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Eta batalla de Fes*
, : cola
'.. Aquest és el títol d'uns cartells
•de l'Ajuntament, que es llegeixen
arreu de Barcelona.

De moment pot semblar que es
vol seguir la vella tradició republi
cana i catalana de donar definiti
vament la batalla per a proporció^
nar una escola a tots els infants de

"la ciutat si recordem el pressupost
de cultura de l'època d'en Layret
i en Bastardes; l'obra realitzada,
des de la creació de l'assessori i
tècnica ; l'impuls donat pels ajun-
taments del 31 eriçà i particular
ment .la màxima preocupació mos-
trada pels ajuntaments populars
d'aquests darrers temps.

:>~Ea- «alitar,- -pWo;:~ü& &~~fSèr'3
això, no, pel que es lluita. Es cert,

^malgrat tot, que J'^AUmfA ||es-
tôr compost de íjiíjaíyxáiíícals*" ce-
da, agraris..,, vol .lliurar una b .ita-
lià, però no- pet a- acabaf atab 1rs
escoles qne tots recordetn ''atób pe-
na : aquelles escoles de material dq
lent, de lloc migrat, de llum escas-
sa, d'aire enrarit, de carrer estr"',
de nois malaltissos, d'ambient aie-
dieval, sinó tot el contrari. L'Ajun-
tament lliura la batalla perquè
aquest tipus d'escola que ja havia
estat superat per la mentalitat po-
pular no desaparegui, i txobi al-
menys l'ajut moral d'una corpora-
ció de l'envergadura de l'Ajunta-

"ment de Barcelona,'- per a realçar-la.
De manera que amb aquesta ba-

"tal·la tan pomposament anunciada,
-no es lluita per a facilitar una ve-
ritable escola als infants, ni per a
mantenir el sentit de ponderació

'social'tan adequat en els- alts orga-
nismes de govern rnunicípal.
' Per això podem afirmar que el
'que es lliura no és una batalla, si-
nó una simulació ; que no es busca

"una solució, sinó una ficció, i que
' , - " • . " ' ' " * -

•'no es procura una escola, sinó una
"guarderia.
-" ' • • • " . " " * •» «

Aquest problema, el de propor- •
.clonar una escola a tot infant — no
'una guarderia —, és de tanta im-
portància que bé val la pena d'ana-
'íitzar-lo en diversos aspectes.

El problema sotgí del fet que
"Barcelona, de molts anys, per no
tïií de sempre, no té resolt el pro-
_blema de l'assistència escolar pri-
inària. !

, El primer pas de "gran volada \
"fou donat en el cèlebre pressupost ;
"de cultura de l'any ÍQOAoue ——i'v« *̂3Ma «otí̂ (Xt.Xf̂ _ !̂ÍEjjÉ.fcf-3£HÉBti-3lfiír^Aau¿
«Sr seatpte ~— 3egw ar.te Iffetse»<
de casa nostra no'es "pogué portar1

"a cap. " . - ' . . - _ ' ' ; . \ . , . . ' , .
' E l segon, fou l'enfocat'a través
•de l'Assessoria tècnica , de Cultura.
xreada pocs anys abans de la dic-
tadura. D'aquest organisme muni-
cipal en sorgí el pla de proporcio-
nar a tot noi barceloní no una es-
cola qualsevol, sinó una bona esco-
la, de tipus modern, amb mestres
seleccionats perquè tots els nens,
per humils que fossin, poguessin
rebre l'acció d'una escola ben or-
ganitzada i ben controlada. Els
primers resultats d'aquesta obra són
ja els grups escolars coneguts de
tots.

• Aquesta obra eloqüent, realitza-
da a través de l'Assessoria tècnica
de Cultura, cal fer justícia, fou
portada a cap amb l'ajuda de tots
els grups polítics dels ajuntaments
populars, entre els quals es compten
ía Lliga i els radicals.

Per això ara hom es pregunta:
¿Corri és qué la Lliga i radicals es
prestin a lliurar la batalla en la for-
ma actual? Cal recordar que lla-
vors, volent donar una veritable ba-
talla, va pensar-se, com a mesura
primordial, que calia bastir locals
adients a la salut i a l'alegria dels
infants ; en proporcionar-los un
lloc, un edifici en el qual la higie-
ne i el benestar — l'ambient apro-
piat als nens — no hi manqués,
perquè sense això no es pot conce-
bre una escola.

I tot això sense sotmetre els in-
fants de família humil en cap pla
d'inferioritat, perquè ara tothom
sap el que passarà, tota vegada que
el noi que va de franc a una esco-
la de pagament sempre té la im-
pressió que pertany a una casta in-
ferior. En aquest règim vin sota la
influència de la gràcia, de la cari-
tat, del favor.

Per això els ajuntaments ante-
riors no podien donar la batalla de
l'escola en el sentit pejoratiu que
ho fa l'actual Ajuntament gestor
de Lliga, radicals, ceda, agraris...
Llavors hi havia el respecte a la
sensibilitat i a la personalitat de
l'infant i el respecte al pare com a
ciutadà barceloní.

Encarà un altre punt a tenir en
compte: ¿Qui controlarà Fa jut qoe
ara dóna l'Ajuntament? Ja des
d'ara podríem respondre categòri-
cament que no ho controlarà ningú.

¿ I així es lliura una batalla pels
infants de la ciutat? Així s'anun-
cia pomposament quan ni s'ha pen-
sat en el control d'una cosa tan se-
riosa i important com 1" educació
dels fills dels barcelonins.

Aquesta solució dels nens sense
escola també l'haurien pogut pro-
pugnar ajuntaments anteriors ; pe-
rò ni devíeu ni podien ; primer i fo-
namentalment perquè això no solu-
ciona res, i segon.perquè el concep-
te del ciutadà que paga, que té uns
drets, que forma part d'una col·lec-
tivitat, els devia merèixer un, trac»
te més digne que no ei que ara se
li vol donar.

Aquestes raons, que són impor-
tants i que tota corporació pública
deu haver de tenir en compte, na
pesen pel que es veu a l'Ajuntament
gestor de Lliga, radicals, ceda,
agraris... probablement perquè es
tracta dels fills dels sense feina í

dels de les famílies modestes de la
ciutat.
,. Si realment l'Ajuntament gestor

teriii^ ganes de resoldre aquest afer
tan imp/artaflit, ¿ per què de l'octu-
bre' ençà' no ha fet ampliar la ma-
trícula als grups escolars com tenia
ordenat l'Ajuntament popular en
començar el curs anterior?

¿I què ha fet respecte els mes-
tres sense grau ? ¿ I respecte els mes-
tres de. les oposicions del 33? ¿I
quant als mestres del grau profes-
sional? ; - .

¿Què ha fet doncs aquest Ajun-
tament des de l'octubre del 34 res-
pecte un personal que té, que li so-
bra, que ell' paga i que continuarà
pagant-lo de la mateixa manera,
sense poder fer economies i que po-
dria donar üha seriosa escóla' al-

' menys a 8.0OO infants?
Senzillament, l'Ajuntament ac-

tual up ha fet t^ú , . a- - • m^&.*
tres que sobren no ha fet res, tam-
poc no ha fet res quant a locals «jue

f^- tf i * "OMUÍ '-* jHSte Éiifr ft * * l̂" ,a .-y i ifi^ '
HKXlIüfl. í VE *'tCÄCB4lölfi« QL* K<wl? may—
&£*£*?*. .,**• & &~- ** «** ^- 4jr'^**t ^' ;

naso i Gil.
.r -* J"ív *''% , ¡

' ' RoBUflant f Aquest Ajuntättient, '
que no dóna, perquè no vol, escó-1

la a 8.OÖÖ infants, ja que té perso-
nal, i locals, '¿pot donar la Batalla
de l'Escola? .

No! La Batalla de l'Escola no
la: donaran'pas. El que donaran se-
rà unes places a l'escola del 'cafltó,
aquella escola que ja ens repugna-
va quan érem petits," i unes places
—• ningú no podrà saber mai quan-
tes perquè ni això es controla •—, a
les escoles que fins ara, amb lle-
tres grosses, portava el nom .de Ger-
mans maristes, de la Doctrina Cris-
tiana, Escolapis o bé de monges de
la Divina Pastora, escolàpies, etcè-
tera, etc. però en que ara, per a si-
mular, pertanyen a Obra per a Es-
coles Instrucció Popular per a així

-poder rebre subvencions! i ajut de,
caràcter oficial malgrat' el text ben
clar i ben explícit de la Constitu-
ció, llei fonamental del nostre p^aís.

&g®@tëft

començarà molt
aviat la publicació

regular d'nues
interessants

Cartes a

Les esquerres no treuen el carnet electoral
EL CARNET ELECTORAL

Recordem que; a iot Catalunya, les. representacions autoritzades de la
Coalició d'esquerres s'han negat sistemàticament a. coUaborar en la im-
plantació del carnet electoral si no eren complertes les garanties demo-
cràtiques mínimes: reobertura de centres, aixecament dels estats d'excep-
ció, . de la censura, llibertat dels detinguts governatius^ reposició d'auto-
ritats legítimes, etc. Per tant, mentre la Coalició d'esqugrres — que comp-
ta amb V assentiment explícit i públic, en aquest punt, 4e la gran majoria
d?altres partits, des de la Unió Democràtica fins al ÍÏQftit Comunista —,
no doni instruccions, tots els companys; * afins s'han M'abstenir de pren-
dre cap iniciativa en sentit d'acceptar ï^smentot Cafjfet electoral.

