes consideracions
]>eiisant en aquest fenomen que
comença a prendre caràcters d'u-
niversalitat : el feixisme.

Si més no, avui és ja plena-
ment un fenomen continental.
Itàlia, Alemanya, Àustria, Bul-
gària, Iugoslàvia, Romania, Po-
lònia, Portugal i Hongria, ho de-
mostren a bastament.

No perdrem el temps portant el
feixisme al laboratori. Tots co-
neixem prou les seves manifes-
tacions. Direm només i creiem que
tots hi estareu d'acord, que el
feixisme és una concessió a la bar-
bàrie.

I que la seva existència és con-
dicionada a l'esclavatge modern
dels treballadors. Allò que ens
interessa remarcar una i mil ve-
gades, és, quina ha d'ésser la po-
sició a adoptar per les masses
obreres, si no volen ésser sacrifi-
cades.

1 en arribar aquí, plantegem ja,
d'una manera crua, el dilema en-
tre la «via democràtica» i la dre-
cera revolucionària.

Tenim a les mans, un docu-
ment signat per 305 membres de
la Schutzbund austriaca, redac-
tat hores abans de sortir de Txe-
coslovàquia en direcció a la U.R.
R. S. i adreçat als companys
d'Àustria.

En aquest manifest, els heroics
defensors del Karl-Marx-Hof, els
valerosos revolucionaris de Viena,
Fl'onsdorf, Estíria i Linz, con-

Crèdit i
Previsió

«MWIIMIUMNNMM

deiiinen vivament la passivitat de
l.i social-deiiiocràcia «que no ha
fet altra cosa, en realitat, que re-
trocedir contínuament davant l'e-
nemic».

» Els nostres caps volien defen-
sar únicament la democràcia, en
lloc d'atacar a fons el capitalis-
me, tie llançar-se a la lluita pel
poder... »

Els directors i l'extensa buro-
cràcia social-demòcrata, s'entos-
sudien a defensar la democrà-
cia quan aquesta existia nornés en
el terreny de les fantasies. Ar-
ran del cop d'estat del març del
1933, amb l'expulsió dels socia-
listes del Parlament, les organit-
/acions sindicals eren persegui-
des acarnissadament — com ara
a Espanya —• i els drets socials
conquerits, annul·lats sistemàtica-
ment. Simultàniament les orga-
nitzacions capitalistes tendien ja
cap al feixisme...

Quin interès, doncs, a defen-
sar una democràcia inexistent ?
Quina resistència a adoptar una
actitud revolucionària quan les
circumstàncies eren netament fa-
vorables ? Per què, quan ja els o-
brers de Linz, incontenibles, pas-
sant damunt la disciplina del
[í art it, és llançaven als carrers
iniciant la guerra civil, s'entre-
tenia la direcció social-demòcrata
amb pactes i negociacions amb
els cristiano-socials ? Per què les
vacil·lacions a decretar la vaga ge-
neral ?

La democràcia internacional
presenta nrreu els mateixos in-
inconvenients. L'any 17 a Rússia,
l'any 18 a Alemanya, l'any 33
en aquesta també, l'any 34 a Àus-
tria, han presenciat el fracàs de la
democràcia entossudida en la po-
lítica del mal menor. I l'únic po-
ble del món on els obrers han as-
solit la presa del Poder, ha estat
aquell on s'ha prescindit de la
democràcia: la U. R. S. S.

Quan el capitalisme exhaureix
les reserves econòmiques destina-
des a satisfer les exigències obre-
res, cada dia en augment inacaba-
ble, estableix la dictadura feixis-
ta. Per les mateixes raons, quan el
capitalisme és impotent per re-
soldre les nostres aspiracions i
amenaça, amb el retrocés esterilit-
zador, hem d'establir la nostra
dictadura. Davant l'elecció no hi
pot haver pas dubte.

Recordem unes paraules del
company Fronjosà en una confe-
rència de l'interessant curset so-
bre sindicalisme:

— ... i el més trist és que les
joventuts ja no creuen en la de-
mocràcia...

