
Desistim de publicar una nota del Comitè d'enllaç de; les
Esquerres Catalanes en la qual es contesten les darreres de-
claracions déte senyors Pich i Pon i JoverNsneH reteciüfiatïes
amb el carnet electoral \ amb la reobertura dels centres polí-
tics clausurats, perquè la intervenció de la censura, *eh supri-
inir-ne una part; essencial, impossibilita qne ambì;«l'opinió,
a través de là premsa, el pensament íntegre de Fèsníéntat Co-
mitè.

Per les mateixes raons renunciem a publicar eT'coífténtari
':de l'esmentat Comitè a la süspe^sió; del ^ran acte públic de
les esquerres catalanes que s'havia anunciat per a demà.

Editorials
Una aetmana vl-

l»ra»t
L'acte de diumenge- a Madrid,

en el qual parlà Azafia, té uña
transcendència grandiosissima, què
per això mateix fa inútils els ad-
jectius. La demostració numèrica
impressionant — un poble, un gran
poble, en massa— que donaren en
ell les esquerres del règim és un
plebiscit aclaparador, penyora se-
gura del triomf enorme que asso-
liran quan la legalitat serà resta-
blerta i el país es podrà pronun-
ciar lliurement. No existeixen en-
lloc gaires precedents d'una aglo-
meració d'aquesta naturalesa, or-
ganitzada i realitzada amb èxit per
un sector que viu acorralat a l'opo-
sició dintre un règim semilegal. Ací
només podem comparar-la a la ma-
nifestació antifeixista que tingué
lloc a Barcelona pocs mesos abans
dels fets d'octubre, en la qual els
partits de la coalició aleshores go-
vernant vam dir oficialment, per la
veu autoritzada dels seus oradors,
paraules no desmentides enlloc i
corroborades amb esclat pels fets
successius. Però també aquella de-
mostració era organitzada des del
Poder estant, i malgrat que no s'u-
sés lei Poder en un sentit baixa-
ment partidista iampoc no trobà
obstacles previs.

No hem de comentar el discurs,
digne en tots els aspectes de l'ora-
dor i de l'ideari liberal d'esquerra
que encarna, amb el qual sempre
hem tingut els socialistes discrepan»,
cies explícites i contactes lleials: És
com a socialistes que ens pertoca
especialment considerar-lo, - i , en
aquest sentit, el refermament de la
.seva actitud de sempre — igual a
la nostra en lleialtat — ens facili-
ta noves coincidències tàctiques que
l'opinió popular reclama i ens per-
met entreveure el recobrament prò-
xim d'un règim republicà autèntic,
del qual no voldríem rtaver estat
mai foragitats, perquè també tenim
una part important en la seva ins-
tauració i ens interessa mantenir-lo
i obtenir-hi la plenitud del Poder, o
almenys infiltrar-li la substància
viva de les nostres aspiracions men*-
tre això no arriba.

Ens plau també, com a Partit ca-
, talà que som, que l'il·lustre orador
hagi reiterat solemnement, en nom
del Govern republicà espanyol que
presidirà aviat, el respecte absolut
d'aquelles esquerres a l'Estatut de
Catalunya, condició indefugible per

^bJsairJ^pteti-M^^sEtó 4$Js&,
esquerres obreres i republkanes del
nostre país. Amb aquesta reiteració
.explícita de la seva posició clara de
sempre, també ens faciliten els re-r
publicans espanyols Ja incorpora-
ció entusiàstica a una obra cjUé ens
és comú, en forma que podrà de-
terminar al seu dia cada partit lliu-
rement.

Una altra nota a destacar: la
presència en ple de la minoria so-
cialista esnyalo.a sense diferencia
ció de tendències internes, a l'acte.
Vol dir que els criteris catastròfics
i les polèmiques extremades cedei-
xen, i la realitat corrobora altre cop
—. sense renunciar a possibilitats
de cap ordre — la justesa dels nos-
tres punts de vista repetidament
reiterats, els quals ens han valgut
moltes vegades agres censures.

Coincidint — no sabem si dir fe-
liçment — amb ]a demostració re^
publicana impressionant, s'han pro-
duït esdeveniments prou coneguts
sobre els quals no volem arriscar
comentaris que restarien inèdits.
Potser de tot plegat es deduirà un

. saludable canvi de postura, o qui
sap si una nova atzagaiada encara
més explosiva que íes combina-
cions d'octubre ençà. Pe1 que pu-
gui ésser, reiterem també la nostra
actitud afirmada sempre: dissolu-
ció, dissolució i dissolució de Corts
feta' 'per' republicans dignés. "Ho
hem reclamat —r primer que ningú
—> abans de néixer aqiifi-ates Corts
en forma bastarda; ho "nem exigit
mentre- han viscut sense grandesa
i ho • tornem a cridar en la seva
agonia. - ; . . < ; - •

En fi, • com ;a nota última- d'a-
questa setsiana plena, no; henv d'es-
tranyar que hagin suspès sense mo-
tiu l'acte de demà a la Monumen-
tal. Devien témer,; potser infäntil-
SQcnt,;,qjie els oradors de ks Es^
querres. Catalanes també, repetissin
paraules antigues (júe ara 'pronun-
cia-tòta l'-bpimo. Aqüelleá .paraules
—-> que el nostre Partit decidí a
consciència a través dels seus òr-
gans autoritzats — no han d'ésser
repetides materialment per a tenir
avui més autoritat i oportunitat

• que mai, malgrat que hagin estat
molt sovint llançades en els últims
quaranta anys. Seran un respons
digne.de tot un període.

Demà, recordem íes paraules d'A-
zañar cal' individualitzar responsa-
bilitats. I là U. S. C: afegirà com
una exigència, davant ; de tots : i
aplicar les sancions degudes. -

El que es feia i el
que es fa

D'ençà~ que la Conselleria de Tre-
ball està regida per un gestor nome-
nat '. pel' Sr. Gil, que hom ho resol
tot per obra i gràcia de l'Esperit
Sant i sense tenir en compte per les
les normes jurídiques aplicables a
cada cas, d'acord ainb el text déla
nostra Constitución vigent, ( ?).
, No volem- parlar encara del nome-
nament de Secretaris def Jurats mix-
tos. .Aquest assumpte, apart el seu
curs per tau.-.via. Conteçiós-Admínis-
tíativa, que ja' en-el se» dia es: re-
soldrà d'acord anSb el- desig--dels
perjudicats," tot i ~qüé ! «un"" senyor

.dels,de la collahfgi dit;:<iae això
ja serà resolt l'any 40», aquest as-

sumpte, diem que, per la seva trans-
cendència, ens ha de portar a 'una
polèmica de caire juridico-social. I
naturalment aquesta no anirà de ca-
ra a la persona que .detenta el càr-i
rec de gestor. Ha d'ésser contra els
niais assessors que hi té, .que dient-
se Graduats Superiors (així, amb
majúscules) de l'Escola Social de
Barcelona, no n'encerten una.

Al Jurat mixt de 1'Alimentado,
hom presentà una demanda per ço-;
miat, la qual, després de seguir tots'
els tràmits corresponents, el Tribu-
nal va fallar a favor de l'obrer, puix
que es basava en «rescisió» de con-
tracte de treball sense concórrer cap;
de les clàusules assenyalades per la
Llei de 21 de novembre del 1935. ;
El patró féu un recurs com la ma-
joria dels que fan els patrons, per
tal de fer passar temps a l'obrer
aj?ans que cobri ei staut marcat com
a indemnització. Però, ves per oo
cl Consell de Treball resol d'acord
amb el desig del patró, i l'expedient
és retornat al Jurat per tal que es
posi en estat de citació a les parts !

Es tornà a citar, i aquesta vegada
no presidí el Tribunal en jutjar
aquest cas, el President. ¿ Per què
no va presidir qui li pertocava per
dret? El Tribunal va ésser presidit
pel Vice-président. ¿Qui és aquest
senyor ? ¿ Ens vol dir el senyor Ges-
tor on estava el Vice-president del
Jurat de l'Alimentació en temps de
¡a feliç Dictadura de Primo de Ri-
vera ? Si el senyor Gestor no ho sap
li direm que estava al servei del
Sindicat Lliure i d'això a la Jefatu-
ra de Policia podran donar-li ante-
cedents. ¿On està avui aquest se-
nyor ? ¿ No diu la Lki de 16 de ju-
liol que -no poden ésser Vice-presi-
dents -els que BO.- faci quatre anys
que hagin deixat de militar en es-
taments polítics i socials?

Doncs"en el primer judici és l'o-
brer el que guanya, i en el segon
és el patró, ¿ Com s'explica un ma-
teix assumpte amb els mateixos fo-
naments de que primer el President
dongui la raó a l'obrer, després
d'un assessorament demanat pel
President a l'autoritat corresponent,
i ara un Vice-président que ens sem-
bla que no és advocat, falla con-
tràriament el mateix cas ? ¿ És que
els ciutadans tenen més coneixa-
ments del Dret Social segons el
Partit on militen?

