
Editorials
Els acorda del Par-

tit Socialista
Els acords del Partit Socialista

— coneguts a través de la versió
.çficiar i deja fragmenta taquigra-
fíes del debat publicats a l'òrgan
del Partit — mereixen llargs co-
mentaris, i decideixen en gran part

,1a. situació política del règim en un
' pròxim,'futur. Respectuosos amb els
; seus'^'ptets'' interns — mentre ens
«jawtingiuein allunyats d'ell orgà-
nicament,, encara que això s'hagi

• produït'contra la nostra voluntat—,
-ens limitarem a remarcar els punts
principalsi, que tenen transcendència
putfalicà, "ï a assenyalar coincidèn-

•tàto. ••<-••'• • ' • ' . " ' • ' - • •
-'•'• Ett'vprimW-lloe -cal valorar la di-
,missió,.4el camarada Largo Caba-
llero. No té evidentment el volum
'—> $éf important que sigui — que li
atribueixen amb : 'fruïció els enemics
interessats., Siguin quines siguin íes
seves motivacions profundes (diem
profundes ; no diem ocultes, per-

,què, el procés -é* clar), s'-ha, produït
objectivament per un problema ac-

''ce'ssori en aquests moments : el del
.•oontrel del ¡Partit damunt la mino-
ria parlamentària, problema que
també s'hâ plantejat -— per bé que,

J4s clar, amb menor força-—a la Unió'
ßocialwjta, i_ qae ací com allí hau-
rà de resoldre en definitiva una no-
va estructura del Partit acordada en
els Congressos. I la dimissió no -al-

fJícra,\perara,,ni,segurament altera-
'lrlt' 'nlés 'tarcT, ' els dos propòsits vi-
tals- d'aquesta''hora: mantenir la
unitat del Partit per damunt de tot,
i ; la ^n^mitet .favorable a pactar
anïb els' republicans d'esquerra i
amb els altres sectors obrers una
vasta aliança electoral.

Sobre aquests dos extrems (uni-
tat, coalició) notem que fa molts
mesos sosteníem la posició oficial-
ment acordada arg. per l'Executiva
Socialista. I també ens satisfà que
c.gincjd4íssim mes «d'un ,cop„ en ¿Is

"nostres comentaris, ^ainb, el concepte
efe ïa disciplina demostrat amb la

-.invitació .,a.,cessar...,de. publicar els
setmanaris. polèmics que represen-
ten tendències internes. Si en apa-
rèixer. Claridad els felicitàvem per
haver demanat autorització a l'Exe-
cutiva, ara haurem de felicitar Dc-

ffi$,fràcia per haver ;atès de seguida
'"^^requeriment. I això diferint "sem-
pre' 1 examen de les diferències de
fons, que encara reputem prematur
d'enceta* nosaltres.

No sabem que farà Claridad ni
el grup que aquest, periòdic repre-
senta. De totes maneres, í sempre
des del punt de vista estricte* de

disciplina i unitat, ens sembla una
ofuscació publiear-lo encara. Sobre-
tot apareixent altra vegada l'òrgan
central del Partit, cosa que a la for-
ça ha de disminuir la difusió i el
prestigi dels setmanaris. No podem
creure, però — i consti que això rs
un elogi del camarada Largo Cal d-
llero i els seus afins —, en inten-
cions més o menys escissionisfs
tendenciosament propaladla per la
burgesia. Ningú, per eminent que
los, per masses que tinga ïa al cos
tat, no ha pogut prosperar a la llar-
ga amb escissions del Sodialisme,
tant si es volia decantar a la dreta
com si pretenia inclinar-se a la se-
va esquerra. Ara hi ha la tendèn-
cia accentuada, no solament d'uni-
tat interna, .sinó d'unitat general
obrera, i la primera preocupació de
qualsevol grup escindit seria per
trobar la manera de reintegrar-se al
Partit, o almenys d'aïiar-s'hi im-
mediatament, i per aquí les llances
polèmiques — fins tenint raó — se
li tornarien canyes en el moment de
ferine us.

Potser tot això — com la invita-
lo cbrdial a les joventuts perquè es
reintegrin a llur missió pròpia : se-
cundar el Partit sense suplantar-lo
— serà titllat altra vegada de «cen-
trisme». Tant se val, si amb el cen-
trisme es pot salvar el Partit sen-
se cap renúncia, i l'ideal d'igualtat
econòmica hi pot guanyar. Per a
nosaltres, en efecte, el Socialisme
es una aspiració que no es limita a
la lletra dels Estatuts d'un Partit,
per molt que procurem respectar els
nostres i fer-los respectar.