Exacte. Les joventuts ja no
creiem en la democràcia burgesa.
El que ja no és tant exacte és
que això sigui trist. Creiem, al
contrari, que l'entrada en esce-
na de les noves generacions in-
crèdules farà un gran bé al so-
cialisme. Estimulant-lo a accep-
tar en el seu programa, l'últim
recurs que ens resta : la insurrec-
ció armada.

Amb la presa absoluta del Po-
der.

JOSEP MIRET

SOCIETAT COOPERATIVA
(W*, é?«, i." T«L léln

L'objecte de la Societat
t» practicar la coope-
ració en cl crèdit,
l'estalvi I U previsió
•oprimint el lucre en
aqueste* a c t i v i t a t s

Miting a la Secció de
San»

Seguint la tasca de propagan-
da iniciada per la Joventut, di-
marts, dia 5 de juny, a les deu
del vespre, tindrà lloc un míting
on parlaran els companys J.
Santacruz, S. Franquet, A. Vili-
Ila, J. Gené i Josep Miret.

Treballadors, assistiu-hi !
* * *

A les oficines de la J. S. C.
(('asa del Poble, núm. 7), es tro-
ben a la venda les ensenyes de la
Joventut al preu d '1*25 ptes.

El capitalisme,
ka ¿it Marx»
crea els seus en-

terradors...

AMANITS
UNA NOTA

Resposta de la Lliga al Presi-
dent senyor Companys.

Entre altres coses, demanen
que acabi aquesta situació que
posa la meitat de Catalunya en-
front de l'altra meitat. Recoma-
nem al Gran Consell Ordenador
de les Estadístiques cambonia-
nes, que repassi els càlculs. Si ho
hagués fet, s'hauria estalviat de
donar una nota de «mala nota».

D'ACORD
Calvo Sotelo, en una interrupció

al discurs de Prieto sobre política
econòmica, per tal de treure's del
damunt les puces retrospectives
digué que el passat no ha de tor-
nar.

Aprovat. Però, aleshores, per
què ha tornat Calvo Sotelo?

VENTOSITATS
Duran i Ventosa en la seva con-

ferència del Coliseu Pompeia, es
planyia que la situació políti-
ca actual, amb els seus conflictes,
trenqui la solidaritat entre tots els
catalans. Però, home del dia-
ble ! : quina solidaritat voleu que
hi hagi entre els explotats i els
explotadors ?

O és que us heu tornat socialis-
ta? Si és així ens fem de La
Lliga.

LA INTERNACIONAL
La Segona i la Tercera. La Se-

gona Internacional és una mica
caga-dubtes. La Tercera és mas-
sa posseïda d'ella mateixa.

Ni l'una ni l'altra omplen les
necessitats apremiants de les mas-
ses treballadores. Potser haurem
d'agrair a Trotski la creació d'u-
ria Quarta Internacional. Ara, que
de la manera com van les coses
potser l'haurà de fundar a la Pa-
tagònia.

L'HOME DELS DESMAIS
Melquíadez Alvarez en un acte

del Partit Liberal Republicà De-
mòcrata ha dit que està disposat
a fer l'enorme sacrifici d'acceptar
el Poder. Deu convenir als inte-
ressos farmacèutics. Pel gran con-
sum d'èter a fer.

UN CRIT D'ACTUALITAT
Negoci d'auto-estacions. Negoci

de l'arròs i del moresc. Negoci
dels extintors d'incendis. Negocis
bruts i coneguts, aquests. D'altres
encara per conèixer. Cal tornar a
posar en circulació, modernitzant-
lo, aquell crit de fàstic tan pro-
nunciat en altres temps per llavis
catalans :

—Via fora... radicals!

ALERTA !
Lliga Catalana anuncia la cele-

bració d'un altre aplec comarcal
com el de Sant Boi, a Palautorde-
ra. Preveiem per als quinze dies
següents una catàstrofe ferrovià-
ria !