^Aíf'Jxao.nFífc'M·M- „. ^¿i „ A/WlifÍ-Rt-Í

company
«fe

JOAN COMORERA

Si no apareixen en
aquestes pàgines no
serà culpa nostra«

Consciència i
responsa bili!at

ideològica
D'ací a poques hores es complirà

un any que els homes i partits que
molt estimem un Ideal ens veiem
privats d'actuar i parlar de mane-
ra legal, per obra i gràcia dels que
«dirigeixen» els destins d'aquesta
nació, els quals, per a poder ac-
tuar ells, imposen una semidicta-
dura als que no pensen igual i els
persegueixen despietadament, tot i
que, com a catòlics, tenen el deure
de respectar el proïsme, vestir el
despullat, donar menjar al qui té
fam, visitar els presos i rescatar els
captius, i altres coses per l'estil, que
ells fan a la inversa.

El motiu, però, que em mou a es-
criure aquestes mal forjades ratlles,
no és altre que significai l'obliça
ció que tenim de fer com un exa-
men de consciència ideològica, i so-
bretot als meus estimats companys
socialistes de Catalunya, per n re-
passar el que cada u hem portat a
cap de profitós després d'un any
gairebé de no poder esmerçar les
nostres activitats a la llum del dia
com sempre volem; perquè, com
panys, un ideal és ben fàcil de pro-
pagar-lo quan tot està normal i es
va bé... i no és ací com s'han de veu-
re els homes. Aquests, si -ho són de
debò i actuen desinteressadament i
amb tota l'ànima per un Pirtit i
per un Ideal, és quan en moments
difícils i anormals menys perden el
contacte amb els companys i amics,
i per tant, estan més disposats que
mai al servei de tot el que ens -és
comú a la nostra estimada família
de treballadors. Sempre, per difí-
cils que siguin els temps, hi ha ac-
tivitats a desplegar a favor d*» la
col·lectivitat i de si mateix.

Hom, amb tota sinceritat, opina
que hauria d'ésser una obligació
quasi- diària dels afilats a un esti-
mat Ideal el constatar tots els esfor-
ços si han desdit o desdiuen del q«e
proclamen defensar.

I dels històrics fets d'octubre cap
ací, companys, tots podríem redac-
tar una espècie de memòria i ba-
lanç de les nostres activitats que, a
dir veritat, em sembla que, dissor-
tadament, un nombre massa cres-
cut donarien un resultat completa-
ment nul, com si hagués estat un
deure l'esperar temps millors...

V. BARTRA P.

ta la res-

El llibre del conipany
Comorera L'avi

- Es gairebé segur que abans que el número vinent db JUSTÍCIA SOCIAL
.surti a llum veurem ja publicat el llibre del company Comorera «L'Avi».
Es d'esperar que cap contratemps no ajornarà més la seva publicació.

Ja era hora. •
'Però'és el cas que hem volgut revestir aquest voluài.de tots els atri-

•buts que d., seu contingut mereix:: Sc-s'itagar-i. tractat q'una obra de COP.
tingut polític, on no hi^ haguessin hagut d'jnterveni| litres elements que
e!s necessaris pef a4a áipre^ió, ja í »Ja mes^aqHiç^hïària aparegut. £55
tracta, perq, d'un llibre especial, fet per. un mestre i Dedicat als infants
de pafe&aiya, r calia vestír-Io amb l'amenitat ^Aeis íinfants necessiten.

Textos consti-
lanais

Ens ha obligat a ajornar-lo la situació de l'amic Ventura Gassol, qu
havia de fer-hi el pròleg, i les exigències del reglament ¡penitenciari a Car-
tagena feren que l'original ,tardés a arribar. Ha es|at causa, també,
df ].'ajornament, la tasca del dibuixant que ens ha fet una riquesa de no-
tes suggerides pel text, al qual donen un relleu extraordinari.

Illes de cent gravats enriqueixen el llibre, on la plopia d'Antoni Utri-
llo ha abocat^amorosament una tasca adient i .francaihent reeixida.

Per a. molts catalans, ((L'Ayi» serà una, sorpresa. ÌÉscHt a la oresó,
(.-ota el pes de la visió duna condemna inhumana, seipbia que la pfotüa.
del company Comorera havia de destil·lar verí i odi, .iJen tot el llibre i?o
fe M W2a pia^tfe.^ í'Òfíi % 'íflflt í̂íck fe WÁ. ̂ i fe 'ni ^ÍÍñÍL -i'-lö/
avi que té dos néts, als quals ensenya els panorames do la vida que per a
ells comença, de manera que, a mida que la van descobrint, hi vegin la
vilesa humana, la incomprensió dels homes i la injusfícia regnant. I el
bon avi, tot el més amb una punta d'ironia, els aconiella, els guia, els
ensenya el camí a seguir, perquè sobre les misèries humanes siguin forts
i siguin comprensius. ! ' ' • ' . . ,

El nostre estimat Comorera ha pensat primer que tot en els infants.
Però també ha pensat en els homes i les seves activitats en la vida agi-
tada de les presons i, ara, en les hores de calma monacal del presidi, les
ha dedicades a altres obres que no mancaran del veri;.;vivificador ni de
l'odi, que és-afany^:justíciâ, que maìSquén a «L*A^î4V

D'aquestes activitats, podem avançar als nostres aiàlcs i companys el
fruit de dneS obres de teatre que ja teajm a^ks máãs 1 qi»e seran pobíi-
cades el proper novembre. Publicades, perquè,fe díaicàlMs 'de represen-
tar-les semblen invencibles. ^ Nò sàfen si"hf haurà--cap cftapanyïa, ah' tea-
'Ute-^e'J3a«»ldtufr^ ,a l^fyiife,^^ tM&Mfefe, >
no" hem a'oDlidar que les"autoritats vetUen. , > •- . • •. ,

Aquestes'due's obrés són': Fills de misèria, visió dramàtica d'un-fet
vulgar, en tres actes, i un sainet que l'autor--qualifica d'ingenu, titulat
Seixanta milions. Queda ben entès que si en la present temporada de
tardor no són representades en cap teatre de Barcelona, tots els nostres
amics les podran llegir eri un volum que apareixerà durant el mes de nor
vembre. I els nombrosos companys de fora que, intervenint en compa-
nyies i elencs d'aficionats, han demanat representar-les, podran satisfer
llurs desigs.

El volum on-seran publicades les dues obres de teatre (¡Fills de misè-
ria» i «Seixanta milions», no portarà dibuixos ni gravats. Aquestes dues
obres seran, solament, presentades pel company Folch i Capdevila, el
qual, a prec de l'autor, hi escriurà un pròleg.

De moment, com un senzill i gloriós aniversari, la setmana que ve, les
llibreries catalanes ostentaran el primer llibre escrit per un dels consellers
que allà, entre les parets d'un presidi, paguen la pena de llur .amor als
homes i a les idees. , ,

"Les entitats qne deguin, sense ona cansa Justificada, les cotitzacions de mig
any, seran amonestades pel Comitè Executiu, no tindran vot en el Partit i no po-
dran prendre part en els Congressos.

Quan els deutes arribin a un any de cotització, seran donades de baixa del Partit."

Estatuts de la ü. S. C. — Article 11.
"El C. E. assumirà les funcions següents: Executar els acords déte Congressos i

del C. D.; fer complir aquests Estatuts i totes les resolucions del Partit; Intervenir
en les diferències qne sorgeixin entre militante i entoe entitats; resoldre els assump-
tes urgents i preparar els Congressos als quals presentarà el» comptes i una memò-
ria dels treballs realitzats. El Comitè Executiu es reunirà com. a minim cada quin-
ze dies." Estatuts de la U. S. O, — Article 25.

• £} ' • • • 'ÍT'-

•Qe reticle 72. — K-El Presi-
de^ e ¿*e la República promeferÁ
arde lafïÇortes, solemnemente r^
un\das, fidelidad a la República,

'y a lA Constitución», ¿.-r--
• ¿Ariicfe 75. — «El Presidente

'dfrltt República nombjMrá y sepa-
r&á libremente al Presidente del
Cfgbierr¿6~, y, a propuesta dc éste,
q¿los ministros. Habrá de separar-
\cs necesariamente en el caso de
que las-Œories les: ne gar eri de-mo-
df> explícito su:tbnjianza»:
'[„De Tàfticle*ì?>\. — «El:Presi-
ttfnte. poârâidisolver las Cortes
itysta dos<veces como máximo du-
rqnte su mandato cuando lo esti-
rpe ttecesafio, sujetándose a las si-
guientes condiciones: ,

,_a) Pôr decreto motivado.
,b.) Acompañando-., al decreto

dé" disolución la convocatoria de
las'jtuemas elecciones para el pla-
zo máximo dk sesenta días.