Davant d'això, i encara que no
hi tingui res a veure, volem reiterar
una vegada més la nostra posició
respecte al P. S. O. E. El nostre
plet, el del Socialisme a Catalunya,
tal vegada és petit en aquests mo-
ments davant la magnitud de l'o-
i^a que ens espera tots plegats. Pe-
rò els problemes, fins els petits,
fins els extemporanis, conserven el
seu valor en tots els moments mén-
tre no reben solució, com ho de-
mostra la vella diferència quo al
capdavall ha comportat la dimissió
del President del Partit. I esperem
que en un pròxim Congrés del P.
S. O. E., com han estat resolts i
vençuts antagonismes més insupe-
rables pels òrgans competents, la
unitat socialista a Catalunya serà
reconeguda i encoratjada. Després
del goig sincer que ens proporciona
veure compartides per l'Executiva
suggestions nostres que semblaven
destinades a trobar oposicions irre-
('uctibles, aquesta fóra la satisfac-
ció suprema que curullaria tantes
coincidències. I és que no aspirem a
tenir raó per explicar-ho després i

CONSELL DIRECTIU
En el ple del Consell Directiu es prengueren, entre altres,

els acords següents :
Aprovar en principi les ponències de fusió.
Autoritzar gestions per a dur el Partit Comunista al Par-

tit Socialista unificat.
Convocar immediatament Congrés extraordinari de la

U. S. C. com a tràmit final de fusió. El Congrés ha de tenir
Hoc forçosament en el terme màxim de dos mesos (de fet, el
mes que ve).

Feren objeccions de fons un delegat, de forma un altre, i
observacions diversos, però l'aprovació de les gestions fou
unànime.

També s'autoritzaren certes gestions per a publicar molt
aviat a Barcelona un diari del Partit.

Les Seccions de la U. S. C., doncs, ja poden preparar-se a ce-
lebrar assemblees per a discutir els projectes d'Estatuts i Pro-
grama del P. S. C. (publicats a JUSTÍCIA SOCIAL) i nomenar re-
glamentàriament delegats al Congrés extraordinari, la convo-
catòria del qual cursarà un d'aquests dies el C. E. amb aquest
unie punt a l'ordre del dia.

L'acta del C. D. ja és cursada.

LA C O A L I C I Ó
d'Esquerres catalanes
contra la dictadura portellsta

«El Comitè < i Enllaç de la coalició d'esquerres ca-
talanes ha seguit i atentament l'actuació inicial del nou
Govern de la República i del Govern gestor de la Ge-
neralitat de Catalunya, Vingut el primer per a liqui-
dar la situació produïda per incapacitat de govern de
les dretes, calia conèixer l'esperit amb què complia
la funció cabdal a ell encomanada de convocar elec-
cions legislatives* Els primers actes de govern i les
reserves fetes sobre punts fonamentals que no perme-
ten equívocs donèà la impressió que no procedirà amb
la correcció demopràtica i la claredat de procediments
indispensables en au preparació d'una consulta a la vo-
luntat popular, i '

És de remarcar també que no s'ha produït res que
representi un alleujament de la repressió. Formant part
del Govern de lai República i ocupant íntegrament el
Govern gestor d| ,la Generalitat un partit que parla
tan sovint de convivència catalana, era natural esperar
alguna mesura d4 pacificació espiritual. Tot i deixar
per a les noves Corts la votació d'una amnistia, neces-
sitat prèvia de la normalització política, es poden pren-
dre mesures en ordre a l'alliberament dels presos go-
vernatius, la concessió de llibertats provisionals i con-
dicionals i el trasllat de presos de penals que semblen
de càstig, que haurien revelat, almenys, una preocu-
pad* humanitaris '̂ tes trtuíi no manifestada.

Quant al problema estrictament polític, el Comitè
d'enllaç ha de manifestar que essent desig'sincer dels
partit,s que í'intejgSfftn anar com més aviat millor a
unes eleccions, la. Oçaebració d'aquestes exigeix com a
condició includiti!íJíh règim de normalitat constitü-

. _. JLl.^lï^ .^,. . . . _ - .^ ,

cional i democràtic. Cal que tant en les mesures que
pel seu caràcter general s'estenguin a tot el territori
de la República com en aquelles que per afectar fun-
cions de competència autònoma corresponguin al Go-
vern gestor de la Generalitat s'estableixi un tracte d'i
guaitat que avui no existeix, ni tan sols es deixa pre-
veure. Regeix la Generalitat de Catalunya, a í"empar
d'una llei inconstitucional, un Govern gestor format
per elements d'un sol partit polític ; composició qjie no
dóna cap garantia d'equanimitat ni de 'jii$tícía%£want
de la pròxima lluita electoral. Continuen.suspesos més
de cinc-cents Ajuntaments de Catalunya, * que compre-
nen, en població, la immensa'majoria dels habitants
de la nostra terra. S'agreuja encara aquesta situació
il·legal pel nomenament de nous gestors governatius,
conculcant francament la Llei Municipal catalana. Se-
gueixen tancats un gran nombre de centres polítics es-
querrans i de sindicats obrers, dificultant la clausura
dels primers fins les operacions preparatòries de la prò-
xima consulta electoral. Ve prorrogant-se un mes dar-
rera l'altre l'estat d'excepció, i persisteix l'exercici dg

la censura i altres limitacions de la vida ciutadana.
Situació anticonstitucional i que representa una inad-
missible diferència de tracte entre els diversos sectors
d'opinió, que el Comitè d'enllaç ha de denunciar una
vegada més, i afegeix, junt amb la ratificació del seu
desig d'anar seguidament a les eleccions, que conside-
ra condició indeclinable per a celebrar-les la normali-
tat de la vida pública en un règim de dignitat política
i d'igualtat democràtica.»

envanir-nos-en, sinó iqufl desitgem
encertar en benefici dels ideals.