FERROMA

La caverna i el discurs de Prieto
Un bon dia la premsa de dre

ta s'aixecà al matí de bones. Ja
sabien, després de molt cercar,
sense cap dubte en el regne de
Morfeu, quins eren els enemics
de la República. Els socialistes—
naturalment. I una volta hagué
ren descobert l'Occeà, s'adreça-
ren als republicans, paternals,
perdonant-los la vida, tot sig-
nant, els seus ¡(enemics»... Ara
bé: la conseqüència fou que nin
gú (almenys de les files autènti-
cament republicanes), no en féu
cas ni poc ni gens del somni de la
premsa reaccionària.

I l'eufòria, de tant en tant en
telada pel crit de fam d'algun
poble espanyol, anava fent via.
Els cavernícoles, sens dubte, ja
estaven satisfets. Els republicans,
a ulls clucs, es creien ço que es
crivia «El Debaté», i el « papú. >
del socialisme minvaria. Com ce
lebrarien, després, l'estratagema.

L'eufòria portà al Parlament
a l'ex-ministre de Finances de la
Dictadura. En el Parlament hi
havia jazz-band, música lleugeri
i moltres altres indumentàries per
rebre, com calia, a tan distingit
hoste. Però heus ací que tot fra-
cassà.

Pocs dies després, el susdit ex-
ministre de la Dictadura (cal re
petir termes per evitar confu
sions), s'aixecà en el seu escó,
segurament contagiat d'eufòria,
per dir que la República estava
ensorrant l'hisenda espanyola i
que cuita-corrent calia anar a
cercar la Dictadura — no digui
quina — per arranjar un assump

La Joventut So-
cialista de Ca-
talunya espera
complir aques-

ta predicció.

te de tanta importància. Abocà
tot allò que les hores d'exili li
havien suggerit, sense mesura,
abocant, abocant... (Pido la pa
labra.) I l'orador alçà la testa ;
aquest que demanava la paraul":
era Prieto, el mateix Prieto socia-
lista, que tenia la virtut d'aixafar
els millors oradors. Des d'aquell
moment, segons males llengües
asseguren, el senyor Calvo Sotelo
«no dio pie con bola». I final-
ment parlà Prieto, de filiació so
cialista, i llurs paraules, llurs da-
des, engendrades dins els mèi
negres abims de la Dictadura, pa
raren la respiració de la Cambra.
Prieto defensava la República, re
vivia la República i assegurava
la República i esfondrava, amb
estrepitós aldarull, totes les ca-
vernes allí congregades. La Re-
pública, una volta més, estava
salvada i gràcies a l'habilitat,
l'estudi constant de Prieto, de fi-
liació socialista. Tots els republi-
cans de la Cambra felicitaren
Prieto.

Uns dies després la rectificació
del repetit ex-ministre de la Dic-
tadura (fora, naturalment, de la
Cambra), i un altre discurs gran
diós de Prieto. En una paraula :
la puntilla.

Ara poden escriure els diaris de
dreta que els socialistes no esti-
men la República, una República,
naturalment (sempre és bo con
cretar), de caire humanitari, que
permeti el viure decent dels seu-
obrers i no que serveixi solament
per garantir privilegis...

JAUME JULIÀ

Notes i avisos
El Comitè Executiu, després de

la darrera Assemblea ha quedat
constituït de la següent manera :

President : Miret ; Secretari :
Sunyol ; Propaganda : Amat ;
Redacció : Bochaca ; Cultura :
Franquet ; Biblioteca : Marro ;
Esports : Fàbregas ; Festes : Cli-
villé ; Secció Infantil: Gómez;
Vocal primer : Villaley ; Vocal
segon : Palomas.

Les reunions del Comitè Exe-
cutiu es celebren cada dilluns a
les deu del vespre.

Els torns han quedat consti-
tuïts així :

Dilluns i dimecres : Amat.
Divendres : Franquet.
Dimarts, dijous i dissabte:

Gómez.
* * »

Preguem a tots els companys
de la Joventut que vulguin fer
alguna consulta al Comitè Exe-
cutiu, que no oblidin d'adreçar-
se al company encarregat del de-
partament corresponent al qual la
consulta faci referència.