En"'el caso de segunda disolu-
ción, el 'primer acto de las' nuevas
Cortes "será examinar y resolver
sobre'là necesidad del decreto de
disolución de las anteriores. El
votó desfavorable de la mayoría
absoluta de las Cortes llevará
aneja la destitución del Presiden-
te». ' '

De l'article 82. — «El Presi-
dente fodrá ser destituido antes
de que expire su mandato.

La iniciativa de destitución se
tornarvi a propuesta de tas tres
quintas partes de los miembros
que compongan el Congreso, y
desde este instante el Presidente

- :.no padta.~ejerxer.sns funciones».
De l'article 84. — uSerán nu-

los y-sin'fuerza alguna de obli-
gan los actos y mandatos eelPie-
sideníe que no estén refrendados

^ jftúw^jpjjl^j^uraji, ¿a . ix^'Jiij /
tn"--~ta*f¿jíecxa)ht día ditMs?'Wanda-
i tos implicará responsabilidad pe-

nal» .
Article 85. — «El Presidente

de la República es criminalmente
responsable de la infracción de
sus obligaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de
las tres quintas partes de la to-
talidad de sus miembros, decidirá
si procede acusar al Presidente de
la República ante el Tribunal de
Garantías Constitucional^.

Mantenida la acusación por el
Congreso, el Tribunal resolverá si
la admite o no. En caso afirmati-
vo, el Presidente quedará, desde
luego, destituido, procediéndose
a nueva elección, y la causa segui-
rá sus trámites.

Si la acusación no fuese admi-
tida, el Congreso quedará disuel-
to y se procederá a nueva convo-
catoria.

Una ley de carácter constitu-
cional determinará el procedi-
miento para exigir la responsabi-
lidad criminal del Presidente de
la República».

Per a la difusió de JUSTICIA SOCIA1LS!
Si en totes les èpoques cal asse-

gurar la normal comunicació entre
els afiliats i els organismes del Par-
tit per mitjà del nostre estimat òr-
gan oficial JUSTÍCIA SOCIAL, en un
règim d'onze mesos llargs d'excep-
ció amb estat de guerra constant a
la «província» de Barcelona i el d'a-
larma a la resta de Catalunya, els
companys encarregats de confeccio-
nar JUSTÍCIA SOCIAL, hem de reco-
nèixer-ho, han de passar per una
prova difícil ja que han de sortejar
constantment la censura severíssi-
ma i extrema per a la premsa so-
cialista, més encara si és catalana,
i a la vegada tenen el deure de pro-
curar que el periòdic sigui orienta-
dor i el guia en aquestes hores di-
fícils en els quals s'impossibilita
per tots els mitjans el normal fun-
cionament de les seccions de la U.
s . c . • • ' • ' - • • - : . . . .

Per altra part no hem tampoc de
tenir la,més petita confiança en la
premsà:republicana-i d'esquerra, já
sigui catalana' ó; castellana per- molt
maftía^iué j)oVtf el segell obrerista,
t^,fìf ̂  Je'rtá presenta com indepen-
detìi coni 'Sí s'anomena simpatit-
záfit^per 16t. allò que es refereixi a
donar.àriav'publicitat la intervenció
del nostre. Partit eu els assumptes
de caràcter general i ínenya encara
s? es tracta de constatar l'actuació
eficientïssima del nostres homes en
els llocs d'administració municipal,
responsabilitat política o de labor
cultural i escolar; en la majoria
dels casos ens fa el buit més abso-
lut i quan en parla ho fa de mane-
r;i capciosa tergiversant els fets o
callant ço .més essencial de llur ac-
tuació.

Darrerament i en ocasió d'un ani-
versari significatiu per a la U. S. C.
en el qual es demostrà la solidaritat
sentimental de tot el partit i la se-
va simpatia en la massa treballado-
ra, la premsa d'esquerra i obrerista
donà una prova palesa de la seva
actitud, uns intentant embrutar la

prestigiosa figura de Rafael Campa-
lans i altres exaltant l'home i la se-
va obra, però callant diplomàtica-
ment la seva qualitat de socialista.

La lluita constant que sostenim
amb la burgesia en tots els terrenys
i la preferència amb què aquesta
ens combat, mantenint la clausura
dels nostres locals-amb els més fú-
tils motius i fins sense cap fona-
ment i la persecució del nostre dia-
ri, això per part deia actuals deten-
tora dei poder, són bea conegudes.
Quant a la petita burgesia anome-
nada «esquerres», malgrat intentin
dissimular-ho hi «descobrim» una
reserva que es tradueix en silenciar
la tasca efectuada o en informacions
confusionistas i perjudicials.

La persecució i hostilitat de què
som objecte ens dóna una exacta
mesura del que signifiquem i valem
i de la nostra influència en els me-
dis obrers. La U. S. C. és el Partit
polític, de classe de Catalunya, pesi
a qui pesi, i en un futur immediat
assistirem a una estructuració sòli-
da" i expansiva de socialisme que
per bé que sigui fet en català res no
n'han de témer les essències inter-
nacionalistes.

fis per això que tenim el deure
d'assegurar la periòdica sortida de
JUSTÍCIA SOCIAL a l'objecte de man-
tenir el diàleg, encara que restrin-
git, entre els dirigents del Partit i
els afiliats, els amics i els simpatit-
zants. R. GAUSACHS

Hi hauria una manera excel·lent d'eixam-
plar la base de la República. Fer Alfons

Borbo president vitalici, hereditari
f irresponsable.

SECCIÓ OFICIAL
EL CONSELL: DIRECTIU

Un cop llestes les actes del Con-
sell Directiu recentment celebrat,
seran repartides a totes les Seccions
i Federacions de la U. S. G. Els
principals acords que contenen ja
s'han fet públics ací, i els restants
—la majoria de caràcter intern—
són comunicats pel C. E. als orga-
nismes respectius i portats a execu-
ció successivament. Els nostres com-
panys s'adonaran en cada cas del
compliment dels acords directius.

* * »
Preguem a tots els companys de

les comarques que vulguin tenir la
gentilesa de trametre a JUSTÍCIA SO-
CIAL les notes informatives de llurs
respectives localitats que puguin te-
nir interès per al nostre setmanari.
Les notes han d'ésser ¿jrevíssijnes.

TESIS DE LA JOVENTUT SOCIA-
LISTA DE CATALUNYA

Aviat començaran a publicar-se
en aquestes pàgines les tesis encar-
regades als diferents ponents que ja
anunciàrem, un cop aprovades pels
organismes competents.

Hom recorda a tots els companys
h necessitat que com més aviat mi-
llor trametin llurs treballs a aquest
Comitè, puix és precís per a major
efectivitat publicar-les seguint l'or-
dre d'agrupament per matèries.

Hom fa avinent també que de les
que no puguin ésser publicades per
les raons que ja es poden compren-
dre no per això deixaran de tenir-ne
esment tots els companys, perquè
prèviament col·leccionades seran re-
lligades en un opuscle.

De la fusió dels partits obrers
Ultimats ja els treballs. encarregats a la ponència nome-

nada per la Unió Socialista de Catalunya i el Partit Català
Proletari per anar a la fusió dels dos Partits, han estat lliura-
des als respectius Comitès per tal què aquests acordin els trà-
mits a fi d'anar ràpidament a la formació del Partit Socialis-
ta'-áe Catalunya.

Utt paraigua mal no fa nosa
Sobretqt aça ça, la: tardor, que les pluges sovintegen, un paraigües mai

no fa nosa. Un home impreparat per à rebre els xàfecs, forçosament en
surt banyat i;després li cal eixugar la roba i tothom del veïnat s'assa-
benta1 del color que són els calçotets-que gasta.

Ditxós aquell que sap anar sempre previngut ! La previsió no és mala
cosa. Pels curts de < vista, la millor previsió són les ulleres, i encara quan
es porten a la cara. Si es veu forçat tin hom a caminar per llocs fango-
sos, la previsió consisteix en calçar-se unes botes ben altes i de sola ben
gruixuda. ¡Ai d'aquell que no-es previngui que es pot mullar i enfan-
-gar-se ! ' ' ; - ' ' ' : ' -" '

En-els medis nostres, i per a dissort nostra, fa un quant temps que
hi plou i es fangueja; Els que s'adonen dels draps del terrat i són d>è
la colla, no els satisfà,gens» EJs.que' ho són de la colla estan contents
i éo-fois de veuré a les caniis'es taques que ells no havien descobert.

Alegrament diuen que tots som iguals, que ningú no està lliure de pecat
i que el què estigui nét que tiri la primera pedra. Ara fan de doñea fà-
cils que volen, que totes siguin iguals perquè no hih agí res a tirar-los
en cara. Les granotes han fet tant sorolí, que tothom s'ha adonat que
les aigües estaven entpllades, i la feina que hi ha ara perquè beguin d'a-
questa aigua els que tinguin set. . • .

¡ Caldrà que passin 'dies i setmanes, mesos i anys, perquè la confiança
reneixi i es torni la fe a la deu.

* * * • •
Si no f os'que els apotecaris de; l'altre costat ho fan tan malament, no

sé ben bé com en sortiríem del xarrampió que ha envaït la família. ¡L'a-
vantatge és ben trist, per part nostra ! L'èxit ens el proporcionen els
adversaris que maten amb llurs, .medicaments, i nosaltres només deixem
de guarir.!