Una circumstància recent accen-
tua el nostre optimisme en aquest
sentit. Aparegué fa poc — encara
que les masses ho ignorin— un vio-
lent manifest d'un* grup barceloní
dissident nostre, i oficialment ads-
crit al P. S. O. E, En reaparèixer
El Socialista, li fou tramès el do-
cuments. I el gran diari obrer, obli-
gat a acollir l'exabrupte perquè a
pesar de tot provenia d'una orga-
nització que encara és dintre el Par-
tit, el publicà, però en va suprimir
amb gran cura tot el que era un
atac directe a la U. S. C., i no dei-
• à ni esmentar el nostre nom de
rartit. No cal dir que apreciem en
el que val aquesta prova de pon-
deració, i que ens sentim compene-
trats amb El Socialista (que obeeix
l'Executiva del Partido). Ens basta
això per a estalviar-nos cap rèplica
als apassionats -companys barcelo-
nins, que sempre trobaran en nos-
altres respecte i cordialitat.

lia unitat obrera
a Catalunya

Un camarada de l'Executiva del
Partit Socialista Obrer Espanyol es
troba a Barcelona aquests dies, per
tal de concertar a Catalunya l'alian-
ça ámb. 10S fonces obreres i amb les
esquerres liberals. Si aquest com-
pany té, com li desitgem, instruc-
cions apropiades i dons d'observa-
dor, s'adonarà de seguida de qui-
'l és la situació de les forces obre-

res de Catalunya i veurà que la se-
n. vinguda pot resultar oportunís-
sima. Pot recordar, per exemple,
que l'únic periòdic obrer català que
recollí amb elogi la circular de la
minoria, firmada per ell, recoma-
nant una aliança electoral amb les
esquerres liberals, fou el nostre,
mentre què d'altres que ara el vol-
taran l'atacaven amb violència.

En efecte: coincidint amb les
versions derrotistes de là premsa de
tiretes — com la lerrouxista Noche
— i amb reserves que ens semblen
poc sòlides d'alguns sectors liberals,

Passat per la Censara

Recordem a totes les Seccions, Agrupacions i Federacions de la V. S. C. el
deure ineludible de liquidar al Comitè Executiu central les quotes reglamentaries
abans de tancar l'any. El C. E., comprenent les circumstàncies difícils <jue traves-
sen moltes orianitxaeteïM del Partit —tenim Seccions senceres, com la de ' Torre-
grossa, empresonades sense interrupció des del 6 d'octubre del 1934—, i malgrat que
ell també ha de lluitar amb dificultats enormes, ha tingut enguany una gran tole-
rància en aquest aspecte. Peri avui que potser s'acosta un temps de relativa norma-
litat i l'actuació es fa molt intensa ha de recordar categòricament aquest deure.
Sobretot perime, estant ja convocat el Congrés de fusió amb el P. C. P. 1 altres for-
res obreres, haurà de donar compte del nostre estat econòmic, i altrament no po-
dria convocar al Congrés, tal vegada, les organitzacions que no compleixin de se-
guida aquest essencial deure estatutari.

tot motivat perquè .es va concretant
h unitat obrera al .nostre país, els
tràmits per a aquesta unitat ja es
troben en un punt de maduresa de-
finitiva, que es concretarà imme-
diatament en actes. El Congrés ex-
traordinari del nostre Partit, a se-
guida del qual podria celebrar se, el

.conjunt d'unificació, tindrà lloc
aquest mes que entrem, i això vol
dir que és cosa de setmanes, potser
de dies, la concreció d'una gran
força pròpia de la classe treballa-
dora de Catalunya.

La idea d'unitat sostinguda de
sempre per la U. S. C., i llançada
de forma precisa, després d'octu
bre, pels companys del Partit .Ca
talà Proletari, ha anat prenent cos
i s'ha anat perfilant fins á cristal-
litzar en una forma estable, que és
la que fixarem lliurement ara. No
serà, tal vegada, efectista, espec
tacular, com la ràpida fusió de gru-
pets que cobreixen la íntima divisió
i fins la desbandada. Això ho 'po-
díem fer en qualsevol moment sen-
se que reportés beneficis reals a la
classe obrera, encara que pogués sa-
tisfer impaciències comprensibles.
Serà un procés lent i segur que
culminarà a plena llum, tal com va
succeir quan la fusió del P. S. O.
E. i la vella U. S. C., i al qual po
den sumär-se lliurement, en igual-
tat de drets i deures, tots els treba-
lladors socialistes de Catalunya. No
serà ja la força de la U. S. C., del
P. C. P., del Partit Comunista de
Catalunya ni d'altres sectors que
puguin acudir-hi. Serà cadascuna
d'aquestes forces, i totes juntes, i
moltes més, multiplicades en nom-
bre i en entusiasme, en activitat.
Serà ~— per fi — un partit obrer

fort i independent amb títols per
tractar d'igual a igual qualsevol
força política.