* * *
Posem a coneixement de tots

els companys, que ben aviat ce-
lebrarem la tercera sessió de Ci-
nema, en la qual presentarem el
magnífic film «Octubre».

Oportunament anunciarem la
data de celebració.

Tenint en preparació un gran
pla de propagandaa arreu de Ca-
talunya, els companys de les
Seccions foranes són pregats per-
què ens trametin noms de com-
panys per parlar i solicituds d'ac-
tes a fi de fer un extens pla de
conjunt.

CURSET DE CULTURA
FÍSICA

A partir del primer de juny, es
donen al Gimnàs de la Joventut
unes lliçons de Cultura física a
càrrec d'un company que hi per-
tany. Als companys als quals inte-

ressi, poden informar-se a la Se-
cretaria de la Joventut cada dia
de dos quarts de vuit a dos quarts
de nou del vespre.

Tots els companys que vulguin yi-
blicar articles o notes en la ciana
de la Joventut, tenen d'enviar-los
abans del dimarts de cada setmana
al company de Redacció, a la
lostra Secretaria.

Secció de Mongat
Avui dia 2, a les deu del vespre,

conferència pel company F. Granieri
Barrera sobre el tema «La situa-
ció política actual.

cM.arïpit

Marípí, Marípí
Es el calçat

pretèrit

Acadèmia d« 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.t 2.a

NOTA.—Les afiliades a la U. S. C. I llurs filles
disfrutaran d'una rebaixa de S ptes.
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De dissabte a dissabte
Im derogació de la Ilei
de Terme» municipale

Ha estat finalment derogada la
Ilei de Termes municipals per l'a-
plicació de la «(guillotina», per
unes Corts que són una de les ver-
gonyes més grosses que ha presen-
ciat aquest país, amb tot i que
ha passat per situacions escanda-

. loses .bei> remarcables. De fet, pe-
rò, la llei de Termes municipals
feia mesos que l'havien derogat
fis terratinents espanyols.

El camp espanyol viu una èpo-
ca de fam com en temps que el
general La Barrera actuava des-
pòticament a Andalusia fa una
quinzena d'anys. Per aquells
lemps, tot el Sud peninsular enro-
gí pel foc de les collites cremades
per la desesperació dels campe-
rols, que havien de passar pel sar-
casme que mentre morien de fam,
les collites emplenaven fins a ves-
sar els graners dels assassins qus
els condemnaven a misèria per-
pètua.

La derogació de la llei de Ter-
mes municipals és la patent de
cors del patronatge agrari i l'ar-
tria incivil del caciquisme, que,
amb la llibertat de contractació,
es venjarà del gest de dignitat
dels camperols espanyols per ha-
ver desbordat el cinturó de fer-
ro caciquista el 14 d'abril.

Com si estès espaordit de la
neva pròpia obra, c El Debato)
diu :

u Eslá bien. Esos abusos tenían
que reprimirse. Para acabar con
ellos hemos apoyado la deroga-
ción 4e la ley. Llevada a cabo és-
ta, otro cuidado nos acucia : que
no resurjan, de ninguna manera,
aquellos otros abusos que hicie^
ron creer que era necesaria una
medida semejante. Prevaliéndose
de la demasiada libertad contrac-
tual del trabajo del campo, del
exceso de brazos, de las frecuen-
tes migraciones internas de cam-
pesinos en época de recolección,
no han faltado, en otro tiempo,
labradores que han rebajado de

. modo abusivo y aun inicuo, las
condiciones de aquellos contratos.
Pues bien, eso es lo que no puede
volver, so pena de hacernos ver a
•tvdos que era de verdad necesaria
la ley que ahora se deroga.»

Amb tot i els consells, la gasi-
veria dels patrons encendrà una
tragèdia,,a l'hora que els elimina-
rà per sempre més.

La fam també té un límit.

Ble "toros" i la política
El dia que els nordamericans

enfonsaren l'esquadra de Cervera
a Santiago de Cuba, el bo i mi-
llor de la política monàrquica es-
panyola era als « toros » i aplau-
dia els «fenómenos», que aquell
dia havien arribat al paroxisme.