Si així com els,de l'altra banda ens porten a les presons, ens perse-
gueixen i no ens deixen viure, tranquils, obligant-nos a la defensa col·lec-
tiva., cm deixéssiu £er, teïLÜa d,CODÃÚJA-'çuànjçai; fp«j.>jidayajftt*.'A_'ffesls
fer-nos i desniuntar-se el pis, no hi hk qui ens guanyí.

- En sabem tant, que fem actes d'herois i tot per a demostrar la nos-
tra manya. Es clar, tot ho fem pel partit, i el partit, com més partit és,
millor.^ Per això; .és partit,, per ésser ben partit. La feina de partir el par-
tit és la que" costa menys. Com que és una feina de francs tiradors, éfe
fàcil, ï; de resultats--pràctics. ,'Uti'que digui mal d'un altre, sempre troba
qui l'ajuda, j Són tants que volen pujar les escales i tants que les volen
pujar de pressa, que, f ins ets graons els fan nosa!' •

Paciència, companys, paciència. Paciència i .més respecte. Respecte als
homes i als companya. El Partit necessita mantenir una'unitat moral' per
a viure,. perquè sense, aquesta, no hi; ha salut possible. Els cossos d'exèr-
cit més ¡nombrosos no valen-;res senpe« uiïítat .moral.;! oòm que la imitat
l'hem de f er entre, els, Bornes,.cal qtte.se'ls tingui-el màxim respecte. La
paraula \ company.! és. tot, w símbol de .respectem Aquell qtoe no sàpiga
estimar el company...u.,- ^ . , ' . ,; - ' ¡ e ' . : - - ¡ • ( • •> ? i:.^;^.^:.! ^.^r,; r.s :.-'.

0iQf-> ^«.».IrjA-iat K l . n« whiuin?. f . Aí -UíiÍJÍÍv'iató SjUuípiêOq EaXae.eüí.'li'S
, , Divergències e» «Is -parers -calrfcjue hi í sipuia perquè --és ' salut¡ i' és ̂ ekP-
nal que així sigui. De. vegades és solament per qüestions-purament fém*
peramentals que els homes estem diversament classificats. Cal tenir en
compte que la quantitat.de bondat ¡que posa un hom: a les seves accions
és sempre superior al desig de trobar l'aprovació dels seus'companys.

La nostra modesta,experiència ens fa dir que hem vist fets massa in*
teressants i de cruels resultats perquè puguem conformar el nostre espe-
rit a l'acció destructora dels que no estimen res i ho odien tot.

El cas d'en Salvador Seguí...
Lorulot, l'escriptor revolucionari francès, va escriure «Entre les loups»

ptr alguna cosa.
Contemolant el panorama del socialisme peninsular, un hom pensi

en la conveniència de la lectura del llibre anarquista. I com el socia-
lisme peninsular, el de Catalunya, que aquests últims temps el xerra-
tnequisme també l'ha triturat i l'ha volsut rebaixar a un plet de oortèria,
Dopant pre'x al budell, carn al gos i fent desolidaritat entre la bona fa-
mília socialista de Catalunya.que, si no érem molts, érem i som almenys
els suficients Der a donar la pauta de les coses i la tasca a realitzar ra-
cionalment ací.

FELIP BARJAU

CAMPALAHS

El vinent dia 16, a les deu de la
nit, Campalans Club farà la inau-
guració oficial del curs de conferèn-
cies confiades a diversos companys
i amics del malaguanyat Rafael
Campalans. La primera la donarà
e! company Josep Xirau sota el te-
ma «Campalans, exemple i guiat-
ge».

Campalans Club espera que com-
panys i simpatitzants assistiran a
l'esmentada conferència que serà
donada al local social (Passeig del
Triomf, 87).

qgg!B1iffl§̂  gsxSfl̂ L

Quantitats rebudes

U. S. C. Secció de Bar-
celona Centre . . . ISOptes.

ü. S. C. Federació Co-
marcal del Barcelonès 50 >

President de la Joventut
Socialista de Cata-
lunya f . . . . . . . 200 >

Total. 400

TRIBUNA L·L·IURE

Després del II Congrés de la I. C.
On iran els Joves socialistes?

Absent i lluny de Catalunya per
les lluites del nostre país, m'adreço
a vosaltres companys de la U. S. G.,
per tal de pregar-vqs si us és pos*
sible publicar aquest article en el
vostre periòdic.

A les meves mans «La Batalla»,
núm. 216. í entre altres un article
de Solano titulat: «On van els jo-
ves socialistes? », que no és més que
un absolut desconeixement del dar-
rer Congrés de la Internacional Co-
munista i de la tàttica i la doctrina
revolucionàries del proletariat.

Rectificació de la I. C.? No, amic
Solano. El VII Congrés de la I. C.,
no ha estat una rectificació del «Sta-
linsme». En aquest Congrés s'han
plantejat els problemes d'acord amb
la situació internacional i les seves
resolucions no són més que l'apli-
cació de tàctica tal com requereix
1« lluita contra el feixisme i la guer-
ra en un pla internacional, (perill
que no hi ha qui pugui negar), a
l'ensems que es forgen les condi-
cions necessàries per al triomf de la
revolució proletària. No hem negat
mai, sinó que ho hem dit sempre,
perquè així ens ho ensenyaren Marx
i Engels quan diuen «la nostra doc-
trina no és un dogma», que apli-
quem en tot moment a la nostra po- '
lítica, segons les condicions concre-
tes de cada país i de tot lloc, el que
no és altra cosa que l'aplicació de
lo tàctica Leninista, en quals ense-

n^anéès* està :forjada la I. Q. («els
comunistes de tots els països deuen
obrar .arreu.i fins a la fi aconduïts
per* la convicció de Ja necessitat d'U'
na flexibilitat màxima en la nostra
tàctica»/;;.Lenin en l'extremisme.
Nò son doncs, altra cosa les resolu-
cions del VII Congrés més que la
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flexibilitat d» la tactic» leninista
fier tal d'asKhr, per part del prole*
lariat, la direcció de totes aquelles
forces que poden lluitar contra el
feixisme t ta guerra, i per les lliber-
tats democràtiques del poble.

Necessitaria un fullet per a demos-
trar i«» absurditats que diu el com-
pany Solano per desconeixement del
Leninisme ; ̂ perà, en el que respecta
a »donar (a raó al reformisme i la
liquidació de la consigna de classe
contra class«., solament unes pa-
nules del S. G. del I». Comunista
Frane**, camarada Tbor**, recotia-
de* per miler» «fobrers francese» en
«1 Front popular (del qual el propi
Maurin, encara que- falaament, re-
coneix llur eficàcia) »Kl P C. in«
(luenctat *n el« canvi« del» esdeve-
niment» a França, ha portat vws
l'esqujsrra, ver» la classe obrera a
importants nucli« tie la petita bur*
gemía Et front unie ea necessari a
l i clan*« proletària i facilita la re-
sistència a 1'ofensiva del capitai I
del feixisme. Volem continuar la
lluita p«r la República Bovièlica
Fratte«»*, sota l'fMtandart de la 1.
C,, »uta I estandart invencible de
Matx. Eng»!*, Lenin t Stalin».
Quan hom diu a la J. 8. com fa So-
lano que -no pot ingressar fn la
Internacional Jovem l Comunista
parque no pot «dar d'acord amb al
pacifisme p>tit burgès, la defensa
nacional, la Societat d« Nacions i
l'abandonament de la consigna Le-
ninista de la transformació de la
guerra imperialista en guerra civil.,
ens demostra desconèixer en abso-
lut et contingut i caràcter de les re-
solucions del VI! Congrés de la 1,
C., a l'ensems que es parla de Lenin
•«fise arribar a comprendre en què
consisteix la tinta de conducta 'le la
làctica !*mm»U, així eora la poli-
tica d* la I. CI. aprovada en et dar»
re r Congre*, «n el qual deia Plek en
les srve» conclusion«, *ta nocirá
principal consigna et la lluita pel
pwter a<mètie*. a Onaems que Èr-
coli també deia : «Fui* posarem al
front de tes mas*«»» i, amb lotea
ics rtostrw» energm i fort*», lluita-
rtm p»r UI ei« transformar la guer-
ra imperialista en guerra civil*.

yuan es parla aixi. referint-*« a la
poittuM d« la t*. R. S S es demos-
tra no coniprwiwtr« m una a, 1* la
làctic« diplómate* d* ta I nio S<>
viAfiea en 1a UuiU p*r * I* pau, i
li« cum utilitza les contradictions
dfl$ «J<»tin* i m j*-na h »t»-« «?n bwrw»-
f un propi i d«11 prot«t«ri*i interna >
«•»ona! A prwp&Ml d*t tractat «I»
%*?_*.•, *j*nA*. •flf·̂ *** **!** H**** *\*
obrers nordamericans, l'agost del
1918, de la qual són aquests parà-
grafs: «Jo no vaig vacillar ai un
moment en entendre'm amb els mo-
nàrquics francesos. Sé que la meva
tàctica tindrà l'aprovació de tot el
món civilitzat. Aquesta tàctica
avançarà l'obra de la revolució so-
cial, precipitarà la seva hora, afe-
blirà la burgesia internacional, re-
forçarà les posicions de la classe
obrera triomfant». «¿Ha estat justa
la tàctica de Lenin, sí ó no? Deu la
U. R. S. S. respondre amb la guer-
ra en aquests moments? o bé refor-
çar les seves posicions aprofitant les

-contradiccions dels països capitalis-
tes? que no és més que el que fa
seguint les ensenyances de Lenhr;
i el que no ho comprèn o no vol
comprendre-ho, no sap rii qui era
Lênin».