Tant d'una forma com de l'altra
la llei de 16 de juliol se l'estan pas-
sant per sota de les espardenyes.
Nosaltres, que en la resolució dels
assumptes de Treball, hem de cul-
par el senyor Torrents Dalmau si
les coses no van com cal, voldríem
que ens digués «quin fonament de
dret s'ha emprat per * faUa* funwsfcSSW

».cas a favor del patró demand;
Heus ací el cas. Un xicot flequer

el dia 6 d'octubre del 1934 va sor-
tir de casa pel matí. L'autoritat el
deté. No pot presentar-se al treball
el dilluns següent. I quan l'autori-
tat va veure que no s'havia barrejat
amb res, el deixa en llibertat. Ales-
hores l'home se'n va cap el treball ;
i el patró li diu per tota contesta que
no el pot prendre perquè no va anar-
hi el dilluns.

Aquest ¡és tel cas concrfet, puix
que no volem entrar en disquisicions
d'ordre personal, car aquest cas -és
una represàlia a totes llums. I ca-
sos així n'hi ha molts.

Si als Jurats mixtos ja no és fa
justícia l'haurem de buscar en un
altre lloc.

¿4HJÈ PASSA
amb les bases de treball dels

dependent^ de taulell?
Hem anat al local del Sindicat de Cambrers de Barcelona.

Ample i ben organitzat. Demanem pel 'President, Joan Bona-
fOnt. Alt, cepat, amb Teu ferma i reposada a la vegada que
segura, ens diu :

—Després de molts treballs, amb el gran retard que ens im-
posà el recurs de la ¡Patronal al Consell de Treball, finalment
s'ha arribat al laude dictat pel conseller de Treball de la Ge- j
neralitat de Catalunya, de comú acord entre les representa-
cions obrera i patronal. . ' . ' • • :

Ara bé, tot i no contenir en tota la seva integritat Jes pre-
tensions obreres, contingudes en tes primitives 'Bases de Tre-
ball presentades al Jurat 'Mixt corresponent, representa un bon
millorament a la situació anterior. Un millorament que cal que
tqfe els obrers dependents de taulell defensin amb f ermes» t

Tenim entès, més ben dit estem assabentats que en
nades cases d'ací a Barcelona certs obrers slum
Sota l'amenaça dels 'corresponents patrons, a cobrar sous
no corresponen ni molt menys als assenyalats pel laude tíel
conseller de Treball.

1 això no pot ésser. Representaria un deplorable defalliment
difícil després de remuntar. Cal no donar ni un pas endarre-
ra. La situació és clara. El laude dictat té força de llei i tots
els patrons han de complir-lo amb tota la seva integritat. •.- ,

Ho denunciem a l'opinió pública perquè presti l'ajut moral
necessari als obrers dependents de taulell, perquè la justicia«
i la legalitat estan de la seva banda i perquè cal acabar d'una!
vegada per a sempre amb aquesta impunitat ptronal. Cal con-,
testar a aquesta provocació, si cal amb un altre gest. ~ ;

Ara donarem unes-quantes dades ,per. a Aclariment. Elles
sol, ja parlen per tot. .'- : * . "

Sous fixats pel laude del conseller: :
Amb manutenció: '
Dependents: 70 pessetes setmanals; abans del laude: 45

pessetes setmanals. *••-"- '• • : •
Aspirants: 104 pessetes mensuals; abans del laude: 36 pes-

setes mensuals. / -
Sense manutenció :
Dependents: 70 pessetes setmanals; amans del laude: 45

pessetes setmanals. . . .
Aspirants: 48 pessetes setmanals; abans del laude: 20 pes-

setes setmanals. . : •
' Només ens cal preguntar: valen aquestes dades?

Ara, perquè els obrers sàpiguen' quines són les cases que
es resisteixen a complir el laude, són les següents :

Cafès Brasil; Establiments Salas: Granja Boyal; Baviera;
Éuzcadi, etc.; Cafès de Catalunya, S. A.: Cafè de la Rambla;
Olympia, etc.; Petit laceo, Rola. Centre; Bar Cosmos, Escude-
llers, 2; Bar del Pi, M. Beat Oriol, 1; Et Tropezón, davant Tea-
tre Espanyol; Cava-Universal, Anselm Claver; Els Cargols,
EscudeQers ; Quiosc Passeig de Gracia, davant Orxateria Va-
lenciana; Cervecería Jaltey D'Albert, Ronda. Universitat, 5;
Bar Monumental, carrer Salmerón; Bar Nice, Via Laietana;
Gavina Blava, Avinguda Mistral; Restaurant Ferrer, Baixos
del «Metro» de la Plaña Catalunya; Bar Carbó, carrer Aribau,
16; Mon Bar, Rambla del Centre, 12.

Obrers: cal tenir present aquesta llista.
Ens acomiadem amb una forta encaixada de mà.

Paraules die Miguel
Maura

Señor presidente del Consejo,
¿ se ha dado cuenta S. S. de que
desde el viernes por la noche en
que dio S. S. la nota todos aque-
llos que .ejercen -funciones públicas
están en entredicho ante la opinión
del país? ¿Cree S. S. que en una
nota se puede decir al país que
hombres que ejercen funciones pú-
blicas son acusados de supuestos
delitos y silenciar los nombres de
los inculpados? Quien hoy ejerza
funciones públicas, ¿con qué deco-
ro se mirará a sí mismo? Alega su
señoría como suprema razón que el
asunto está en poder del fiscal, que
está «sub judice». Pero, ¿cuándo
ha visto su señoría que el secreto
dd sumario afecte a la denuncia?
La denuncia no es el secreto del su-
mario ni entra en él ; lo que entra

en el secreto del sumario es la ac-
tuación de los jueces ; pero el he-
cho que se denuncia, él hecho en
sí se publica y está siempre a dis-
posición de todo el mundo. ¿Cómo
quiere su señoría que queden satis-
fechos los" señores que ejercen fun-
ciones públicas |K>r el solo hecho.de
deducir.que «stá en poder del fiscal
la acusación? No, señor Chapaprie-
ta y señores todos del Gobierno,
todos sin excepción,* aun aquellos
cuyos nombres andan en lenguas de
la gente, yo quiero creer que injus-
tamente, yo creo que injustamente ;
ellos más que nadie tienen la obli-
gación, el deber y, si me apuráis,
el derecho de exigir que todo esto
quede darò y diáfano en el salón
de sesiones hoy mismo, antes de
que hable el fiscal y antes de que

la Comisión parlamentaria quede
.nombrada. Va en ello vuestro ho-
nor y el honor de la Cámara.

¿Por qué no dice su señoría en,
qué consiste la acusación? Lo co-
noce toda España, lo conocen to-
dos los diputados. ¿ Por qué se ha
de silenciar aquí? ¿Por qué no ha
de quedar constancia de ello en el
«Diario .de Sesiones» ? Y después
¡ ah !, después que los hechos y los
nombres sean conocidos, yo qui-
siera saber quién podría afirmar en
el banco azul que la depuración de
los hechos iba a poderse hacer, im-
parcial y serenamente, con los mis-
mos hombres que hoy están senta-
dos en él, como jueces y como par-
tes. (Rumores.) *

(Diario de Sesiones de dimarts)

S
A.primera página*de Las Noticias de dimecres, ï també a altres, dia-

ris de Barcelona, en tina informació ampliativa del .foñsell de ministres
".celebrai el dia. anterior — informació, evidentment oficiosa >—, apoiei* -en
ítoca del ministre de Treball, Justícia i Sanitat, senyar'Salmon^ un con-.

-:c¿j>t&: equívoc. Partant d'un projecte ,.d'autoritär ds\ ce&Sy*f ixiaire: Jtrte-
; ria':ex- comptes de' rifar- frémis enmetallic com '/au;ar&-¡¿A/Í;h »r:-•'-••
-. "• t:, el. Oobierno tiene el convencimiento de que quienes en definitiv se benefi-
cian de todo ello no son los ciegos, sino personas o empresas que explotan estas con-
cesiones» , ' • . ' . . . . , . . . - :~ .::• '-'••-'• . - . . » ?Tr>:'-; ; • •

Mai no liem demanat l'amnistia
, .lîoa^llieipit'-en^i'aBt^rj^r.iiaœeiB. •„
del nostre setmanari îfescrit del ca-
marada , Camerera «Carteé a un
Company», on es veu que hi han
companys que s'esgarrifen o bé els
domina l'angoixa pensant amb l'am-
nistia.

Però no tots pensem igual. Nos-
altres ja sabem que ara com ara
hem de pensar en altres coses. En
tot allò que els hi faci falta als
companys empresonats i llurs fami-
liars, com roba, objectes per matar
el temps: llibres, paper, tinta, etc.,
i, a més a més, alguns cèntims per
tal que puguin disposar de tot allò
que no encertem a especificar en
aquests moments.

Creiem que avui la majoria dels
militants a la U. S. C, no pensen
fen demanar almoina als senyors que

;H»4

its, sinó al con-
ãls companys per

ens sentim
t rari, de dem;
als perseguits.

No, camarada Comorera. No ani-
rem a rebaixar el nostre, orgull de
Socialistes (així, amb majúscules),
demanant perdó als qui en tot cas
ens en demanaran a nosaltres a no
trigar gaire.