Ara, el dia que s'ha enfonsat
per revocació de la llei de Termes
municipals, tota la pagesia espa-
nyola, els diputats i el Govern,
abans havien anat als «toros» i
retardareji el començament de la
sessió de Corts històrica.
• Però que ho recordin aquests
histrions. Si fa trenta-cinc anys
una «corrida» ensorrà la monar-
quia borbònica, aquesta «corri-
da» d'ara pot costar la desapa-
rició de la burgesia espanyola
com a classe.

La salut i la subsistència de la
classe obrera no pot negligir-se
per una «corrida» de més o
menys.

Recordin Rússia els que han
pres els destins del nostre paia
com una gran festa major.

Un homenatge a Lerroux...
Hom està atrafegat aquests

d;es a organitzar un homenatge
nacional al senyor Alejandro

Lerroux, no sabem ben bé per
quins actes realitzats : si per l'o-
bra demagògica d'un quart de
segle d'entabanar babaus i cobrar-
ho dels fons secrets dels ministe-
ris de la Governació monàrquics
o bé per l'obra de lliurar la Repú-
blica a les bandes de la reacció,
de la proclamació del règim repu-
blicà ençà.

En un i altre cas caldrà confec-
cionar uns grillons monumentals
que recordin l'executòria d'aques;
vellot infecte.

...I un altre a Emiliano
Igleelae

A «Renovación» diu que tenen
intenció de fer un homenatge,
també, a l'eixerit diputat gallec
que tant es distingí llavors que
delatà Francesc Ferrer Guàrdia.

I és natural. '

El Parlament Català
El primer Parlament de Cata-

lunya Autònoma ha reprès les
seves tasques.

Els faritzeus de Lliga Catala-
na no hi han tornat. OJè

Els diputats catalans, doncs,
estan de bones>

Per nosaltres poden absentar-
se de l'Ajuntament i de Catalu
nya i tot.

I si mai la classe obrera és ma-
joria a les nostres corporacions;
saltaran pel balcó si és que els lli-
gaires gosen entrar als nostres or-
ganismes públics,

La República, només per a
aquells que acatin les seves lleis '

L'idiota Angulo
El corresponsal a Barcelona

d'«El Debate», digne company
del Pujol d'«A. B. C.», continua
fent derrotisme de la més baixa
categoria. Vegeu, si no, què diu
parlant de la Universitat autò-
noma :

«Al lado de esto no representa
problema alguno la enseñanza bi-

lingüe.. Salvo, algunos,, casos d,&
entusiastas catalanistas, la casi-
totalidad de los estudiantes se es-
tán percatando de qué et estudiar
e» caíala» *— -sebre iodo por lo
que se refiere a algunas asignatu-
ras, como, por ejemplo, la Anato-
mía —representará el dia >4e ma
ñaña iw fuerte «handicap»* para
cuando quieran concurrir a oposi-
ciones o concursos de fuera di'

'Cataluña, que exigirá la preocu-
pación de. traducir a( castellano
los giros y palabras técnicas qui
ahora se están inventando en c/i-
ifiian.li

Aquest microcèfal intenta con-
vèncer-se ell mateix que el català
és un dialecte polinèsic.

La setmana passada demanà-
vem la presó per a aquest sub
jecte. Rectifiquem. Val més que
torni a passar «El Narro». I si
així no en surt, que el portin a
Sant Boiv que el deliri de gran-
deses també acostuma a ésser pa-
trimoni de la gent tocada del bo-
let.

La clarividència del
eenyor Cambó

«El que s'esdevingué amb l'in-
tent fracassat de von Kapp, de-
mostra que Alemanya, si un dia
estigué a punt de caure en el bol
xevisme, no corre cap perill de
veure instaurat a casa seva el rè-
gim de dictadura.»

(Del llibre «Les Dictadures»,
pàg. 48, publicat l'any 1929.)