Els joves socialistes no poden
orientar-se més que envers la I. C.
perquè cada dia comprenen millor
la veritable política leninista d'a-
questa, com ho demostra el IV Con-
grés Provincial de València en el
qual es plantejaren la unificació
amb la J. C. i la defensa de la U.
S. com a cosa pròpia; no hi ha al-
tre camí si és que es vol seguir el
camí de Leniri.

Nosaltres, els militants de la In-
ternacional Jovenil Comunista, es-
terni'Volem la unificació amb lã
J S., treballem per això com a ga-
rantia revolucionària de la joventut
d'Iberia. Però entenem que no és
pTfloü, que és precís arribarà"un sol
fronti a una sola organització de la
joventut antifeixista de Catalunya i
d'Espanyà que uneixi tots els esfor-
ços de tota la joventut que no vol
feixisme ni guerra, a l'ensems'qüo
forjarem així les condicions orgàni-
ques precises per al nostre allibera-
ment.

Com a leninistes que som no. te-
nim cap inconvenient en cercar la
unificació amb «los cuatro gatos re-
formistas que acaban de pedir ti in-
greso en la III Internacional» (que
doú Solano) de la J. S. de Catalu-
nya,' a Térisems que inviten els jo-
ves d'Estat Català que no són feixis-
tes i volen lluitar oer l'alliberament

del poble català. I lluitar tots unita
en un »oi front d« tota la joventut
revolucionària i antifeixista de Ca-
talunya, una sola organització de to-
ta la joventut antifeixista que asse-
gurarà lea nostres aspiracions na-
cionals i socials. Aquesta és la nos-
tra posició a Catalunya seguint les
ensenyança de Lenin quan referint-
Stf a les tasques dels comuniste» a
(es nacionalitats, i al paper de la
petita burgesia diu «de la política
del front únic nacional, han de pas-
sar a ta política del bloc revolucio-
nari deis obrers i da la petita burge-
sia« (Lenin, «La qüestió nacional»).
No«lires,, com a leninistes que som
i sota I* direcció dei Socialisme, que
dirigeix les victòries de la joventut
d» Xina « IVxerott Roig, ahí jovea
antifeixistea d'Alemanya, etc, de-
mostració pràctica de que no ha
fracassat, sinó que cada duia és més
potent, farem toia els esforços qttt>
ealgui per tal d'unificar en un sol
front, en una sola organització,
toia la joventut antifeixista de Ca-
talunya per lluitar contra el feixis-
me i la guerra, i assolir ei nostre
alliberament nacional t social.

FRANCESC OTKRO

»A»ALO*A

El dijous panai, ZT, tingué lloc
la conducció a la darrera estada de
lea despulle* del nostre eatimat
company B. Canais Bossoms, de !a
secció de la U. S. C. de Badalona.

Hem d« significar ei sentiment
que ens na produït aquesta irrepv
rable pèrdua, i on també s'eviden-
cia fou a l'nora de l'enterrament
per la gernació que l'acompanyà.

Requerits per un grup molt nom-
bro» de joves de Sant Vicenç dels
Horts, es traslladaren el proppassat
diumenge, dia 29 de setembre, re-
presentants del C. E. de la J. 8. C.
per tal de parlamentar sobre ta in-
tefracté de l'esmentat grup dins tes
Discipline« de la nostra organixaciô.

Després d'una llarga i cordial en-
trevista els nostres companys retor-
naren a Barcelona, moll impressio-
nat« de l'estat d'ànim ti'a<|utlt» j»-
vws,

Ksperrm q»»* amb la f»ov* «ecriô
\» Joventut Sorialiìtta haurà obtin-
gut WH» i mt*n>sMinta «àtom <!'or
d fe ftwif i tnstensl.

Joventut Socia-
lista de Catalu-

nya CU. S. C.>
SECCIÓ BARCELONA (ESPORTS)

Quan començàrem el projecte de
construcció d'una caseta de fusta
per a la platja, era la nostra inten-
ció que aquest estiu estès completa-
ment realitzat. Però les dificultats
sorgides en la recaptació dels
«Bons», ban fet que, malgrat. els
nostres esforços, no poguéssim por-
tar a cap la nostra idea.

En aquests darrers mesos hem re-
but ofertes de casetes ja construïdes,
però la magnitud de la quantitat de-
manada enfront,de la que nosaltres
hem recaptat no n'ha.permès l'ad-
quisició.

No obstant, esperem que amb Ics
aportacions que .manquen'deís com-
panys que encara no les han fetes
efectives, ï les noves que aconse-
guirem, la quantitat recaptada es
posarà al nivell necessari perqiiè el
nostre projecte passi a ésser una
realitat.

Publiquem a continuació, i segui-
rà en dies successius, la llista dels
companys que han fet efectiva la se-
va, aportació ;

- PAes.
Plàcid Muñoz ... ... ... 5
Ernest Cusi I-.. ... ... ... ' 10
Miquel Guasch ... ...... 5
Lluís Roca ... ...... .. 5
Demòfil Duarry ... ... ... ... ... 10
Salvador Bosch ... ... ...... :.. 5
Josep René :.. ..• ... 5
Josep Miret.:. „. ..i ... ...';.. '10
F. Barjau..: ..; ... . .;. . . . . . ... 25
Serra i Moret ... ... „. 25
Emili Mira ...... ... ...' ... ... 15
Obsequi Barcelona Centre (sen-

se Bons) ; ... 25
Miquel Serra ... 25
Juli Montes . ... 5
J. Comes .;. : -.. ... 50
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LA VIDA SINDICAL

Posicions clares
Una de les característiques del període històric que

vivim és el contrast permanent de valors. Això porta
com a cooseqüència una revisió i transformació de con-
ceptes i d'institucions que fa q« et que ahir s'estima-
va convenient i gairebé immutable avui es té com a
cosa perniciosa o caduca. Aquest fenomen d veiem en
l'art i en ia indústria, en economia i co politica. Es
clar que aquest corrent innovador moltes vegades s'em-
porta àdhuc valors dignes d'ésser conservats, o perquè
m» han donat encara a ta col·lectivitat tots mqurfls fruits
que eren susceptibles de proporcionar-h, o perquè la
conciencia col·lectiva no sap apreciar-ne la «èva exod-
wtud. Però, què hi farem ! Tenim el coacoi qae paf
damunt de tots els perjudicis que això ocasiona i per
damunt de totes les revolucions que ha sofert la huma-
nitat, que moltes vegades han destruït tresors morals
i materials de valor immens, la col·lectivitat humana
marxa, cada vegada amb passa més ferma, vers uns
ttsteme* de convivència més equitatius, racionals i per
tant justo«, i a cada nou période de ta vida de la hu-
manitat gaudeix de noves meravelles, alguna de tea
quals ha valgut per tota una civilització anterior.

Ens suggereixen aquestes reflexions elementals l'en»
terminent qoe de tant «n tant ens manifesta en l'or-
dre sindical algun estimat company que «dl encoma-
nar-nos ia seva emoció tendra!. Ara és an enamorat
del» ftuutftoí de la C. N. T., que s'aixeca a defeo-
sar-la i quan se li diu que giri d cap i contempli l'es-
pectacle, contesta emocionat: «No en féu cas, això és
circumstancial ; la Ç. N, T., bella dama, ha estat lapr
tada per uns malfactors pèrfids, però nosaltres, no-
bles cavalieri de ics seves belleses i bondats, tornan«
a reconquistar-la, que per això bem format els sindi-
cats que l'han de tornar a purificar.» Nosaltres, ca
canvi, som partidaris, quan ona dama, per honesta
que fos, ha passat tantes nit fora de casa. amb mi-
nyons tan rufiam, de deixar-la a la seva sort.

Altres vegades, és on enamorat dd seny construc-
tiu de la U. G. T., que amb Ia nostàlgia d'un home
que fa quaranta anys que conrea una terra erma no
»ap conformar-se que no li hagi donat res i exclama :
« Deixeu-me fer. ja veureu ; quan es fataloni/a, <?*e
mm dut o altre teté, donarà uns fruits més saborosos
dels qae ha donat a la resta d'Espanya... Aquesta ac-
titud mig musulmana, per diverses nrcuimtànoes pot
havrr-hi encara dins el nostre Partit qui la sostingut,
però és francament inacceptable i antiobrera.

En« tent im bornes lliures per damunt de tot, per-
què tenim ia voluntat d'ésser-ne, sense esperar que nin-
gú ens reconegut aquest dret, car estimem que no és de
qualitat aturgibk. t í m* direm que si alga es col·loca

té una idea directriu, intel·ligent i constant, pot arri-
bar a imposar-se ; la segona, fins per damunt de l'es-
pectaculantat apoteòsica que pot prendre en un mo-
ment determinat, ha de fracassar inevitablement.