Lamentem de tot cor l'absència de
companys que mai no hem adulat, i
que avui per l'absència idolatrem.
Que hi ha alguna ovella esgarriada ?
¿Que no tots en el partit complei-
xen prou bé ? Res més natural. El
6 d'octubre ha purificat les nostres
fileres. Avui sabem quins valors
$ón nominals i quins són efectius.

. Unes eleccions dirigides per aquest
quartet no serien sinceres, i no estem

I disDosats a reBresenter comèdies *•«
^MgjM*,,,^^. ^^" '̂ •^¡«^.J·R^··-·í·lrtlWí.fl,.^«!.«». ^*

eus volen seguir manant — el que
aquests fan no es governar — ja es-
tan bé on estan i no tenen perquè
buscar recons per tal de fer una Uei
electoral que els porti diputats al
Parlament. Que nomenin els diputats
per Decret i en treuran tants com en
voldran. Per manca d'aspirants no
quedarà. Ara bé ; si volen tenir-los
amb vots dels ciutadans, no crec que
això sigui tan fàcil d'arranjar ara
com ara.

Doncs ja pots veure, company
Comorera, que no estem estemordits.
No som com els pollets mullats que
ajupen el cap sota l'ala. Estem d'a-
cord en no demanar perdó perquè
no hem pecat. El perdó ja el dema-
naran els que puequin i aleshores...

CARLES SALA

ft/ •

U ttifat dd tutora**} fanou** J*> Ctí/b fa U ipteoí a ta venda
DEL DISCURS DE CAMBÓ

Ara parlem de les esquerres. El
senyor Azaña, d'un temps ençà,
s'esforça a parlar en governamen-
tal i fins ¿h conservador, però l'o-
pinió espanyola, a través de les se-
ves paraules, sent uns altres sorolls-,
percep l'odi de classes' i crits sal-
vatges que ofeguen les idees'de l'o«
radar. En -els actes en què intervé
el senyor Aeana, aquest posa la tte~
-tra i els. altres pose*, le f- banderes,
vermelles i els punys en alt, i la so-
cietat espanyola té el bon sentit de
comprendre que la -música és més
important que la lletra. --, . . . .

Hi- estem completament d'acord,

la música és més important que la
lletra.

També del mateix discurs,:
Les esquerres catalanes no tenen

l'excusa que tenen les esquerres es-
'•panyoles que els manquin masses
pròpies. A Catalunya, tant pçr his-
tòria com per temperament, .segueix
a les esquerres una petita burgesia,
que és f esquerra, politica, i uns
.obrers, qu.ç no senten la prolefaritza-
ció, puix que esperen també ésser
burgesos,

És. una ratificació del que ,fa
temps venim dient. ' Esperem que
l'esquerra ho ratifiqui. Entesos?

Una interessant nota
«del Comité de l'Agrupació

Socialista de Mataró
El Comitè de l'Agrupació Socialista, de Mataró, adherida a la «Unió-

Socialista de Catalunya», es véu obligat a sortir al pas de possibles con-
fusionismes i equivocacions, què poden haver produït unes ratlles- apare-
gudes en un dels darrers números del setmanari madrileny Claridad, que
per .un atzar hem sabut i comprovat, perquè'no fixem' gens la nostra aten-
ció en „publicacions que difamen, i encara menys quan, lamentablement, és
.produeixen entre l'estimada família socialista.

Per tant, l'esmentat Comitè de l'Agrupació Socialista, dp Mataró
(que pertany a la Unió Socialista de Catalunya), puntualitza públicament
els aspectes que segueixen :

Primer: L'Agrupació Socialista, de Mataró, afiliada a la Unió So-
cialista de Catalunya, no_ és veritat que estigui identificada amb la po-
sició de Claridad ni en cap altre periòdic que no sigui el nostre portant-
veu de la Unió Socialista de Catalunya, • . • '

Segon : Remarquem que a Mataró,. i és precís que tothom ho sàpiga
prou bé, els d'ací i els d'allà, només hi ha una .Agrupació Socialista,
que seguint tot un procés d'Assemblees per la fusió i estructuració de
dues branques socialistes, acordà crear i adherir-se a Unió Socialista de
Catalunya. : , : '"

Mataró, 16 d'octubre del 193$.
Pel Comitè de l'Agrupació Socialista de Mataró: El President, Y.

Borirà. F. El Secretari, /. Cases B,

L· A B O IV A G E N T
Per denúncia d'un tal Soler '—•' propietari, pel que es veti; de l'Hotel

Suís, de la Plaça déTÀngel —, là policia detingué el senyor Jjosép Gon-
zàlézj 'acúsant-lo que la nit del 6 d'octubre 'de l'any passat es va instal-
lar al seu establiment.- : : '"". :

T así faemos risto »1 Estado republicano convertido en una especie de fine»,
con mas de rustica que de urbana, diríamos un pinar, en el cual al pie de cada pino
hay una cazoleta para recocer Io que suda el árbol. ¡Y no hay guardasi "

ese propone llegar definitivamente a un* solución, pero sia <JUé redunde en be-
neficio de elementos extraños.» .í".'. ̂ :.-) '

Sense entrar a discutir iniciatives ni realitiacions, cal notar qtíe él
primer Uac -± i potser l'únic — on es va crear amb ajut oficial el Cupó
.del-cec f ou a Barcelona, sòia la meva gestió de conseller delpgat d'as-
sistència municipal, fer això em crec, amb dret a formular en públic les

: següents preguntes al Govern: , • . .
Es. refereix a Barcelona el senyar Salmóni
En cas afirmatiu: ¿quins són els «elements estranys», apersones» o

«empreses» que es beneficien de les concessions? ;

Encarà que els ministres actuals no solen contestar preguntes d; aques-
tes rù quan els les dirigeixen a le& Corts, els ciutadans solvents bé podem[
demanar que aclareixin paraules que ens afecten, sobretot si són ditei
oficiosament expressant un criteri de Govern.

Potser el senyor Salmón, malgrat tot, em voldrà fer quedar mala-
ment amb una explicació adequada. Jo V agrairé molt, i si encara confio
una mica rebre-la és perquè aquest senyor no és radical.

GRANIER-BARRERA'

La unitat
socialista

S'estan acabant els tràmits per a l'organització definitiva del futur
i pròxim Partit Socialista de Catalunya.

És qüestió de pocs dies, potser de poques hores. Jo, sincerament, en
sento una fonda i forta alegria. En r sento un gran entusiasme i per da-
munt de tot una gran fe. Una orgullosa fe. Una entusiasta fe.

Moltes vegades m'he dolgut i m'he sentit entristit de la nostra tasca.
Contínuament — potser degut a la meva jovenesa política — que no és ni
mo'.t menys inconsciència— dubtava de la nostra eficàcia. La dialèctica
dels 515 cabdillets de barriada i casinet em feien giravoltar el cap i m'a-

r margaven l'existncia. Tothom pretenia tenir raó, i enmig d'aquest ma-
rasme, hom divagava i es torturava — ara ho veig.— ben inútilment.

Les caretes han caigut. Els rostres es poden ja perfilar i concretar
clarament. Tothom podrà saber on es i on ha estat. És un moment de
sinceritat catalana. És un moment d'oblit del passat i de projecció al
futur .

Per la meva condició de militant actiu, des del sis d'octubre he se-
guit iotes les vicissituds dels partits obrers de Catalunya.

La derrota — que demà serà victòria —deixà força malmesos els cab-
dület. de totes les organitzacions polítiques. Per això —• i per l'experièn-
cia dels fets passats — començaren una sèrie d'entrevistes entre els dife-
rents partits obrers.

La conseqüència fou la formació del Comitè pro-iusio àe "tes 'forces
marxistes.

Davant d'això, ens animàrem, però tot seguit vingué el desengany.
No hi havia avinença possible i ben tristament arribàrem a la conclusió
que no hi havia res a fer. Que totes les gestions eren balderes, perquè dar-
rera de tot allò — i a mesura que les circumstàncies polítiques variaven—
hi havia una trista i pobra especulació. Una afanado de militants.

De totes ks forces que composaven «El Comitè d'Unificació mar«
»Sta-; només dues han quedat en peu. La Unió Socialista de Catalunya
i el oartit Català Proletari. Per què ? Perquè Són sinceres, perquè avantpo-
sen als interessos particulars de partit, la conveniència del proletariat,
perquè no hi ha pobres i tristes capelletes, perquè no hi ha interessos par-
ticulars i inconfessables a defensar, perquè no tem ningú ésser arreconat,
perquè no hi ha càrrecs a repartir, perquè no es mira en sacrificis, perquè
només hi ha una missió clara, inconfussible : el triomf del proletariat ar-
mat.

Tothom usa a tort i a dret de la frase amb la qual Marx i Engels
acaben el Manifest comunista: «Proletaris de tot el món, uniu-vos». Però
de gallejar-la a fer-la efectiva, eficaç, hi ha un bon tros.

Ara s'assenyala el camí. Hem començat. Ens unim dos partits. Dos
partits obrers i netament de classe.

Ens unim ben obertament, de bat a bat. Sense trucatges ni mixtifi-
cácions. A la llum de tothom.

Totes les forces que abandonaren el «Comitè d'unificació marxista»,
tenen una bona ocasió d'emprendre immediatament una rectificació. De
no fer-ho així les acusarem. Les acusarem d'anti-obreres i de pertorba-
dores.