Un auto atemptat
Una vegada, un conegut nos

tre, home d'uns antecedents no
massa diàfans i.d/una ètica una
mica estantissa, explicava en un<;
tertúlia que havia estat víctima
d'un atemptat anant amb auto per
una carretera. Segons ell, des
d'un altre auto, amb el qual s'ha-
via creuat, hom li havia engegat
diversos trets que, per sort, ha
vien anat a parar a la caixa del

Treballadors!!
Coneixen ja

UNIBA?
UNIBA és el basar de Pren« Únic« instal·lat i
recentment obert al carrer de Fiveller (abans Fer-
nando), núm. 34, que ven les coses a més bon preu

que ningú...

Tot per pocs cèntims
Solament té aquests preus:

o'io Of%5 o'5o o'75
0*95 l'So a V 3'-

5'- r Bo 10'-
Visiteu-lo i us en convencerei!

UNIBA
BASAR DE PREUS ÚNICS

FIVELLER, 34
L? casa que demostra i prova que
ven a més bon preu que ningú
N O T A s A iot agiteli 4»« presentarà aqueat
anunci nom li farà un deu per cent de ¿««compte.

cotxe, sense que l'haguessin to-
cat a ell.

—Si, vaja. Es veu ben clar que
això va ésser un veritable auto-
atemptat — va fer com a comenta-
ri un dels circumstants.

El narrador, en sentir aquestes
paraules, va perdre les ganes de
continuar parlant.

En el Paradís del feixisme
Davant el simulacre d'Assem-

blea legislativa que funciona a
Itàlia, Mussolini ha hagut de con-
fessar — ben a contracor, supo-
sem — que la balança comercial
d'aquell país no és pas gens favo-
rable ni falaguera. I, per tal de
posar remei a aquesta situació des-
agradable, no se li ha acudit al-
tra cosa que fer una apel·lació a
l'esperit de sacrifici de les mas-
ses treballadores, perquè es dei-
xin retallar una mica més encaro.
els migrats salaris que cobren
ara.

Això sí ; no ha parlat de réduit
les despeses que comporta el man-
teniment dels instruments de guer
ra de què està tan orgullós el
duce, ni tampoc ha demanat aU
capitalistes i burgesos benestants,
que renunciïn una mica a llurs
conveniències personals. Ni ha
dit tampoc que calia acabar amb
la ficció que representa el manté
niment, a base de subvencions de
l'Estat, d'una luxosa marina mer-
cant palesament desproporcionada
a la potencialitat econòmica d'I-
tàlia.

Els règims de dictadura capi-
talista tenen sempre aquesta vir-
tualitat : fer pagar llurs pecats a
les classes proletàries contra les
quals han estat erigits.

El diseur* del senyor
Cambó

Seríem injustos si no recone-
guéssim que el nostre il·lustre ad-
versari, el senyor Francesc Cam-
bó, és un bon orador parlamen-
tari. Ens sembla que el secret de
tota la seva força política rau
precisament en la seva oratòria.
Amb tot, però, a despit dels seus
recursos, no ha tingut més remei
que confessar palesament que la
tasca portada a cap en el ministe
ri d'Hisenda pel senyor Carner i
el company Prieto, no havia es-
tat tan funesta com això, i que,
en certs aspectes, fins i tot havia
estat bona.

Ara caldrà que el senyor Fran-
cesc Cambó es posi d'acord amb
el seu eminent amic i també illuì
tre adversari nostre, senyor Ven-
tosa i Calvell, la campanya der
rotista del qual, durant el període
de governament del senyor Aza-
ña, és encara a la memòria de
tots plegats.

El defensor dels fun-
cionaris

En cada ciutadà d'un Estat
modern hi ha un funcionari en
potència. Això és cert per a tot
hom, fins i tot per al que escriu
aquestes ratlles, malauradament.
Això, també, és el que devia pen
sar el ciutadà Miravitlles en pren -
dre possessió de la Presidència de
Í"Associació de funcionaris de la
Generalitat.

Tan aviat com en va prendre
possessió, va cuitar a fer un elogi
de la laboriositat del funcionari,
que realment era del cas, i fins i
tot un elemental deure de cortesia
per a la gent que li havia donat
una prova tan considerable de
confiança. A més, l'elogi podi-i.
considerar-se sobrer, ja que entre
nosaltres mai ningú no ha dubtat
dels funcionaris.