A. tot Espanya — ho diuen re-
ferències de primera mà — s'ha pac-
tat sense recels unq, aliança entre
'os factors : les esquerres republica-

nes i els partits de classe, en els
quals pesa de manera decisiva el
Partit Socialista. Aquest ha man-
tingut especialment el seu dret a
portar a la conjunció els seus aliats
revolucionaris, comunistes i sindica-
listes. Aquí també nosaltres assu-
mim la mateixa responsabilitat ;
també responem dels nostres aliats.

om lleials, i en serem, envers els
compromisos previs i notoris amb
la coalició governant a Catalunya el
6 d'octubre. Però també en som als
tractes establerts amb els companys
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2
socialistes i comunistes 4è tota.
.i<í que puguin incorporar-se al gra;
iront que redamen les multuudi
quan es manifesten. Poden estar se
gurs els companys obrers que no"
ucacarcw aquesta lleialtat, que, si es ¿
trenqués no fóra per nosaltres. I els *
icpuülicans, per llur part, no ens
poden exigir a nosaltres i a tots més
que una sola condició : que tots sa-
pigueça bé a què ens comprometem,
i amb qui, i que aquests compromi-
sos — ben discutibles d'una banda
•a l t r a— siguin complerts per tots
amb" escrúpol recíproc. En aquest
sentit, i fins al Congrés de lusió
pròxim, la U. S. C. procurarà re-
presentar i interpretar, no j|a e,ls
seus interessos de Partit, que passen
a segon terme, sinó els interessos
generals de la classe obrera de Ca-
talunya dintre la Coalició d'Es-
querres Catalanes.

1 ha de recordar cordialment tot-
hom — el company delegat del Par-
Ut Socialista, els Partits obrers
(aliats o contraris) de Catalunya,
Jes esquerres liberals i nacionals —
que sense nosaltres o contra nos-'
altres ja no és possible donar la ba-
talla amb èxit al feixisme amena-
çador.

Una nova fornada
de gestors

Ja hi tornem a ésser. D'ençà que
l'autoritat militar va començar a
Iractar els municipis de Catalunya
amb el poc décorum que havia po-
sat de moda a Espanya l'estraper-
íós Salazar Alonso, els set o vuit o
deu governadors generals que hem
patit (potser n'hi haurà hagut un
parell de nous abans no veuran la
llum aquestes línies) també se les
liun campades. Tots han fet sempre
grans acataments a la llei munici-
pal catalana. Tots han fet grans
elogis de les autoritats populars sus-
I>eses i han reconegut que, en ge-
ní-ral, la gestió d'aquelles havia es-
tat capacitada, íntegra, activa i be-
neficiosa. La Lliga anomenada ca-
talana, especialment, s'ha lluït in-
vocant la legalitat que ella mateixa,
havia contribuït a establir. Però,
de fet, la dansa de gestors ha es-
tat ininterrompuda, i des dels pri-
mers temps de Portela fins a la in-
terinitat de Duran i Ventosa, culmi-
nant en l'etapa paradisíaca del Pi-
quipon, tots han tractat d'emuur-
¿e a veure qui posava més protes/ks
als municipis catalans, i qui el*
triava més indesitjables.. De vega
des aquesta missió ha quedat a
mans de personatges vagues de
quarta categoria, antics catalanistes
rabiosos com és ara (over Noneli.
Sigui com sigui, ells tiraven al dret.
I encara hi continuen.

La darrera facècia — perquè ex-
plicar-les totes és llarg, i l'opinió
ja coneix el detall d'aquesta inva-
sió llarga i vergonyosa — ha estat
la del técnicas independent senyor
Escales, tan fecnicàs i tan indepen-
dent que ha trobat una fórmula
automàtica per a fer recaure totes
les gestories a mans d'un sol partit,
que és el seu, aquella Lliga pudi-
bunda.

Com que encara no es pot dir tot
pel seu nom, recordem allò que
deien ja fa mesos, en documents
digníssims, els representants autèn-
tics del poble ais gestors i gestorets.
Que estaven cometent una usurpa-
ció, i que molt aviat en respondrien
legalment i políticament.

»E R E D A C C I Ó

Preguem ais companys i amics
que ens honoren amb llur coUabo-
ració que tinguin en compte les
normes següents:

Els originals, a ewer possible,
hauran d'anar escrits a màquina, o
bé en tinta; mal en llapis, com
ocorre alguna vegada. En el pri-
mer cas, caldrà que siguin escrits
en quartilles apaïsades — ¿te tra-
vés — i a doble interlineat. Els
manuscrits, cal que sigui nescrüfs
amb un interlineat suficient perquè
hi puguem fer les correccions ne-
cessàries.

Vox popull., suprema
lex malgrat tot...

| Si meditem serenament tot el que
Im esdevingut aquests dies; si born
calcula totes les añadas i vingudes
tie certs personatges que, per sem-
pre més, haurien hagut de quedar
arreeonats, ¿fins a quin punt ens
podem sentir satisfets, no ja tan
sols els elements agrupats en par-
tits de classe, sinó támbela totalitat
de republicans — hem dit republi-
cans, eh ! —, del nou sentit que, des
de les altures, sembla que es vulgui
donar a la governació del país?

lís possible que més que restar
en actitud de prudent expectativa
uns escauria més que, des del pri-
mer moment, ens sentim tots de-
fraudats. Si ho fem així, tindrem
el gran avantatge que una pos-
sible desil·lusió no serà tan grosa,
per prevista.

Malgrat tot, però, si veritable-
ment hom pensa anar amb rapidesa
màxima a la consulta del cos elec-
toral, llavors sí que ens haurem
de sentir optimistes. Amb un op-
timisme que assenyalarà el seu
punt màxim.

La nostra Constitució (vull creu-
re, amb un excés de bona voluntat,
que està en vigor), diu clar i taxa-
tiu que tots els poders emanen del
poble.