És cert, i a nosaltres no em dol declarar-ho, que
l'única paraula sindical que el nostre Partit ha pnonun-
ciat ha estat de simpatia a la U. G. T. En aquell ma-
teix Congrés es prengueren acords amb una rotunditat
que fins estan consignats als Estatuts dd Partit i per
canses que no se*ns poden imputar no ha estat possi-
ble convertir-los en realitat. I bé ; aquestes coses segon«
com es presenten desborden ta «ma sentimental.

La realitat també ens diu avui que existeixen nu-
clis de treballadors força interessants que poden ésser
d'un valor definitiu per a la creació d'un moviment
sindical autòcton, que en disposar-se a actuar en aquest
terreny ho volen fer segons el que els aconselli la seva
anàlisi, donar-se aquells òrgans, adoptar aquella tàc-
tica i estructurar-se segons les deduccions que ells fa-
cin de la lluita de classes. I ni esperaran ningú que
ela ho permeti, ni ningú no es pot prendre el monopo-
li d'aquest dret. Per altra part, sectors molt estima-
bJes del proletariat militant no són indiferents a aques-
ta transformació i a aquest nou concepte que ve a afe-
.gsr voluntàriament ta classe treballadora al seu movi-
„meat, {»enne saben comprendre que és de grao ef icà-
citvitelr^- ---*-'- ' *

ion-

En la darrera sessió plenària celebrada, va proce-
dir-se a! nomenament del» càrrec» qor msncavm per a
completar el Comitè Executiu, havent quedat consti-

en r*ct(tu«l de concessitioador deís dret* humans deh I tu»t aqurst de b forma »eguent :
altre* é» perquè imiepentlerittnent d'étiqueté» i apa- Prewlrrit, Joan Fron)o*à ; Vice-ptriïdcnt, Jo**p Re-
trocés k» »evr» nlers o ks »eve» intencions son d'ar-
rel borge**. Podríem demostrar, encara, que d dret a
ésser Uiurr, quan sr n'enta pa*sr*»ionat. és irrenuncia-
6le, perquè1 els pfoúfactès ine/íète qW é"rK ftafí eötT-
duït a aquesta possessió no ens pertanyen integralment
a nosaltres, i, per tant, tenim el deure de contribuir
amb la nostra actitud a estendre'n les essències.

C. N. T.? U. G. T.? Seran? No seran? No, no;
això són comptes vells que ja fa massa temps que per-
torben la nostra acció sense cap resultat pràctic i cal
resoldre'ls. Per mal que facin els efectes immediats
d'una actitud decidida, són molt pitjors els que pro-
dueix una actitud vacil·lant i confusa. La primera, si

bollar ; Secretari, Joan Sanche« ; V»ce-*rtr*ian, C
cat Martinet ; I retorer. Ramon Palarne* , Templado*.
Carle» Sala, i Vocal, Awli Sanche*,

Aqaesí £<sffîttè <?? (foularini1 *? =satmSa' ¿ni* *si* Jì/p«
dicats adscrits a les seves orientació i tàctica i ensems
tots llurs simpatitzants, havent estat designats (per
ara) per tal d'atendre els representants de totes les En-
titats que formen part de la U. G. S. O. per tal d'e-
vacuar consultes, rebre llurs impressions i totes les in-
formacions adients, tots els dimarts, divendres i dis-
sabtes de dos quarts de set fins a dos quarts de nou
del vespre, al domicili social, carrer de López de Aya-
la, número io, principal, segona.

La discussió de la crisi al Parla-
ment n'ha fet dir de bones. Vet ací
algunes V

Ventosa : La llei del 2 de gener no
és constitucional, però està vigeat.

Chapaprieta: No cal explicar la
crisi perquè s'ha descabdellat a la
llum pública.

Guerra del Río : Cal continuar la
pelítíctfde Lerroux, de-iro^stacar les
autonomies.

Calvo Sotelo : Allò que no és al
Parlament no és al país. (No diu a
quin Parlament era ell quan la Dic-
tadura el va fer ministre).

Etc., etc.
* * *

Segons llegim en una crònica de
Manlleu, la subscripció pjpo restau-
ració de la Font de la Mare de Déu
acusa un dèficit de 900 pessetes.

Aquests ja acusen el dèficit quan
fan la subscripció. No podem negar
que és un avenç. Però, llavors, ¿què
serà després?

Apa, vinga, un bon miraclet!
• . . • » • * . . - ,

A la Hispano Suïssa hi ha hagut
certs incidents que han obligat al-J
tra vegada a intervenir la força pú-
blica.

La Ford ha acomiadat 250 obrers.
« * »

L'altre dia, la premsa -reaeciónàv
ria estava escandalitzada perquè
unes menors—volia insinuar que
eren innocents, aquella "prèjnsa—
havien denunciat un individu que
cometia actes immorals. :

Si tan menors i innocents eren,
¿com diantre van discernir la im-
moralitat dels actea que fossin?
• ' - . • * * * -

L'òrgan nocturn i vergonyant de
la Lliga, L'Instant, publicava dime-

7 di t e «
^res t»¿ nota oficial de Ia geátora-
da municipal i esgessa, sobjre '̂auií-
níent Taê recápãoio" «en K Hesenjt
d'%ost acabaré el fia. 20% setegÍ
bré». Sigui el àiari rjTsigüí el gestor,
no es pot negar que aquestes sorrjre-
ses numèriques "són "dighès ~o*éÍS
grans tècnics de llur partit.

* * •
Una entitat professional demana

al gestor Duran un premi al perio-
disme.

Podrien premiar, per exemple, el
millor article censurat de quan la
Lliga col·laborés.

A Madrid ja existeix una cosa in-
fecta que en diuen et «Premio Luca
de Tena». Una cosa per l'estil de
la famosa- «Escuela de Periodistas*
del «republicà» Debaté.
.. -, ' .. . ; . . - * », « - . , . - • •...-;', . . .-•

El gestor ßtfüsili, ácollinl-se a la
Ilei de l'atur forçós i á, tòt un grapat
de coses, vol engegar u» projecte
monumental de colossals -edifica-
cions per ä serveis públics on hi ha
el solar de les drassanes. Tractant-
se d'ell, és clar, els milions vaii en
doina. " • / - ' . '; ; -. '-.'-' '

Sense perjudici de parlar-ne amb,
calma si èscftü, fem' constar' que îe=-
nijn l'esperança que a Madrid;li fa-,
ran el* mateix POC cas que als seus
companys ãe partit «amigo», i que
no serà a temps de cobrir-se.de glò-
ria amb el seu gratacels aclapara-
dor. '•

. • « * • * , •
Ja sabeu què va passar, à ï'arriba-

da d'En Pombb a Mèxic? Doncs
que el nostre home s'adonà,, abans
de l'aterratge, que a raerodropi

no bi havia ningú a esperar-lo i
això* és clar, ael sorprengué. I pel
que pogués .passar, demana a l'e-
missora del camp d'aviació on era
el t personal; La resposta fou que el
poble mexicà s'havia congregat per
tal de commemorar.amb grans fes-
tes el tercer aniversari de l'arriba-
da de... Pombo a Mèxic!
- I Pombo, per a no fer el ridícul,
se n'entprnà sense aterrar...

» * »
Els tradicionalistes han trobat

una fórmula per a recollir cabals
amb els quals sostenir llur premsa.

Han iniciat una subscripció de
joies, i cada setmana publiquen els
donatius en una secció titulada :
«Puesta la fe en Dios y mirando a
la Pàtria».

L'un dóna un anell ; l'altre unes
arrecades, i tots diuen que són de
«oro». Nosaltres estem convençuts
que hi deu abundar el llautó.

t a propòsit: per què no assegu-
ren millor l'èxit,' organitzant una
subscripció de paperetes de cases
de préstec?

; « * «
Ha parlat la Urraca a Casp. Hi ha

dit coses molt bones. Per. exemple :
•«¿1 "sistema actual'no ha hecho

sinó levantar cadalso. Y-la explota-
ción" del obrero por él "capìtah "ha
venido por el liberalismo masónir
co.» " : " ' ~ ; . - ' , ' .

Pobres maçons, com se la carre-
guen! Són els «manxaires» de l'è-
poca.

«Y aparecieron los sindicatos y
las huelgas y enfrente de eso, los
capitalistas. Y al chocar las dos am-
biciones surgió la lucha de clases.»

Sempre s'aprèn alguna cosa anant
pel món. I nosaltres que crèiem que

tamÉ aixè és «fati, e» perquè «b bonus de la U.
G. S. ò. no estan disposats ni a rectificar ni a tran-
úgir en ela seus propòsits de fer marxar endavant la
central sindical catalana. ¿Que un dia poderá arribar
a anà cotnddència i amb aquesta a la unitat amb al-
tres forces obreres? En bona hora i com més aviat mi-
ñor. 4Que au dia en» podant federar amb la U. G. T. ?
No sereni pai nosaltres els que ens hi oposarem. Però
com a bons companys, amb esperit comprensiu, d'al-
tra manera mai.

Es l'única solució que té aquett problema, perquè
és la que reclama la consciència dels twn"*.