Allò que ha destacar-se, és que
l'elogi hagi vingut precisament
de la part d'un comunista, enca-

ra que aquest sigui del Bloc
Obrer i Camperol. L'Estat bur
ges compta amb recursos insospi
tats.

La rebel·lió dal camp
Els nostres companys socialis-

tes tenen anunciada per al dia 5
de juny la vaga de camperols. I.s
U. G. T. pot dir-se que es mo
bilitzarà tota en aquesta lluita.

Era inevitable que aquesta si-
tuació es produis amb el retorn
als salaris de fam que imperaven
durant la monarquia, i que ara.
per obra i gràcia del lerrouxisme,
la barbàrie dels propietaris torna
a imposar.

Es, també, el resultat de la po-
lítica de dreta que ha fet el ler-
rouxisme amb el pretext d'atreu
re's l'opinió de segons quina gent.
Aquests idiotes es veu que no
comptaven que, governant amb
l'opinió de dretes, es produiria
la rebel·lió dejes masses proletà-
ries.

Allò curiós és que, trobant-se
gairebé el moviment en marxa, el
ministre de la Governació ha dit
que podia considerar-se un fra-
càs. Si tenim en compte els an
tecedents de l'il·lustre Salazar
Alonso, el moviment serà quelcon.
de grandiós.

Els nostres companys d'Espa-
nya poden comptar amb el nostre
sosteniment moral i material.

Unió Socialista de
Catalunya

La secció de Sabadell
Una vegada esbandits de la secció

de la Unió Socialista de Sabadell els
elements indesitjables, lu secció ha
quedat reconstituida i en plena acti-
vitat.

Cada diumenge es faran converses
amb la cooperació d'un element des-
tacat del Partit per tal de portar a
terme una sòlida obra d'orientació.

L'adreça és la següent: Carrer de
Sant Pere, 7, telèfon 2353, Sabadell.

Reunió del Comitè Executiu del dia
28 de maig. — Hi assisteixen els com-
panys Comorera, Folch, Palomas, Cap-
devila i Obach.

Fronjosà esta absent, de propagan-
da per la comarca de Tarragona i
Martlnez-Cuenca es troba en sessió a
l'Ajuntament

Assabentat el C. B... de la nota pu-
blicada a la premsa de Madrd pel di-
putat Ruiz Lecina s'acorda trametre
una nota-coütestació a la premsa de
Barcelona i de Madrid i reproduït en
facsímil la seva declaració de renún-
cia a fi de publicar-lo en el número
vinent de JUSTÍCIA SOCIAL,

S'acorda organitzar una intensa
propaganda per tot Catalunya mit-
jançant la formació d'equips cadascun
dels quals s'encarregarà d'una comar-
ca determinada.; El company Folch
haurà de portar un projecte detallat
a la propera sessió.

S'acorda també avisar totes les Sec-
cions perquè donin nota al Comitè
Executiu de tots els actes que orgamt
zaran.

Són rébuts uns companys de Po-
bleta amb els quals s'aoorda organit-
zar un viatge de propaganda per al
tercer diumenge de Juny

Avui dissabte, dia ï. de Juny, a les
10 del vespre, el company Ramon Pa-
lomas donam una Conferència a la
Casa del Poble, sobre el tema : «La
Unió General de Treballadors, a Ca-
talunya i la Casa del Poble».

Dijous vinent, dia 7, a les 10 del ves-
pre, la companya Maria Pi de Folch,
donarà la seva tercera conferencia so-
bre «Feminisme» a la Unió Cooperati-
va del carrer d'Urgell, 180.

Dissabte vinent, dia 9, a les 10 del
vespre, el company Comorera donarà
a Caldes de Montbui una conferència
sobre «La llei de Contractes d« Con-
reu».

racancfcfii

CALÇATS MARÍ PI
Els trobaren arrea on aneu

ËCOP. — RosMlU, 84 — Barcelona