Els partits obrers de Catalunya i els obrers en general cal que pen-
sin serenament el pas que anem a donar. Cal que meditin la responsabili-
litat que contrauèn en inhibir-se de la lluita política diària.

Hem fet l'instrument fort i poderós. Només calen braços per tal d'em-
menar-lo. Cal començar a picar i a treballar. Intensament. Desaforada-
ment. Sense descans ni fatiga. A tot hora. De nit, de dia, tant-se-vah El
camí -a seguir és relatiu. Serà llarg si perdura la inactivitat, la indolència,
el tansemendonisme. Curt si l'activitat, la fe, l'entusiasme, l'abnegació
es multipliquen per cent. :

Diem plens- de coratge: qui no estarà amb nosaltres, estarà contra,
nosaltres. •

A. VILELLA I FREIXES

L'EScola del Treball
Fa temps que volíem parlar de

l'Escola del Treball de Barcelona.
Es tracta d'un centre obrer magnífic
i -cal no- obKdar-k>f massa: Esperà--"
vern, però, que les circumstàncies ens
oferissin una treva, més o menys re-
lativa, pef tal de dedicar lá nostra
atenció a les coses i a els homes d'a-
qüelra casa, las qtratl-íou el centre de
les nostres activitats escolars en l'i-
nici de, la nos'tra vida d'homes.

Un fety un xic grotesc, ha fet que
ens avancéssim à les nostres previ-
sions. Hem Vist,' astorats, com l'eu-
fòric governant ha permès que da-¿
vänt mateix del recinte de l'anome-
nada Universitat Industrial, a les
seves voreres precisament, Óindant
amb els jardins, hom "hi ha muntat
no gens menys que una f irà'de festa
major, que per ésser'radical es cor-
regida i augmentada amb els atuells
propis a la solemnitat jde la diada.
Ad i allà veiem una constel·lació
enorme de barraquetes que conges-
tionen el pas i qtie*dónen un caire de
barrila als enters de la Universität
Industrial.'

Aquest espectacle deplorable ens j
ha indignat pregonament.' L'Escola
del Treball, l'Escola Industrial i !
l'Escola d'inginyers Industrials ser-
veixen de decorat en tina farsa ri-
dícula que al carrer d'Urgell es ce-
lebra. Magnífic fons per una festa ! <
Estío 'Se^ur que els homes que fían
autoritzat això, desconeixen, per no
haver-hi assistit mai, el que-és una
Escola. '

No sé :d que els directors dels es-
mentats centres hauran dit referent
a l'esmentat afer ; tot, però, fa su-
posar que un «mpatx de eiència--«ls
ha fet passar desapercebuts tots els
bpllicis que a llurs barbes tenen lloc.
Es un bon procediment per a dissi-
mular. :

El que si puc afirmar és que la
meva condició de ciutadà en primer
terme i la meva condició d'exalumne
de dos dels esmentats centres, en se-
gon, m'hañ fet esclatar en un mot
poc literari, però moft eloqüent.

Heus ací el respecte i l'atenció que
les autoritats gestores tenen de les
coses de la cultura. Deixant ja el sen-
tit d'estètica i de poc gust que re-
presenta el muntatge d'aquéstés fires
davant el clos de lá Universitat In-
dustrial, hi ha Pescami que lepre-'
senta fer-ho en ple inici del curs es-
colar 1935-36.

Algú dirà, tal vegada, que el bu-
llici sols és a la nit i que en el de^
curs del dia hi -ha quietud, f com
que a la nit soïs donen classes a l'Es-
cola del Treball, els alumnes d'a-
quest centre que prenguin paciència t

I en arribar a aques punt he re-
viscut, automàticament, com en UH
film, una visió retrospectiva de llui-
tes passades i actituds mantingudes
noblement en els nostres temps de
dirigents -de la F, A; E. E. T.

Dèiem, llavors,'que, ultra la tasca
esportiva que havia de desplegar

"No se trata ya de diferencia« políticas. Es que el Fader Público, por todos sus
órganos, funciona sistemática y deKberadamente contra los republicanos.''

"No hay cuidado de que este Gobierno dé ninguna facilidad, ni política ni par-
lamentaria, para .que esa, consulta electoral que venimos reclamando se realice."

"¿Es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles?"

l'esmentada associació, calia, que
paral·lelament hom desplegués una
tasca ecolar, genuinament escolar, de
tetao la volada -que. fos .necessària,
perquè els alumnes organitzats esde-
vinguessin, de dret i de fet, autèn-
tics valors que en tot ' moment rei-
vindiquessin el respecte que a ells

-es deu,.quan aquest els fos mancat.
Cal reconèixer que la part esporti--

va l*han complert amb escreix, Bqns
campions eh diferents especialitats
formen avui dins el marc de l'Es-
cola del Treball. . ,

Però el segon, ei- què fai ¿eîerèn-
cia a l'acció constant escolar, aquest
no ha estat a l'alçària que els*orv
respont.

Alguns, maliciosament, han vol-
gut presentar el fet d'actuar en tc¿
tes les tasques escolars — fins en el
control der professorat — com l'irti
tent de' dur a terme dins aquell clos
un determinat sentit polític. Això,
segurament, és una de les causes que
ha f et que el reviscolament escolar i,
pe rtant, de classe, puix que no hem
d'oblidar que es un centre obrer —"-
no pesi en moites décisions. ' •

ï potser per això, avui,, l'esmentat
organisme no té l'autoritat moral su-
ficient pe cridar l'atenció a qui sigui
necessari, en protesta al desafecte
als joves obrers estudiants, que han
d'escoltar les classes, amenitzats pel
bullici del carrer com a conseqüèn-
cia d'una festa major que no té res
de popular i si molt d'eufòrica.

Aquestes i altres coses intolerables.
hari d'ésser acabades, i això sola-
ment ho podran realitzar els obrers
de l'Escola del Treball organitzats,
fugint de tots els tutelatges coacci-
tius a que avui estan sotmesos.

El temps ens ha donat la raó. Allò
que prevèiem s'ha acomplert. Seguim
molt, de prop totes les -coses d'.aque- •

lla casa i veiem que, malauradament,
passen una forta crisi d'organització.
Creiem, però, que aviat s'iniciarà

. tuia ,npya reacció que serà el motor
que impulsarà altra vegada la nau
vers les. rutes-de les quals fou des-
viada. Sota el lema qu un dia guià
els nostres designis, de que hi ha
una Escola, un professorat i una di-
recció per a servir als alumnes, i no
al revés.
' -Te'ním fe erí els-valoís espirituals
de la classe treballadora, i per això
som optimistes.

TOMÁS AÍÜ&.T
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El« acte» «le la U. S* Ci;
Conferència de

Dimecres dé la Setmana passada.
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a les deu de la vetlla, tingué lloc
la inauguració oficial de l'entitat.
En tingué cura el catedràtic en
Prêt i txï&pliny 'Josep .Xir^p, *$ófcï
fi téma,"ï£a&pre-vju d'actualitat i
tfe palpttaat dinamisme científit ï
moral u Campalans, exemple i guiat-
ge». .

Un local modest. Sense gens" de
-pretensions. Curosament net i en-
dreçat. Un aire d'obrerismé valo-
ritzat. Uns petits i bonics préstal-
es plens de Ubres. Tots de forta

tendència .socialista i científica. ,Un
TOS retrat aeT Campalans] treba-

l'ant. Gran quantitat de premsa i
de revistes. De. totes classes i de
tots colors.
• Amb el local ple de gom a gom
començà el company Xirau la sévá
peroració.

Dfu què el tema no és vell, què
no ho serà mai. Que el mestre, a
través de tots els temps i de totes"
les vicissituds, sempre es destacarà
com una gran intel·ligència, com un
gran cor i, sobretot, com uh gran
home.

Tot seguit s'estén en considera-
cions sobre la marxa política del
poble català. Diu que al sís d'octu-
bre es clou un període desgraciat,
tant en l'actuació política com en
les finalitats socials.

.Cal corregir- ds errorsiHejp;;-dç
pensar en els defectes passats i es-
menar-los. Estudiar-los. Diu que
ha caigut, que tenim, damunt' nos"?
tre, una gran responsabilitat. ^Des.
aprofitàrem un esclat, vigorós per
excel·lència, del pobfe català en ej.
âesjpertajt «ria pfeaitucí de, lainseva
.vida'' ciutadana. No desespera; *tarJt
mateix, sobre l'esdevenidor nostre

- perquè som un poble, en el qual els
valors morals i intel·lectuals són -in>

-esgotables. Amb l'experiència pas"-
- sàda^ viscuda de bat -a bat, cal que
en la nova renovació- obrem de ma*

.nera intel·ligent "i capacitada;"'" ?/•"
• Parla <ie Campalans. Defineix: la
-política tal com en un dels dàrrersí
-•llibres la- defineix d mestre, ehnos^
- tre mestre, Politica és pedagogia.
Hi està plenament conforme.

- ~ '-Dht, : a; més, que-política és'con^
-tinuttat, -és unitat, espiritual,'--s/m*
'nòr. Els instints primaris es rebel*

Ien contra aquesta norma i cal do-
-·TOÍBar4ofe.íi*èntBSÍisíne,*!la -fe en

lluita i en la victòria no ens han d'a-
•bandònar mai, però sempre en mig
d'una gran serenor espiritual r in-
tcHectuai.