¿Hi ha interès en què sigui el po-
ble, precisament, qui, amb ús de la
seva sobirania indiscutible, digui
la seva darrera paraula? Si és així,
¿com i de quina manera s'ha d'a-
nar a les eleccions? ¿Amb quines
garanties hi anirem tots els inclo-
sos en aquell front que Gil Robles
intitulà de front del 14 d'abril, a ex-
posar-ho tot, fins potser el règim,
en una propera i per nosaltres es-
perada i ensems volguda consulta
als comicis?

I és aquí on radica tot el quid de
la qüestió.

Cal que tots, nosaltres i ells, els
nostres enemics i els nostres amics,

puguem presentar-nos, quan menys
amb igualtat de condicions. Cal que
les properes eleccions siguin ben
sinceres, perquè d'elles en surti la
veritable opinió de tot el poble es-
panyol.

I perquè això sigui un fet, per tal
que tots ens puguem presentar, no
ja tansols amb plenitud de ga-
ranties, sinó també sabent que tots
(¡Í8 estaments estan regits per repre-
sentants legítims; caldrà que, per
qui pot i deu, es dictin disposicions
encaminades a normalitzar d'una
vegada i amb sinceritat lleial tot
B,]ió que el cerrilismo cavernario
ha anat desfent des del 6 d'octubre
ençà.

Pröu ja de frases estereotipades.
Pacificación'de espíritus, sabem que
vol dir Straperlo, i Normalidad
constitucional es tradueix per afer
Nombela, etcètera. Per a retornar
les coses al lloc d'on no havien de
sortir, ens sobren les declaracions
amb florilegis i vacuïtats més o
menys acadèmiques.

Queden dissoltes les Corts d'a-
quest infaust segon bienni, i que es
convoquin eleccions el més aviat
possible.

Ha estat tan dura la lliçó que hem
rebut els de baix, el proletariat, la
xurma, com fent-nos un gros ho-
nor ens diuen els reaccionaris tots,
que no dubtem pas en afirmar per
endavant que la data d'unes pro-
peres eleccions serà un 14 d'abril,
corregit i augmentat. I si no, dei-
xem que el temps digui la seva
darrera paraula.

Malgrat, tot, doncs, som optimi?-
t'6S.

JOAQUIM JARDÍ

Companys; Porteu a arreglar elg
vostres rellotge» al carrer
Perot lo Lladre, 3, primer, segona

Traveula de 1» Portaferrissa

L A C U L T U R A

Associació Università-
ria Obrera

Prepiem »te nostres company«, afiliats t amica, que tinenta prwent te* circums-
tància» dins les Quals cal que es drtenvolnpl 1» premsa, per tal de perdonar-not els

' buit»,J l'escawedat 4« materials en el nostre setmanari JUSTICIA SOCIAL , ,
Ens cal passar per la Censura I no ens hi podem entendre, perquè aquesto no

ens vot deixar parlar de les coses que nosaltres tindríem major intere* » to.
Que els companya no bo oblidin i sobretot que no deixin d'ajodar-nos, perquè per*

dera temps i diners.

A FAVOR DE
JFUJSTfiCnA SOCIAL

El C. E. ha adreçat a tots ek companys de la U, S» C. i
als subscriptors de JUSTÍCIA SOCIAL la circular que segueix,
la qual —a comptar pels resultats assolits fins ara— obté un
gran èxit:

«Company: El primer dels nostres deures és el de fer una
intensa propaganda, i cal valer-nos, per a fer-la, del nostre
setmanari JUSTÍCIA SOCIAL,

Pins ara només el rebien els subscriptors, i cal fer-ne un
gran tiratge per a portar-lo a tot arreu on sigui possible. És
molt interessant que llegeixin JUSTÍCIA SOCIAL, precisament,
els qui no siguin afiliats. Cal que es trobi a tots els cafès,
bars, barberies, fondes i llocs de reunió i d'esbarjo de tot Ca-
talunya; i cal portar el nostre setmanari a mans dels simpa-
titzants que puguin convertir-se, més endavant, en associats.

Per a aconseguir-ho augmentarem el tiratge tant com si-
gui possible, i, per als companys que subscriguin quotes de
«protector», assenyalem el preu de 10 cèntims l'exemplar. I
els exemplars que paguin els «protectors» seran distribuïts
als llocs i a les mans de. les persones que aquests «protectors»
designin.

Ompliu l'adjunt butlletí, subscrivint-vos com a «protec-
tor» i dient les persones o llocs on vulgueu que els exemplars
siguin tramesos. Una quota d'una pesseta mensual dóna dret
a, dos exemplars. Si no voleu indicar les persones que hagin
de rebre els exemplars, tindrem cura nosaltres mateixos de
trametre'ls a llocs públics de reunió o a simpatitzants que co-
neguem.

Esperem la vostra subscripció.
Hem d'advertir-vos, només, que cal que les quotes siguin

pagades a la bestreta per tal de fer front a les despeses d'aug-
ment del tiratge.

Sigueu «protector» de JUSTÍCIA SOCIAL en bé del Socia-
lisme.

Per la Unió Socialista de Catalunya
El Comitè Executiu.»

Els partits politics
de Catalunya, da-
vant del problema
de la cultura obrera

L'Associació Universitària Obre-
ra organitza el pròxim mes de
gener un cicle de conferències, en
el qual els partits polítics i socials
de Catalunya exposaran llur posició
davant el problema de la cultura
popular.