J. FRONJOSA

Uní« General de Sindi-
cats Obrer» d« Catalunya

CU. G. 8. O.)

la lluita de classes era anterior até
sindicats?

»Entre todos levantaremos a Es-
pana . (Ovación que impide oir el
final del párrafo).*

El final ja ens l'imaginem. Devia
dir:

«... y la dejaremos caer t» No bo
trobem pas tan bo! ,

»Y termina diciendo que estamos
en pie por España, por Dios y por
el Rey..

Quines ganes de créixer que té la
senyora O.urraca!

* • *
En el mateix número d'on trèiem

aquestes notes hi ha la presentació
de dues alumnes «adelantadas».
Ens imaginem que, a hores d'ara,
les esmentades alumnes deuen estar
avcrgonyules. Mira que fer públic
q u« estan a punt de llevadora !

Aquestes tradicionalistas..,!

S'fca •IxeY·t IVstat

Els delegat» cl-
v lis só n mill tars

El governador general ha aclarit
que si en algunes comarques exer-
ceixen comandament elements mi-
litars és amb caràcter civil, puix
que depenen d'ell.

Ja és sabut que la censura militar
pot è*#<>r exercuia per civils, i vice-
versa. També twin conegut l'estat
de guerra clandestí de tenir ells la
guarda d« Torda públic sense decla-
ració legal i altres fantasies. Final-
ment, durant tot aquest últim estat
de guerra -legal», no van permetre
dir mai que la censura era militar,
ni Un sols citar el nom del general
Sànchcï.
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JUSTICIA SOCIAL

MW •• atUI» ftjntarmm, M»«M) ftr-

Encara la lluita per
primeres matèries

Les conclusions que hauran tret
els que llegiren el nostre anterior
article *La lluita per les primeras
matèries«, no hauran satisfet gai-
re. Especialment, en els últim» pa-
ràgrafs en els quals sembla que nos-
altres sostenim la t«*i d« il'expan-
sió italiana. No; nu é« pas això el
que volíem dir. La noctra idea, qu«
no vàrem saber desenvolupar bé,
era que : rn.ro/re f» brtg* fer tal
d'extirpar drl man la matura 4rí
/rummr. vergonya de la humanil·i.
,ut kafíi^n df dcncurar la nou r«
Uuila fontra l'impmalttmf ecanA-

\ mifo-ftnanffT angle*, o, mtllor m~
eara, mundial, fenl qvf l'actual

, llwla prr la ranquata df merc«lt i
I ntalèríf» pnmr» ft trantformt *n
\ vna tità ta ftmtra l'émprrMlitmf fi-
l nanrtt t roíontai.
Í Pet rí pmwnt atliiriroent qu«> <x*n-
¡ judiarem necrstan. h«m d'aílvrrtir
encara que, com a socialistes, no ens
sap gens de greu l'haver de rec-
tificar judicis nostres si aquests han
estat emesos equivocadament.

Continuant el nostre estudi ante-
rior, ens cal afegir que la indústria
química es troba en situació molt
florent, especialment en el que
fa referència als rams de les essèn-
cies i farmacopea, essent un seriós
competidor en l'exportació dels al-
tres Estats que, fins ara, monopolit-
zaven el mercat mundial. Í, encara
ens bal consignar per acabar, el que
es refereix a Itàlia, les grans plan-
tacions de iliwcmere, tarongers,
poncems, etc., etc., de l'illa de Si-
cília, : aferrissats concurrents als
mercats de Londres i París dels nos-
tres valencians. I encara direm
que el moviment demogràfic italià
ha estat, com és arreu, un dels fac-
tors determinatius del moviment ex-
pansionista colonial del país. Itàlia
té aproximadament una- extensió ter-
ritorial de 300.000 quilòmetres qua-
drats per 43 milions d'habitants.
Gairebé la meitat del territori espa-
nyol, per al doble de la seva pobla-
ció.

L'amic lector s'estranyarà tal ve-
gada del que anem reportant; nos-
altres, però, estem convençuts que
per! tal d'arribar a l'entranya del
problema, comprendre'n la seva
gestació i desenvolupament, si no és
a base d'un estudi econòmic, és im-
possible de comprendre'n res.

* »' »
. Passem ara a estudiar Abissínia.
Actualment, l'Abissínia té una su-

perfície d'uns cinc-cents milers de
quilòmetres quadrats, o sia, una ex-
tensió gairebé tres vegades més gran
que la península italiana, i compta
amb deu milions d'habitants.

Antigament ja es coneixia l'Etiò-
pia.

La història ens conta que ja 2.000
anys abans de Crist, l'Etiopia era
considerada com Eldorado de l'an-
tigor. En aquella època, els nostres
avis egipcis ja. comerciaven amb el
país de Punt q costa deís Somalis.
L'antic país de Punt o Etiòpia s'es-
tenia des del Sudà^ al mar;Rqig.

En aquelles remotes edats els'egíp-
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Karl Marx • Friedrich Engels
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tornar*a tancar violentament els moderns mitjans de
producció i de relació dins-el male de l'antic règim
de propietat que aquells enderrocaren, i que havien
d'eríaerrocar necessaríaméhf:. En tots dos casos, és
Reaccionari i utòpic g.lhqra,, ' .
! " ~ '~ V "- " ' ' . .,; ; • • • .

:,c) El socialisme alemany o socialisme «veritable».

- La literatura socialista í comunista de Franca, que
ta néixer sota la. pressió d'una burgesia dominadora,
i'que és l'expressió literària de la lluita contra aquesta
dominació, iou importada a Alemanya eri una època
«n què la burgesia d'aques't país tot just havia iniciat
Et seva lluita contra l'absolutisme feudal.

; Els filòsofs; aaitjos fHòsofs i erudits alemanys as-
similaren àvidament aquesta literatura, oblidant, però,
que lá introducció d'aquests escrits des de França no
va pía'cbineidir amb la introducció a Alemanya de
les condicions socials; franceses.; Donades les condi-
cions d'Alemanya, la literatura francesa va perdre -to-
ta^J^^ vss^t^s^'^i^i^^wiK.'íAa^. i va adqui-

't..'~ -^ ?-.::>: "'•-. j-.>Lì,~.'>;~V.!T*£ia;.^.'"-'.-i -,'». ~'- . J-~-'.. .-ï±'&

rir un aspecte -purament doctrinal. Per força; doncs,
havia de pretidre un aire d'ociosa especulació sobre
ÍarróiaiíitafiÁiÍé l'entitat humana. Així, per als filò-
sofs alemanys del segle XVIIIè, les reivindicacions de
Ia"; primera Revolució francesa no havien tingut altre
sentit que l'ésser, en /general, reivindicacions de la
«raó' pràctica», i els actes de voluntat de la burgesia
revolucionària francesa vaii significar,'als ulls d'ells,
les lleis de la voluntat pura tal com havia d'ésser, de
la voluntat autènticament humana.

Lá tasca exclusiva dels literats alemanys va con-
sistir a posar d'acord Jes aovesAidées de 'França amb
llur vella consciència filòsof ka, o més ben dit; a .^sr-
similar-se, des de llurs, p.uots dyalbir filosòfics, les
idees franceses. ' • •- . "" ' ..

Al capdavall, aquesta assimilació es va produir de
la mateixa manera com ens assimilem ui idioma es-
tranger: per mitjà de la traducçióu ,. :. . ;

Ja és sabut que ,els; monjos van transcriuré ?sota là
forma d'absurdes hagiografies catòliques ehr mariös-

. crits on s'havien conservat les obres clàssiques de l'An-
tiga era pagana. Els escriptors alemanys van fer el
mateix, en sentit/invers, amb la literatura profana fran-
cesa. Van escriure llurs extravagàncies prenent per mo-
del l'original francès. Així, per exemple, darrera la

.crítica francesa de les funcions de la moneda, van es-
criure: «Alienació de l'ésser humà» ; sota la crítica
francesa de l'Estat burgès,'enunciaren : «Supressió de
l'imperi de la universalitat abstracta», ï així successi-
,vament, . . . . . . - . - • ; .

La introducció d'aquesta fraseologia filosòfica en
les argumentacions franceses fou anomenada per ells:
«(Filosofia de l'acció», «Socialisme veritable», ((Cièn-
cia alemanya del socialisme», ((Fonamentà filosòfics
del socialisme», etc. : • •

Heus aquí com fou mutilada per complet la litera--
tura socialista-comunista francesa. I com •eme entre"
els alemanys deixà d'ésser l'expressió deja* 'Íluïta d'u-
na classe contra l'altra, els alemanys arribaren al con-
venciment — superada la «unilateralitat francesa» —

• d'ésser «Is representants de la necessitat de là veritat
en comptes d'ésser-ho de les veritables necessitats ï, en

lloc dels interessos, del. proletariat, dels interessos de
l'ésser hurna^ dej%oa»e en general, de l'home que no
f orma-part 4ejcap |da.sse rú molt menys de, la realitat,
sinó únicament •̂ .|ĉ  boirós de la fantasia filosòfica.

Aquest socialisme alemany, que es prenia tan serio-
sament i tan solemnialment els seus barroers excerci-
cis, i que vociferava talment com un arrencaqueixals,
va anar perdent poc «a poc la seva pedant innocència.