Ell no ha vingut a donar lliçons.
Només sóc un deixeble del mestre,
sempre, i, tothora, disposat a òcu-

. par un 'Hoc de vanguarda en la
lluita intel·lectual í moral. Cal que
comencem a estudiar, a discutir,
serenament. Perquè en mig de tot
aquest canvi d'idees trobarem la
llum i la flama que ens durà sem:
pic endavant. • •.•'--...

Acaba recordant la f fase de
.Campalans:' «Política és pedago-
gia». •

Conferència de
•Toan Fronjosà

Tal com anunciàrem, el dia 15
d'aquest mes, i organitzada per la
secció de la M. S. C. d'Horta, el
company Fronjosà donà una con-
ferència al cinema Unió, tractant
qüestions de caràcter sindical.

Començà llegint una carta del
' company Ardiaca en la qual co-
- municava que per deures ineludi-

bles, no podia prendre part en l'ac-
' te que es celebrava.

El company Fronjosà començà
dient que potser l'auditori hauria
preferit que parlés dels fets d'octu-

•_bre, de la influència que el feixis-
me internacional va tenir-hi ; de
7'autoritat que el govern actual té
per a realitzar els acords presos per
la Lliga de les .Nacions; del pànic
de les dretes a una consulta a la
ciutadania ; dels delictes d'abús
de poder, 'comesos per la gent que

-.manít ara¿ però prefereix parlar-ne
en hora i lloc més oportú i on no
sigui possible la intervenció del de-
legat .' governatiu.
.Per, rio donar feina a-aquest-^Se-

nyor, ni. tan sòls parlarem de la,"pie-
gai i injusta anul·lació de les bases
de treball dels metal·lúrgics, ni "de
l'alteració, en sentit perjudicial fclq
obrers, dels subsidis als obrers por-

tuaris en cas d?accident ;' de treball,
ni de l'anul·lació dd laude, .pel tre-

r ball en el comerç, ni de les mons-
truositats legals comeses* des de la

"€aaedJ«iS de TrebalTper aquesta
gent que no els cau dels llavis la
paraula juricidad.

r ftns^ £ÍrQtrmseriureiB al team, que
¡m'han7 assenyalat els company^ de
^la secaí de la Û. S. C. d'Hortai i
parlarem de qüestions sindicals ja
-través d'un criteri socialista. ' >

El socialisme no és un partk po-
lític, és d moviment internacional
d'emancipació de la dasse treballa-;
dora que. aspira a transformar l'ac-
tual civilització decadent; producte!
dd règim capitalista, per' tal de;
substituir-la per uria de coBéçtiyis-
tà en la qual l'únic títol de ciuta-
dania sigui d treball.- . '.,

f Aquest moviment tant interessa
l'acció política eom l'acció econò-
mica. En el polític, d partit de
classe; en l'econòmic, la cooperati-
va i el sindicat. Comprèn, doncs,
les tres característiques de l'home:
com a ciutadà, com a consumidor i
com a productor. •

Explica com avui els socialistes
donen als sindicats la missió d'anar/
a la vanguardia per la conquista í
defensa dels drets social-economics
dels treballadors assalariats» així
com en un demà immediat, tindran"
la missió de controlar la producció
de. les riqueses en virtut de la con-
cessió en usdefruit que se'ls farà
dels instruments de treball, a l'en-
sems que vetllar pels interessos mo-
rals i socials dels ciutadans, en tant:

,-que productors» . - .. >
Demostra *cj)í»;els obrers, realitzen

una obra de*' dignitat humana en
voler subvertir, en els valors eco-
nòmics del ..règim actual, tota vega-!
da quét^hi troben en condicions
inferiors a les bèsties i a ks coses.

.,,. Estimula »-a juntar ^Vçsfçtç de
tots, peç defensar-se, constituid; un
íorl;. moviment sindical. . Perp tes
•forces, per si soles, no són. r.es, si no
estan inspirades per un eçperit di-
nàmic i conscient. ->

EI primer que se'ns ^mppsa fs.
donar-nos d tipus d'organització;
.que la nostra mentalitat -interpreti'
sense, simulacions ni violències - ex-i

.ternes; una organització a to ambj
les característiques industrials i la,

..psicologia--del proletariat de Cata-:

lunya i d'acord amb el grau de
consdència obrera i ciutadana dds
treJÄlladpK-'iea^lans..,. • ". ' '';,„.'" • .-;

Volem fer una organització *sm-
dteal sqftfe tingui capacitaï ofensiva
i defensiva, i, alhora, capacitat
funcional.

¿Quina tàctica -caldrà, emprar
quan, .actuem en l'ofensiva? AWii
no és com vint anys enrera; ac-
tualment, l'organització de la bur-
gesia no permet jugar a »agaesite
manera sistemàtica. La força eco-
nòmica de les indústries aconsella
als obrers analitzar àrab mòlta "cuta
el moment abans de plantejar una
vaga de tipus econòmici -Cal 'què J$D
renunciem a cap acció, a cap pro-
cediment, a cap intervenció si ens
ha d'aconduir al triomf.

Per capacitat defensiva entenem :
la defensa d'aquells drets i interesT
sos econòmics que com a obrers ens
corresponen, si escapant dd terreny
estricte de la lluita entre el proleta-
riat i la burgesia, l'Estat capitalista
no resoldrà mai amb justícia per si
sol. En aquest ordre de problemes,
l'acció sindical d'acord amb la po-
lítica és indispensable. :" '.'*

L'èxit i el fracàs de la nostra aç-
eiô sindical, tant d'avui com de
demà, depèn de la nostra capacitai
funcional. Cal, per tant, que ens
donem là manera -de proporcionar-
nos una preparació eficient, tant en
'l'ordre de militants, com en el' de
productors. Nega que el nostre tem-
perament, qualificat lleugerament
d'anarquista, impossibilití la- realit-
zació d'aquesta obra. ^'"'

La U. G." S. 0., diu, es proposa
realitzar-la; ja té un pla de trebàH
estudiat i estructurat ; i si l'encert
ens acompanya, anem a'fcenijc amfi"
la nostri central - suruca!- ei 'nudi
iniciar per tal d'àuaç a* una forta
Central Sindical Obrera a Catalu-
nya.

El parlament dd company Fron-
josà, que durà cinc quarts d'hora,
í ou molt, ben rebut pels companys i

.ejs demés ciutadans xjue. assistiren:
a l'acte, .: . - - - - : •
. El company Cortès; ,que presi-
dia, després de jremferoiar ¡a Taudi-,
tori la seva assistència i anunciar
que aquests actes la Secció de 'a U.¡
:S.. C. d'Horta tenia el •propòsit de
repetir-los, clogué l'acte a • dos
quarts de dotze deia nit. < • • . ¡

MÍTIN«M A BADALONA
La Unió Socialista de Catalunya, Secció de Badalona, ha demanat

permís per a celebrar un míting el proper dia 8 de novembre. Hi parla-
ran valuosos oradors del Partit.. En el nombre vinent donarem compte
del local i llista d'oradors.

ILes comarques
ST. VICENÇ DELS HORTS

En aquest poblet s'està celebrant
enguany — i justament en les set-
manes que'van del corrent mes, de
tristos i dolorosos records per al
proletariat espanyol — una sèrie
interminable d'espectacles i diver-
sions, de plena facècia carnava-
lesca.

Hom callaria si fossin organit-
zats per qui sols busquen la part
material amb especulació de nego-
ci ; el sensible és que homes incons-
cients . del seu deure, hpmes. »n t Is
quals el poble tant havia confir.t,
es prestin a col·laborar amb tot l'en
tusiasme a la confecció d'uns ac-
tes — segons ells — expansius i de
primera necessitat.

Cal tenir recordança...
És de lamentar la disgregació i

desmoralització que degut al com-
portament retrògad de certs ele-
ments dirigents sofreix actualment
el partit majoritari d'aquest poble,
fent que la reacció, jesuítica i bur-
gesa, se n'aprofiti, ja que com és
sabut tothom va a la seva i ells no
són pas dds que es quedin curts.—
V.

CALDES D'ESTRAC

El dilluns dia 14 tingué lloc la
conducció a la darrera estada de
les despulles del nostre estimat
company Lluís Alzina, de vint-i-
quatre'airys, --fundador- de la Coope--
rativa d'a'questa vila. Hent^dè -sig-
nificar cl sentiment que-ens ha pren-
duït aquesta irreparable pèrdua, el"
qual s'evidencià a l'hora de l'enter-
rament per la gernació que l'acom-
panyà.

Des d'aquestes ratlles enviem a
la família el nostre fervorós condol
i un salut al nostre infortunat com-
pany que mai més no podrem veure.

">-r-En, aquest-.poble s'estan .fjçnt
els' ttebáfls necessaris1 per " trii grup
de jovent, decidit i amb molt d'en-
tusiasmej per formar una Secció de
la U. "S. C. Malgrat els contra-
temps per part de les autoritats i
l'analfabetisme d'alguns veïns,.con-
tinuarem amb tot entusiasme i amb
tota mena de sacrificis què es pre-
sentin en bé del Socialisme.