Estan molt avançats els treballs
d'organització, i aviat donarem a
conèixer els noms dels conferen-
ciants, els dies i el local on tindran
lloc les conferències.
CINEMA

Estudis università-
ria per a obrers

L'Associació Universitària Obre-
ra, que amb la cooperació del Pro-
fessorat titular dels Estudis, la Fe-
deració d'Estudiants i l'Ateneu Po-
lytechnicum, organitza els esmen-
tats Estudis, fa públic el programa
de matèries que regirà durant el se-
gon trimestre que començarà el dia
7 de gener propvinent ;

Curs general : Història de la
Cultura, Dr. Lluís Pericot ; Histò-
ria de l'Art, Dr. Josep M." Bal-
cells ; Biologia, Dr. Leandre Cer-
vera ; Geografia, Dr. Angel Rubio ;
Història General, Dr. J. L. Asian;
Filosofia, Drs. Jaume Serra-Hun-
ter i Joaquim Xirau ; Història de
la Literatura, Dr. Ambrosi Carrion ;
Legislació Obrera, Dr. . A* Moles
Caubet ; Dret, Dr. Josep Xirau.

Curs d'ampliació: Les èpoques
primitives de la Humanitat, I>r.
Bosch Gimpera ; Matemàtiques,
Dr. Joan Ros ; Física i Química,

Dr. Antoni Colomer , Esquema de
l'Economia Moderna, Dr. A. Mole-,
Caubet ; Literatura Moderna, Am-
brosi Carrion ; Els problemes n;è-
dico-socials (Higiene i profilarci),
doctor Josep M,.* Girona ; Geogra-
fia Física de Catalunya, Dr. Mar-
cel Chevalier ; Llengua Catalana,
Prof. Jaume Aimà.

Les classes es donaran de set a
deu del vespre a les aules de l'Ate-
neu Polytechnicum. Per a detalls a
la Secretaria de l'Associació, de 5Ct
a nou (Alt de Sant Pere, 27, prin-
cipal. Telèfon 25050).

mutui it mi i mma

iiuTiüiïïiEii
SISTEMA NOU
R À P I D
S E N Z I L L

S'aprèn a tallar
tota mena de ves-
tit« en poc temps

Hor» de cloue: < U 3 B & o d c 7 * 9

"LM entitat» que detain, senae una causa justificada, tot ootttuckma de< rais
any, tenui amonertadM pel Gomitò Executiu, no tindran vot en «i Partit 1 no po-
dran prendre part en els Concreaaoc,

Quan el« deute« arribin a un any de cotització, seran doaadM d« baixa del Partit,"
E»totutí de ta ü. S. C. — Aritele U.

L A R A D I O

Emissions sindicals
soviètiques

FLemmimi, tei, PII«, mm
BARCELONA

Le« »filua« . I. U. S. C. I llur»
/ filin jMulimi d'un« i·lxix» /

Programa de les émisions en cas-
tellà, organitzades pel Consell
Central dels Sindicats Soviètics

Mes de gener de 1936

Dijous, 2.—Perspectives de l'any
1936. La música espanyola a la
URSS.

Dissabte, 4.—'Revista de la set-
mana. Preguntes i respostes. .Espor-
tives.

Diumenge, 5.—Les mestresses de
casa a la Unió Soviètica.

Dimarts, 7.—Història del movi-
ment revolucionari rus.

Dijous, 9.—L'assegurança social
en una fàbrica.

Dissabte, 11.—Revista de la set-
mana. Preguntes i respostes. Es-
portives.

Diumenge, 12.—L'herència en els
coljós.

Dimarts, 14.—El problema na-
cional a la URSS.

Dijous. 16. -La situació dels fer-
roviaris soviètics.

Dissabte, 18.—Revista de la set-
mana. Preguntes i respostes. Es-
portives.

Diumenge, 19. .-7 El jnr^yjment
Stafanov prepara el pas'dSï socia-
lisme al comunisme.

Dimarts, 21 .-—Vetllada dedicada
a la memòria de Lenin.

Dijous, 23.—El Diumenge sag-
nant de 190S5. El pla econòmic de
1938.

Dissabte, 25.—Revista de la set-
mana. Preguntes i respostes. Es-
portives.

Diumenge, 26.—Els impostos en
el coljós. Les distraccions dels col-
josians.

Dimarts, 28.—Història del movi-
ment revolucionari rus.

Dijous, 30.—El teatre i el cine-
ma soviètic durant la ¡temporada
d'hivern.

A més, en les émisions, a pftrtir
del dia 10, es donarà cortipte dfele
informes i els debate presentats «n



s
el Ple del Gomita Executiu Cen-
tral de la URSS, que s'obrì rii en
aquesta dtffca, i el del Comitè Exe¿
cutw Central- psnr*9 epe so eele-
bràïè a eonfttT»u;irtó

„J5a totes les ¿misions ,es .donwan
tainbé notícies internacionals, no
tícies breus i altres materiais de
molt d'interès."

Les emissions ;s'eíectuen els di-
marts de 22 a 23, hora d'Espanya;
18 a 19, hora ;de d'Argentina, per
ona de 1.107 metres. Els dijous, a
ta mateixa hora, per ona de 1.724
i de 50 metres. Els dissabtes, a la
mateixa hora, ona de 1,107 i de 50
metres, i els diumenges, de 22 a
23, hora de l'Argentina (de 2 a 3
de la matinada del dilluns hora
d'Espanya) per ona de 50 metres.