La lluita" de'la. burgesia alemanya --millor dit, de
la burgesia prussiana r— contra la-monarquia absoluta
i els senyors feudals, és . a dÃr, el moviment liberal,
estfevingúe thés serfos>i/ " ;

. Així vàiésser iE>ferta al Sociaiisme veritable la desit-
jada- avinentesa- d'oposar tea ' reivindicacions socialis-
me .al jnoyiraent polític, de llançar els anatemes tradi-
cionals contra d liberalisme, _ contra l'Estat represen-
tatiu, Contra la concurrència burgesa, la llibertat bur-
gesa d'e: prensa, ;«1 dret burgès, la llibertat i igualtat
burgeses^ i de .pfedicat V lœ masses populars que en
aquest moviment-burgès no havierr^de güanyar-hi res,
sinó més aviat pei;drç-hp tot. El socialisme alemany
oblidà oportunament que la crítica francesa, de la
qual ell era l'eco insuls, pressuposa la societat burgesa
moderna, amb les -corresponents condicions materials
d'existència i l'escaient- constitució política, premisses
elementals la conquesta de,les quals ocupava el primer
pla a Alemanya.

Aquest socialisme estigué al servei dels governa
absoluts d'Alemanya amb llur reguitzell de clergues,
mestres d'escola,- nobles • rurals i buròcrates, en quali¿:
tat- d'espantall propici contra la burgesia que es 'dre- '
cava tota amenaçadora.' ' , .-

Vingué a constituir el complement dolcenc - de les
cruels fuetades i els trets de fusell amb què els ma-
teixos governs alemanys arranjaven les- revoltes obre-
res alemanyes.

D'àqúesta maneta,;èl sQCiaHsme « veritable »-\esffe
vingué, eri mans dels:¿overríáj. uïjà? arma contra la bur-.,
gesia alemanya, tot representant també directament
un interès reaccionari, l'interès de la rnenestralia .ale-
manya. A Alemanya, la petita burgesia Uegada peT
segle XVIè i que d'aiqüel·la època ençà ha anat ressor-

gint constantment sota;^formes diferents, ha format
la base social de l'estat dé coses existent.

La seva desaparició és la desaparició de lá situa-
ció existent. a Alemanya... Aquesta classe tem la seva
destrucció per obra i gràcia del predomini polític i
industrial de la burgesia, a, conseqüència, d'una ban-
da, de la concentració del capital, i, d'altra banda,
per l'adveniment d'un proletariat revolucionari. Li. fa
l'efecte que el socialisme «veritable*» mata tots dos
pardals d'un sol tret, I aquest; es propaga com una
epidèmia.

La indumentària : teixida amb; teranyines especula-
rives, brodada de flors. retòriques i amarada d'un ïou
sentimental i rublert d'amor, aquesta indumentària

transcendental amb què els socialistes alemanys han
embolcallat llur raqui tiques Ï escasses ((Veritats eter-
nes», no ha fet sinó augmentar la venda de llur merca-
deria entre un públic com aquell.

Per la seva banda, el socialisme alemany va anar
comprenent cada vegada més. la seva vocació de re-
presentant pompós d'aquesta burgesia menestrala.

Enlairà la nació alemanya a la categoria de nació
modèlica, i el filisteu alemany,; a la categoria d'home
normal. Va donar a les infàmies d'aquest home un
sentit ocult i altament socialista que les convertia en
tot el contrari del que eren. Arribà a l'última conse-
qüència atacant directament la tendència «brutal-
ment destructora» del comunisme i proclamant la seva
pròpia superioritat imparcial per damunt de totes les
lluites de classe. Llevat de molt poques excepcions, tot
allò.'que circulava Alemanya amb l'etiqueta de publi-
cacions, socialistes i comunistes pertany al domini d'a-
questa literatura fastigosa i enervant.

II. EL SOCIALISME CONSERVADOR O BURGÈS

Una part de la burgesia desitja obviar ek incon-
Venients socials a fi i efecte d'assegurar l'existència
d e l a societat burgesa. . . . - . - . . •

^Aquesta part. està integrada per economistes» ; f i*
làntrops, humanitaris, milloradors de-la SsittUaScV.^del
les classes treballadores, organitzadors de la beifefi-

cis bi anaven a cercar l'encén«, la
mirra, el vori í les pedres pmrio-

| m» que apreciaven tant.
i L'any 1268 la noblesa de Coa donA
j la corona a l'antiga dinastia salo-
> món ¡ca. Aquesta dinastia és la que
| regna actualment. Tothom sap rom

l'actual emperador ai vanta (J*é«M»r
; descendent del jueu Salomó i la rei-
| na de Babà.
j Kn 1542 els portufueios «1$ trii-
i mptcìrn un exèrcit o amt»aix*<l» mi-
! litar d« 400 homes »ota el comanda-
í ment d« Cristòfor <ìam» Ja f«-ui

temp* qu« el» catalan» hi havu-n «-»•
Ui>ií>rt r**l«ciun« diplomaliquc».

Kl Jfïïfi. a raiiKíi <|<- }r>, mtrigiMit
di·lii cjitéJK**, f*r»«"iaîm«»nt d«*I par*
í*«*», 8 J . hi hafy^ nf>mbrt»m

i iru*rrw« civil* Kl ifíXí fw»int*rfn
P!» faUShrt En r^nr-ní-r I« pa«. «1
p«j* rft<irna » la trv« ahiipa mli-
gió, la qual pra 1* d<> rK«glftna

Oriental, d'ençà del concili de Flo-
rència. Actualment pertany a la dis-
ciplina romana, si bé organitzada
dins la branca Copta.

Si considerem l'Abissínia en el
seu conjunt, trobarem que és un se-
guit d'altes planaries que s'estenen,
com grans marges, des de les cos-
tes arenoses del mar Roig, i es de-
canten cap el N. E. de la vall del
Nil.

Aquestes terres altes tenen una
elevació mitjana de 2J200 metres.

Les neus que persisteixen en al-
guns dels seus cimals marquen al-
çàries de 4.bOÒ a 5.000 metres sobre
el nivell de làoceà.

Produccions.—Formada per mun-
tanyes d'origen volcànic, és a dir,
compostes de traguista, de basalt,
de granet, de síemita i de pòrfir, no
poden mancar de minerals. Segons
Petis-la-Croix, existeixen mines de
ferro, coure, plom i sofre. Les mi-
nes poc profundes d'Enarya pro-
dueixen or molt pur, i el més fi es
produeix a les províncies occiden-
tals, al peu de les muntanyes de
Dyre i de Tegla. Les grans planú-
riès de sal gejnma, a la falda de les
muntanyes orientals, criden l'admi-
ració als qui ho contemplen per pri-
mera vegada.

Cereals. — Produeix el mill, l'or-
di, blat i jnoresc. A més produeix
un cereal que els naturals anome-
nen «teff» i és un gra més petit que
la mostassa, de'molt bon gust i el
qual no ataquen els cucs. Serveix
per à fer un pa blanc, d'un gust
una mica agre, però agradable i nu-
tritiu. Se'n poden fer tres collites
anuals. En general les collites de ce-
reals són dues a l'any; si bé hi ha
províncies en les quals se'n poden
fer tres.

Creixen variades espècies d'arbres
fruiters, llegums i plantes olioses,
que nosaltres no coneixem. També
cultiven la vinya, encara que en
molt petita escala i el llimoner, de
vegades, forma boscúries naturals.
/Quant a la floricultura defu-

gim de parlar-ne, ja que per trac-
tar aquesta matèria ens caldria més
espai del que disposem.. Solament
direm que els seus camps sórí- una
veritable catifa de flors d'una gam-
ma variadísima. ; -_' - : - ' ; , . - :

Quant a ia seva fauna, direm" qüie
és? molt abundant i variada ; els ra-
mats són • nombrosos, encara- que- et
bestiar.és d'una talla petita, de ve-
gades, però, amb defenses enormes :
les banyes dels braus, en alguns
exemplars, tenen la.llargària d'un
metre.

Els cavalls, petits i nerviosos, com
tot cavall de muntanya, són emprats
per a la guerra, i el mul i l'ase re-
emplacen el camell. A les valls hi
ha grans ramats de búfals salvat-
ges.

Lleons, panteres i totes les espè-
cies de la jungla hr són abundosa-
ment representades; a les, nits, la
hiona, envaint les ciutats i llogar-
rets, acompanya la son dels habi-
tants amb els seus udols; ningú no
els diu res.

Els porcs senglars, antílops i la
llebre també hi abunden, especial-
ment la darrera, la qual és consi-
derada bestiola immunda.

En els rius i llacs hi troba els
hipopòtams i els cocodrils i quant
a les aus no són molt nombroses:
és distingeixen l'estruç i l'àliga dau-
rada i d'altres pròpies de la zona
tòrrida. També hi ha coloms, tór-
tores, aloses i nombrosos papagais
i les aus d'aigua, que són, però,
molt rares. . • ,

Hem cregut adient de donar als
nostres lectors aquest detallat estu-
di de ïes principals riqueses d'Abis-
sínia, perquè tingui una idea, si
no exacta, aproximada, del que vari
a cercar els supercivilitzats i hu-
manitaris europeus al continent
africà. DOMÈNEC ADELL
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