QUIRZE ROIG

TORDERA

El dijous de la setmana passada,
després de llarga i penosa malaltia,
deixà d'existir el nostre estimat
company Pere Albert Jubany, de
la secció local de la U. S. C.

L'acte del seu enterrament cons-
tituí una veritable manifestació de
dol.

Reposi en pau el malaguanyat
company i rebin els seus familiars
el nostre més sentit condol. — C.
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PRIMER CICLE DE
. . - . . CONFERENCIES-

Després de la «inferència inaugu-
rai del compan/íosep "Xirau i de
fa del éòmpany RlFaefìo^ch i Cap-
devila — «Evolució de lá propie-
tat», pronùndada dimecres ~V"°el
dimecres vinent, di»' 30, djs 8 a 9
dd yçspre, d cooãpury Emili <Sra-:

"aief-Barrera™ dissísrfarà sobre TíCom
xes fa-an diari», •*;" , "

Després tindran Hoc sucoessÍTa-
ment, sempre a les deu de la nit,
les sepfüents .Conferències:

6 aovembiè; « La'lluita de clas-
ses al camp de Catalunya», ,per
Ltóís Ardiaca. " . - ,
" -13 novembre: «La dona i el tre-
ball», per Maria Pi de. Folch.

20 novembre: «El pensament so-
dai dels obrers», per Raínón Jover
Brufau.

27 novembre: «La jornada de
treballí), per Estanislau Ruiz i Pón-
sentí. ' " r

4 desembre: «Els, idiomes en d
socialisme», per Salvador Roca
Roca.

11 desembre: «L'à dona i la guer-
ra»/ per Angela ôraupera.

18 desembre; .«JHenri Barbusse»,
per Josep Roure i Torent. :

7 d les
;• El Monestir de Poblet ha estat
declamat'panteó dels homes il·lus-
tres.

L'il·lustre amic de la Lliga
respirar tranquil. ~

pot

Ja hi ha un lloc digne dels seus-
ossos».

..»j» *
S'estan prenent les mesures per-

tments_per tal de prohibir fa we»da
amèuïarifc/ , r"? " ;. ;' V
." La mAira far excepció âe fe veïi-
da, al carrer, de bitllets de loteria.

Menys ínal ! ' " ; . - '.. -
. . . - - - . . $ • , . 4 » . . ; . - . . - - , -

S'anuncia un impost per à li re-
collida d'escombraries. Això ens ïa
preveure la represa d'aquell sistema
de «dipositació») de tes escombra-
ries, per via directa "del balcó al
carrer... amb els corresponetíts pe-
rills pds vianants nòctttrns. ' :

• • • . • • • ' • . • ' . . • . - * • ' . * • • - ' • . . .-;.- '

La situació internacional s'ha as-
serenat. Sí. Sembla que la pèrfida
Albió ha decidit retirar dos «dread-
noughts» de Gibraltar.

Ah ! ¡ Quin pes que ens treuen
del damunt !

• • •* •
Dissabte passat fou demanada a

Gil Robles l'opinió que h mereixia
l'acte de l'Azaña, i el «jefe» de la
caverna respongué que tes esquerres
cometien molte . disbarats i que
aquest acte era el disbarat núme-
ro i. „... 4-.-- >(- __ , - , •?>. j . -
' Nosaltres dèíatgemJ'sincerament
que les esquerres cometin força dis-
barats. J que etís perdonin pèl de-
sig.

I ¿què deurà passar el dia que
els disbarats els cometem els socia-
listes?

» * »
Un ciutadà que no anomenarem

va donar una conferència mímica
als sords-muts. Els explicà alguns
deures cívics i acabà recomanant-los
que... traguessin el carnet electoral.

«*fi-4*6*«*!«<)!
• ĵ >^_ ¿«j*» d* É mm t

La Noche deia dijous :
«José M.* Massip nos revela en su

reportaje que, al aparecer en escena
el hoy famoso Strauss, tomó café
con él y entró en sospechas... Lo
malo es que se las'guardó y tardó
en publicarlas.

Nosotros no tomamos café con
Strauss y por aquellos días, fuimos
los primeros y únicos que revela-
mos sus manejos en» las ^páginas 4e

La'ífecfo*-»'-;: ' ' :"
í' »•»

¿*̂ ï*3SB*«·-i-A^agí -***—#-*•***,
drm ûaauAML«

L'acte de Puente Toledo.no fou,
com diu el Jefe, un disbarat. En
tôt cas, f oren dnc-cents: mil dis-
barats.

. # - * . »
' •• -•'£ .- " .

.'.-El ;J.efté— fgjEsekte-y atrás -^ eri
¿L'seu, .discurs d^l;frontó Uriimea,
plovent ä bots""! á barrais",' Tjuè ja
•és una condició «sine qua non»
d.els actes de la Ceda, digué que
les oposicions . teñen el deure de

col·laborar .i que cal fer esf orcos jjfer
portar el problema per camins dé
pau i convivencia. - M; "

¿Ja demana convivencia í'enviat "
dfr riyîgo-nyigo de Loyolaf' ''•• ~"~

Esperem una. mica més. Que aviat
demanarà .cìémèada»'

* * *
,, .¿jS;*Jian acabai ds sacrificis per la
Pàtria!

Els ciutadans ja poden descor-
dar-se les americanes.
' / * * »" ;

Fet i fet, l'Emiliano és uo home
hpnratlv.. „ ^ *X :

' _ _ ! *rí»-» •
El Rey... ppra:, "radical,. «arel

tumultues debat .sobre la nota de
Chapajirieta, digué, jprftenjait des-
fer els atacs de les oposicions :

—«r<? ya sé »cómo se hacen las
falsificaciones dg cortas.»

¿ Vol dir que no hauria quedat
millor dissimulant aquesta 'habili-
tât? Perquè, fet i fet, tots'sabem
que els radicals són especialistes en
«habilitats».

Passat per la Censura

V. R. S. S.
El millorament de

les poblacions
nomades

Des de fa deu anys, el Govern
soviètic ha pres nombroses mesu-
res per tal de transformar l'existèn-
cia dels nòmades. Se'ls han donat

Aterres i pasturatges al mateix temps
que bestiar i maquinària agrícola ;
hom ha construït 'per ells milers
d'estatges i edificis sòlids,,, hospi-
tals r escole ,̂ npiobroses yiea de •.'¿o-
mífefcacioñs^ . i s'estan > fora<l|tot
centenars de pous artesians i canals
d'irrigació. Les despeses previstes
per a omplir aquesta finalitat, per
al pressupost de l'Estat, arriben a
cent milions de rubles.

Nombrosos fets ' testimonien.T'efi-
"càcia d'aquesta ajuda governamen-
tal;- ' . - ' -'.' - - " - • : • • - • • • ; • • • :

Així, per exemple, en la regió
dels Oirote, a Sibèria cccidental,
en là qual el 1923 éréri gairebé
tots nòmades i no s'ocupaven més
que de la caça i de la crià de bes-
tiari ínés dels dos terços dè; la po-
blació es "" troben actuahnent -ento-

tats en reconomia agrícola col·lecti-
va, i les collites que ells obtenen,
especialment en blat, milloren tots
els-anys. Aquest poble qúé el 1924
comptava amb el 97 per cent d'ille-
trats, no en té actualment ' més que
el 15 per cent ; i es dóna el cas que
molts oirotes, no solament són agri-
cultors experimentats, sinó que arri-
ben a ésser agrònoms, enginyers i
metges.
- Darrerament, encara 35.000 fa-
mílies de l'Azerbeidjan, a l'arribar
la- pnaaavera i la_ tardot JEeien: «mi-
gracions de là plana a lia. Baunta-
nya i a l'inversa. Avui, en les tun-
dres, de i'Azerbéidjan, 'hom pot
veure els primers kolkhoz del cultiu
del cotó i de la cria de bestiar, que
han passat definitivament de la vi-
da nòmada a la sedentària.
'.' A l'Àsia central, en tels pobles
de l'extrem nord, en Yacoutie, els
progressos són igualment sorpre-
nents i no pas solament des dd
punt de vista econòmic, sinó també
des del. punt de vista cultural, si
es té en compte que aquests pobles,
en temps passats, eren dels més en-
darrerits, i que ha estat necessari
lluitar contra els hàbits seculars de
la ignorància i contra les forces de
l'obscurantisme.

El problema d'organitzar inte-
gralment la vida sedentària per als
nòmades, ha estat l'objecte d'una
darrera conferència del Consell de
les Nacionalitats del Comitè Exe-
cutiu central de la U. R. S. S. Hi
assistiren els representants de Jes
repúbliques i de les.. Unions. Des-
près de les .ddïbejra,cions, ;,(çt, seqrè- „
tari d'aquest consell,' Khatzkevítch,
indicà el programa dels treballs ul-
teriors dd Govern en aquest as-
pécfe,' què permetran qúé a l'acarar
el segon pla quinquenal desaparei-
xin completament totes 'les pobla-
cions nòmades de la Unió Soviè-
tica.

(DeLe Journal de Moscou^ .