C O M P O S I C I Ó
A M À Q U I N A

El noi prodigi
ha plorat

LLUNA, 8 •:• TELÈFON 12849

B A B C E L O N A

CALENDARIS
GEGANT

ATLÀNTIDA
COLOM

Imp M1KÍ.T - W i f r e t l ü , 12
TVK:!oii ¡',:291 - B A I ' C I Í.UNA

AFIL·IE U- VOS
A í, A

Cooperativa
Ge ne r a 1
de Consum
SAOT JOAQUIM, 2O
Telèfon 81444
BARCELONA CG.)

Gì proletariat té l'o-
bllgacló d'ajudar la
premsa que defensa
els seus Interessos
1 treballa pels seus
Ideals d'emancipa-
ció. Col·laboreu,
doncs, a la propaga-
ció de ««JUSTÍCIA

SOCIAL".

Les comarques
SANT POL DE MAR

Durant els passats exercicis espi-
rituals de la purissima, .a l'església
de Sant Pol, el xerraire, entre al-
tres coses, recomanà a les noies que
abans de prometre's amb algun jo-
ve miressin que aquest no fos d'es-
querra. Dit xerraire és aquell que
fou detingut junt amb la colla del
«Dios, Patria y Rey» l'any pas-
sat a Olesa de Montserrat. Nosal-
tres, com a joves per merèixer que
som, en protestem enèrgicament.
Pel que pugui ésser. — C',

Degut que ta impremta
celebrava le» /estes «l'a-
quests dites, demanem per-
au als nostres lectors iter
les deficiències ael present
numero.

Llegim a l'a premsa diària les in-
cidències de la tramitació de la cri-
si número dotz,e del segon període
legislatiu (I) de la República. Con-
sultes i més consultes ; curses de
personatges al Palau d'Orient a do-
nar llurs consells; fotògrafs, perio-
distes, declaracions, notes a la
premsa, frases fetes i arcaiques,
amb qualque pinzellada de moder-
nitat. El protocol segueix la seva
via, mentre al inig del carrer hi
ha un problema polític que .desbor-
da amb ímpetu la insípida monoto-
nia dels .personatges en, joc.

Al carrer el poble vibra, Sembla
com que feia estar .neguitoses
que en aquesta crisi hi havia quel-
grans zones del " proletariat. Quel-
com es notava de nou en l'emoció
de la gent. Aquella indiferència
.tan corrent en el decurs de les an-
teriors crisis havia desaparegut.
Hom notà que aquesta vegada re-
presentava el lliurament de tot el
Poder a la reacció o l'inici d'una
rectificació a les altures.

Quan fracassat Martínez de Ve-
lasco fou conferit a Maura l'encàr-
rec de formar govern, tothom s'a-
donà de la importància d'aquest
fet, no pel que aquest polític re-
presenta, sinó pel què represen-
tava la virada del cap de l'Estat.

Gal que hagin succeït totes les
calamitats d'aquest segon bienni,
perquè un home com Maura, l'ho-
me que quan en el primer gabinet
Azaña fou eliminat tothom respi-
rà a fons com qui es treu un pes
del damunt, ara, de cop, esdevenia
l'esperança de molts.

Finalment, fracassat Maura, un
r.ou parèntesi qqedà obert. Per fi
formà Govern Portela Valladares
amb decret de dissolució i sense la
col·laboració de la Ceda.

Quan el cap de la Ceda s'adonà
de tot allò succeït es presentà
a l'esguard de la gent.tal com és.
Aquella figura que molts — àd-
huc enemics seus —• creien de ge-
gant, mostrà grollerament tot el que
pot donar de si. Una pobra ànima
en pena i res més. Crida, amenaça,
gesticula, però en el moment deci-
siu, a l'hora de les actituds heroi-
ques us trobeu amb un homenet

desesperat que es tanca en un si-
lenci sols interromput amb algun
monosíl·lab incontrolat.

Anuncia als quatre vents l'apari-
ció d'un manifest que ha de remou-
re tot Espanya i la gent crèdula per
uns instants cregué que allò era
tant com anunciar la presa del
Poder amb un cop de força. Tot-
hom esperava, anguniós, llegir el
pensament del jefe â: Acción Popu-
lar. I com un nou part de les mun-
tanyes, hem vist un ratolí en for-
ma de missal.

El manifest no conté res que tin-
gui un pes específic, ni tan sols hi
troben aquella virilitat de la qual
tant galleja el jefe, jefe, jefe.

Tot ell farcit d'estupideses que
us costa de capir que ha estat re-
dactat per un home que ha arribat
a l'antesala de la presidència del
Consell. Us retreurem aquells mots:
de la Pàtria común que se nos rom-
pe y el fervor de una civilización
espiritual que se nos hunde, que
això sol, amb tot el regust de se-
gle xix que porta, ja ens qualifica
el seu autor.

Aquell manifest o fidi domini-
cal (creiem que s'escau més anome-
nar-lo així), estem segurs que no
haurà satisfet molts dels segui-
dors de tan desllustrat cabdill.
Ui haurà mar de fons dins el cena-
cle a'Acción Popular (?).