Al marge de là premsa

DESERCIONS ITALIANES ;

Traduïm de («t,'Humanité» : Zuricli, 1/ octobre;;¿-4.A'lã- vaJ8-sdf 'Jfj^às- ;
ter (cantó '¿els Grisons, Suïssa) arriben diarianießt nombrosos soldatsV^ta-
lians que deserten de ks formacions legimentals. La .proximitat de ia. fron-
tera, facilita la fugida. I

Entre aquests fugitius també hi ha obrers, els quals expliquen amb
tota mena de, .detalls, gairebé increïbles, el tractament de què són objecte
els reservistes^ ; ..;. . - ' . ' , ' . *

UN SOMRIURE SIGNIFICATIU

'/'- La «GAZETTA DEL POPOLO» (òrgan feixista) .escriviaí En la
»ïessió del Consell, el «NO» d'Aíoisi va caure clar i seré ernnig dd profund
sflencí de f auditori'.. Aleshores, Laval s'aixecà, i girant-se-de cara al dele-
gat italià, li féu un gran ï cordial somriure- Sembla.—diu el POPÒLO-r-

*que aprovava la conducta d'Aloisi i s'excusava pel seu «SI»..,

EI .S SIMIS DERROTEN ELS... FEIXISTES V

«NEWS^CRONICLE» explicava..? «Un destacament^italià, mentre es-
"calax'a peüosament- una muntanya, es'va.", veuré sorprès per una violenta
pluja de pedres. Desconcertats per • aquest inesperat atac, els soldats, te-
ment coses pitjors, van fugir desbrdènament, abandonant armes i provi-
sions. - • • " • " - • - • " • • • •

': El botí, però, no fou aprofitat per ningú. Els etíops estaven a cente-
naís de quilòmetres llun'y del lloc de l'acció. ¿Quins, foren, doncs, els
vencedors? ¡Una gran bandada de" menuts i entremeliàts simis abissi-
nis-f ;.¿.)>' : - • " ' - : - : : • • • "'" • • . • - • • • ' ' _ ;

EL FERVOR PATRIÒTIC DELS ÍTALO-AIslERÍCANS

T-he New-York. Herald, parlant dels italians residents als Estats
Units, diu «que fins ara no han demostrat gaire entusiasme per l'ayen-
tura etiòpica: Malgrat la gran propaganda feixista feta per atraure's vo-
luntaris entre els membres d'aquella colònia, no ha donat els resultats
que esperaven els organitzadors. Els'joves ño participen de l'entusiasme,
un xic platònic, que palesen ds itaks-americans de mitja edat. Del milió
i mig d'italians què hi ha escampais pèl territori ianqui, solament uns
quants centenars han respost a la crida de Mussolini.

SANCIONS SOBRE EL PAPER ;

Un diari parisenc denuncia la sortida del .Havre de quinze vagons
de coure francès destinats a Itàlia. I pregunta amb tota la raó, quines
són les sancions que cal aplicar als funcionaris que permeten aquesta trans-
gressió del pacte de la Societat de Nacions. Aquest fet explicaria en
part les vacil·lacions i el «laissez faire» de M. Laval. ."

1 P er. la.transcripció, MARGAJIIT

El Partit Socialista
de Catalunya

'Là classe obrera, a Catalunya, està mancada, d'un autèntic partit
de masses, i ja comença a ésser hora d'omplir aquest lamentable buit,
Perquè'de continuar el fraccionament,, el capellitisme, girwiical i polític,
dels postres treballadors,, ens trobarem incapacitats^ per aprofitar les, s'i-
xuadòns'polítiques que la sortida del poder de la reacció espanyola, «ns
»^•uv^ó*«^ "|-rv^i»v*^v*\,j ^«v-" »sí "Svj* i*v*«l v*v-i * »-rOCií** »JV i» ^VOLWvA^ ^;»^»«**'*^\>l«tf **•*-**:>

posarà al davant. I si contra el que tqt fa preveure, les dretes refor-
cessin llurs posicions, ens trobaríem mancats.de l'únic instrunient per
tal de poder fer front a les situacions inquisitorials^ £n ¡fa { altre cas, ,is
fa imprescindible'un'partitAe masses. '

í fins i tot' fugint d'aquests dos casos extrems, i consideran^ una
època 'de normalitat, estarem d'acord eh acceptar que, per a portar a ter-
me una actuació constructiva i constant en" benefici dels treballadors,
una organització potent és indispensable.

Avui, doncs, més que mai és precís que els nostres militants, els fu-
turs militants dd Partit Socialista de Catalunya, coadjuvin amb llurs es-
forços econòmics, de col·laboració i morals, a la formidable obra de posar
el nostre partit en condicions d'ésser d centre imantat dels obrers de Ca-
talunya. .

Cal no fer-se il·lusions ; la labor serà dura.
Creure que l'organització d'un partit majoritari de classe és una labor

fàcil, és un error tan greu com d de considerar feina lleugera, l'asseca-
ment de l'Atlàntic. No hi ha res tan perillós per les organitzacions
que aspiren a trasbalsar la forma social existent, com l'emprar cristalls
d'augment o disminució en l'examen de les realitats que les circumden.

No ens cansarem mai de posar de relleu els perills que comporta la
influència dels propis desigs, en l'anàlisi crític dels. fets. Si volem tirar en-
davant ens cal sacrificar les nostres aspiracions i les nostres esperances,
al resultat fred i categòric de l'esperit d'observació.

És per això que diem que la construcció d'uri partit director és dura
'abor. Perquè nosaltres no hem pas de pretendre solament que tinguem una
forçai numèrica considerable. I una força econòmica important. No. No
n'hi ha prou. Ens cal, també, una força de capadtació. Una força cons-
cient i revolucionàriai Una força que pugui ésser aprofitada en totes les
direccions del moviment proletari. I això, la construcció i preparació d'a-
questa força esgotarà molts caps d'any.

Comencem, doncs, per ací. Per habituar-nos a la idea de què ens cal-
drà treballar durant cinc o deu anys, a tot gas, per tal d'arribar a aconse-
guir una part de les nostres aspiracions: el control del moviment sindical
i cooperatiu i una organització política massissa, conscient i disciplinada.
Els que portin pressa es quedaran a mitja escala, desenganyats i vençuts.
Perquè pretendre pujar de dos en dos o de tres en tres els graons d'una
escala que, com la nostra, és interminable, és una ximpleria. A mig camí
rebentaríem. El que podem fer, però, és estipular unes fites determinades
en uns temps determinats, i concentrar totes les energies per assolir aque-
lles Una mena de plans anyals. El Partit podria dir, per exemple:

•—En l'any 35-36 ben» d'arribar al control sindical de cinquanta mil
obrers i ft t, pu jar. a ¿deu niïil el nombre dels militants del partit.

I.a l'any següent, segons els resultats, assenyalar unes noves fites.
I sota la direcció dels comitès responsables, fer entrar en la campanya

d'evpluçiÓ a tots els militants de les nostres organitzacions.
Som optimistes. D'optimisme "conscient i valorat que és l'únic que val.

Afirmem que el futur és del Partit Socialista de Catalunya. Però és un
futur que s'haurà de guanyar a pols. Posant en joc tots els recursos i apro-
fitant tots els ressorts possibles. A això hem d'anar.

Seria indigne de nosaltres mateixos defraudar les altes ambicions de
la classe obrera de Catalunya.

"¿Qué íbamos » hacer con unos directores de la política, con un» orientación
de la política, con nna entrega del mando a unos incapaces, o a anos aventureros,

a unos patanes, ò a anos guerrilleros, si» aingñn sentido ni de la Administración,
ni del Gobierno, al del Estado, ni de la KepñWica?"
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Karl Marx í Friedrieh Engels

Manifest del Partit
Comunista
Traducció directa de 'f'alemany

• ' • • • ' - • : - - • • • • • ' • '«-A« CIREBA . .'. ; .'' ,'

ment evangèlic r brutal; la influencia del qual va, te-
nir algun temgs¡ un^jprejxMiderància damunt la Lliga.

Transcprregueren" alpins any$, consagrats obscu-
rament'a Pestudi ï a la propaganda.; anys pacífics
sense altre esclat $iüfe, Pexpulsió, tí 1843, de Weitling
i el seu' grtíji per pärfde les autoritats helvètiques. Tots
ds matisos "del "radicalisme filosòfic o del comunisme
igualitari es^trobaven, representats' entre els Justos: els
uns eren cabetistes, els altres wçitlingians ; hi havia
partidaris de Feuerbach. Cap: d'ells,, naturalment, nç
es deia. encara marxista. Devers el 1845,, el marxisme
era- incipient a penes: la concepció d'un .comunisme
crític i científic s'anava elaborant lentament en el cer-
vell de dos joveí fenans, versais'tant en la Filosofia
com en les Ciències conòmiques: i en là Història.

a LTtírsT noms: Karl Marx i ''-Friedrich È'ngds.
\ ¡Ni Mark nwEagels^ que ja fivien, tots dos, fora
t d¿iAjemanya, no,, pertanyjep a la Lliga dels Justos, ta
I pç^ca consistència^ del comunisme dds Justos, "d'aquesta
$ doctrina Dasad£Ten'Jla Igualtat, fet fraternitat, la jus-

¿d«als infantados per l'esperit humà
teí^·.^fjAïï-r^»-*-:-/'*«*'^--*!—.--"«»a •. , ,.» . - ' * - ,

humà ~^, ds havia

dissuadits d'entrar a la Lliga. Únicament estaven en
contacte amb uns quants Justos influents : Schapper,
H. Bauer, Jos. Moll., etc. En el curs de llurs recerques
científiques havien tingut revelació d'un fet, ço és:
que no són pas les idees, sinó els fels els que pràctica-
ment, governen el món i els que constitueixen ds . fona-
ments de tota societat — en primer lloc els fets eco-
nòmics («formes »i «règims» de producció), fins ales-
hores desdenyats per tots.ds historiadors.

Què en resultava, d'aquest descobriment ? Dues
coses: • . • .

1er. Hom no pot explicar la Història, i sobretot
les lluites entre les classes, aquesta primera matèria de
la Història, sense recórrer, abans que tot, als fets,
tan mal coneguts, del món econòmic.

2on. El comunisme ha de deixar de recolzar, d'u-
na vegada i per sempre, sobre nocions confuses —
igualtat, fraternitat, justícia —, la impotència histò-
rica de les quals és, un fet reconegut definitivament-,
ha de cessar d'oferir-se utòpicament a les masses com
un ideal de societat perfecta ; ha de convertir-se, en fi,
en l'expressió teòrica de la lluita menada pel proleta-
riat contra la burgesia, en la ciència de les condicions,
mètodes i objectius <ie la futura revolució proletària.

Aquesta nova doctrina, que donava al comunisme
una base .inexpugnable: el moviment obrer existent,
no es va incorporar tot d'una als Justos. Fins al 1-847,
un cop vençudes les últimes supervivències del cabetis-
me, del weitlingisme i dd «socialisme filòsof k ale-
.many», la Lliga no va adoptar, ensems que les premis-
ses doctrinals de Marx, la tàctica que necessàriament
se'n desprèn. Marx i Engels ingressaren a la Lliga.
Aquell any es van celebrar a Londres dos congressos
d'una importància decisiva. Engels va assistir al pri-
mer, en d'qual fou acordada la.transformació .de la
Lliga dels Justos — amb el nom de Lliga dels Comu-
nistes —• en una societat de propaganda, constituïda
democràticament i que només seguia essent secreta à
desgrat d'ella mateixa. El segon, en el qual Marx i
Engels participaren activament, es va obrir a darrers
de novembre i va durar urís deu dies : hi fou discutit
i adoptat, punt. per punt, el programa de la Lliga.
Avui,; aquest programa, aquest' frime? programa del

comunisme marxista, és honorat pel proletariat inter-
nacional com a la .seva carta immortal. Quan va apa-
rèixer, a «amençaments del 1848, gairebé ni en va
tenir esment: jef; ̂ proletariat. Portava damunt la seva
coberta un epígraf,' lïexhortació. famosa, d xrit dels
temps nous, que li servia també. de ; condusió : Proleta-
ris de tots els fatsos, ûniu-vos ! El seu-; títol era :
Manifest del Partit Comunista. ~¿}.'-•'.' - " •" • - -

Així que d Manifest va ésser publicat, la revolució
va esdatar a Paris (22-24 ^e febrer). El Comitè''Cen-
tral de la. Lliga dels Comunistes es va traslladar oen-¡
se .perdre iemps al-teatre dels esdeveniments. De Pa-
ris estant va llançar una crida a la revolució alema-
nya, acompanyada d'un programa revolucionari i sig-
nada per Kar.1 Marx, Karl Schapper, H. Bauer, E. En-
gels, J. Moll i Wilhelm Wolff. Després d'això, d
Comitè se'n va anar a Alemanya — on l'incendi se'ls
havia avançat —-, amb uns quants centenars d'obrers
alemanys. En tots els moviments revolucionaris que
durant un any enter sotraguejaren fins les arrels la
Confederada Germànica, els membres de la Lüga dels
Comunistes figuraren a primer rengle.

Vençuda la revolució, Marx i els seus amics re-
prengueren el camí de l'exili. A Londres, on es retro-
baren tots ells, la Lliga va ésser reconstituída, no pas
sense penes i treballs. Però, per més gran que fos ja
l'autoritat de Marx, aquest es va veure impotent per a
restablir entre els membres de la Lliga una unitat de
criteri què els esdeveniment,s havien romput.. Entre to-
tes les qüestions que eren objecte de litigi, la més greu
era de saber si calia confiar en un proper reviscola-
ment de la revolució europea. Els místics de l'aedo a
ultrança opinaven en sentit afirmatiu. Amb Karl
Marx, van topar amb una oposició tant més irreducti-
ble, perquè es fundava en l'anàlisi impecable de la si-
tuació econòmica i social. —— La revolució, deia ell, ha
acabat ; la crisi industrial que en va ésser la causa ha
terminat el seu cicle ; un període de prosperitat sense
precedents està a punt d'obrir-se per a la societat ca-
pitalista. Tota temptativa de cop de força proletari es-
tarà abocada, en aquests moments, a l'avortament, —
Una lluita violenta va entaular-se entre les dues ten-
dències. Un home com Marx no podia ni volia tenir

res de comú amb els il·lusos que substituïen «l'evolució
revolucionària per la frase revolucionària», la concep-
ció crítica del moviment per .la ' concepció dogmàtica,
la interpretació materialista de la Història per una in-
terpretació -idealista. El Comitè Central, en la seva
majoria, va donar la raó a Marx. El seu domicili fou
ïtraslladat de Londres a Colònia, oa, uns quants me-
;sxfe"'mésítatH, forea detïogút sek seus mfeníbpes. Els
«comuniste.s de Colònia» es van veure inculpats d'alta
tr'aïeió\ ÍDels onze acusats prestats, set foren .condem-
nats, d .i 2,de novembre dd, 1852, a un total de trenta
sis anys de reclusió a'un castèít. ' v

El procés de Colònia, sobre el qual Marx ens ha
deixat interessants Revelacions^ «clou —diu Engels—
el primer període del moviment obrer alemany». La
Lliga va ésser dissolta : havia acomplert el seu destí ;
havia estat, en el món, el primer partit comunista del
proletariat ; havia obert la vida gloriosa en què anava
a entrar, uns quants anys més endavant, el 28 de se-
tembre del 1864, l'«Associació Internacional dels Tre-
balladors», la primera Internacional.

ALIANÇA (SANTA). Nom donat a un pacte es-
tablert el 1815 entre l'emperador de Rússia, l'empera-
dor d'Austria i el rei de Prussià. De fet, va ésser una
coalició de les testes coronades d'Europa contra ds po-
bles, contra la revoludó. No gens menys, Anglaterra
es va negar a adherir-s'hi.

BABEUF (FRANÇOIS, àlias GRACUS) (1760-
1797). Republicà radical i revolucionari francès (jacobí,
quan la Revolució francesa). El 1795 va fundar d
«Club del Panthéon» o «dels Iguals», d qual va or-
ganitzar una conspirado —la Conjurado dels Iguals—>
amb el fi d'enderrocar d govern de llavors, republicà
i burgès, i implantai un règim comunista. 'Es el pre-
cursor immediat del socialisme modern. Delatat per un
traïdor, va ésser guillotinat el 27 de maig del 1797.
La tradició babuvista, transmesa per Buonarroti, va
perdurar fins als 1848 ; el blaquisme n'és d fill-

^ffS^üttal^ m&ëûMi
prega tot« ds subscrip-
tor» i corresponsals qne
•o estiguin al corrent de
llars pagaments qne en-
viïn l'íraport de llur dente

Eli el segon «mlver-
Murl de la mort de
Ramon Caaanelles i
Francese del Barrio

El Partit Comunista de Catalunya, eos
prega la publicació dé la nota següent:

«El diumenge vinent s'acompleix el se-
gon aniversari de la tràgica mort dels que
en vida foren abnegats lluitadors per les
llibertats de la classe treballadora, els
nostres benvolguts camarades Ramon Ca-
sanelles i Francesc del Barrio.

En plena joventut, quan amb mes
anhel estaven lluitant per la unió de la
classe treballadora, al davant del nostre
Partit, un estrany accident les causes
i circumstancies del qual DO ban estat
encara totalment aclarides ens els af-

Tota la seva vida l'havien consagrat
al servei de l'alliberació nacional 1 so-
cial del nostre poble, pel qual lluitaven
i al servei; del qual posaren totes les se-
ves energies. • '

Per això avui, quan tes restes de lli-
bertat que ens queden estan amenaçades
per l'envestida de les forces feixistïtzants
del nostre pais i les forces democràti-
ques de Catalunya s'apresten a concen-
trar-se sota la bandera d'allò què ens és
comú a tots per a barrar-los el pas, re-
cordem al poble treballador que des sol-
dats de la nostra causa no podran for-
mar en les fileres dels que estem dem-
peus en aquestes hores prenyades de
greus responsabilitats. Per a demostrar,
doncs, que el seu esforç no fou en-'va i
que el seu record es perenne en nosal-
tres invitem el poble de Barcelona que
diumenge visiti al cementiri de Sant An-
dreu les tombes dels nostres malagua-
nyats camarades que 'donaren el millor
de la seva joventut i de la seva vida al
servei de la Catalunya laboriosa.»
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