La nota més sobresortint de les
facècies del jèfe és l'emoció amb
què s'ha acomiadat del ministeri
ime regentava. Es veu. que hi esta-
va bé. Aquelles llàgrimes que han
mullat els seus ulls i aquells san-
glots que han trencat els seus mots,
ens han fet molta gràcia. Això se-
gurament hi haurà qui ho interpre-
tarà com un cas de sentimentalis-
me. Nosaltres creiem . sincerament
que és un cas de penques.

Un fet digne de remarcar és l'op-
timisme que, malgrat el dolor, tras-
puaven les seves paraules. Allò de
que volveré... ens;ha semblat un
motiu de zarzuela. ••

Sobresurt, però, la rebequeria de
marxar enfadat sense esperar el seu
substitut; i ara, quina manera de
trencar les bones formes. D'aquests
nois no en farem res. [Til·la, noi
prodigi, til·la!

E L C I N E M A

L'horror tie la. guerra.
i

Haïmes oblidats
Darrerament foren projectats a

les pantalles de 1'«Actualitats» i del
«Publi Cinema», respectivament,
dos documentals que porten els tí-
tols de capçalera. Es tracta de dos
reculls d'actes de la gran guerra,
facilitats pels Estats Majors dels
exèrcits bel·ligerants. El millor va-
lor dels esmentats documentals és
precisament aquest : el cfe pertànyer
als arxius 'militars. Això és la mi-
llor garantia del seu verisme ; i, en
efecte, al llarg dels films poguérem
comprovar que la veracitat que des-
prenen les imatges impossibilita
l'empatx. Tanta és llur veracitat, i
les escenes que passen davant els
nostres ulls són tari atrevides que
produeix admiració el coratge i la
sang freda dels ca'raeràmen que, des-
denyant perills, segueixen les ac-
cions dels moviments militars acom-
panyant amb la màquina els as-
salts i les resistències.

Homes oblidats és infinitament
superior a L'horror de la guerra.
Les escenes són més crues, més
tràgiques. Revelen millor la veritat
de la guerra moderna, posant da-
vant els nostres ulls tota la seva
misèria i el seu horror. Les cam-
bres fotogràfiques han recollit esce-
nes dels tres camps de lluita : ter-
ra, mar i aire. Canons petits i ca-

nons enormes, escopint mecànica-
ment metralla destructora. Metra-
lladores crepitant llur incansable
tac-tac i segant les formes humanes
que es mouen dintre llur ventall
d'acció. Pobles flamejants conver-
tits en runes. Masses enormes de
combatents, caminant marcials
per les ciutats, lliurement per les
carreteres i decaiguts en els fronts
de combat. Gegantins embuts bar-
rinant la terra com responent al
caprici d'un geòleg ciclopie. I ho-
mes arrossegantrse per -.terra, ai-
gua, fang i neu, corrent a l'atac.
Bombes de mà i fuselleria intensa.
Cossos que cauen en sec, a plom,
per a restar completament immò-
bils bocaterrosos. Soldats que llui-
ten amb el plom al ventre accio-
nant furiosament per fugir de la
mort. Explosions al bell toiig de
les trinxeres i cossos que salten a
deu metres d'altura, sense vida ja
i com sacs. Braços esquinsats,
cames trencades, ventre's buidats,
rostres inindentificables. Hospitals,
cementiris i... creus. Moïtes creus.

I després, els submarins enviant
llurs temibles torpedes als vaixells
mercants, entrant pels costats i con-
vertint en nímies estelles les forta-
leses enormes. Les tripulacions i el
passatge corrent desesperadament

damuoHes ooberies i-dß vagades Jins:
damunt- el» eases capgirats, per.
acabar llençant-se al mar furiò«,.

', imposant çn la sev-a immensitat,.
ïhefttre les tripulacions dels subma-
rins, ja a flor d'aigua, contemplen
amb indiferència el trist •especta-
cle. Razzies de cuirassats bombar-
dejant implacablement ciutats ' i
forts enemics. Lluita en alta mar
entre les esquadres bel·ligerants.
Torpedes i més torpedes. Tones de
ferro i acer treballat per mans hu-
manes, destruïdes en un ,tres i
no res per mans, també humanes.
A l'infernal estrèpit de les batalles,
segueix el soroll acollidor de les ai-
gües, en obrir-se per á deixar pas
als cossos de les víctimes...

í més tard encara, la lluita aèria.
Esquadretes noctàmbules d'aviació
filtrant-se en l'obscuritat i descar-
regant damunt ciutats indefenses
llur mortífera càrrega. Zèppelins
incendiats a ple vol. Acrobàcies im-
pressionants per tal de fugir de les
metralladores enemigues. Caigudes
verticals en barrina. 'Canons anti-
aeris omplint de ferro l'espai. Po-
bles devastais. Campaments incen-
diats. Trinxeres esborrades. Terra
remoguda. I aviadors carbonitzats.

Hi ha escenes que commouen
profundament.

Una d'elles, és l'espectacle de dos
soldats drets en la trinxera, recol-
zats lleugerament per les espatlles,
immòbils com estàtues i amb els
ulls oberts, enormes, fixos. Són

"morts d'asfixià. S'esperen drets,
amb el fusell a la mà, que arribi
l'ordre.;.-

Una altra és l'espectacle d'un sol-
dat que, dins una trinxera enemi-
ga, cus a cops de baioneta el cos
d'Un enemic fugitiu. La fúria incon-
trolable de l'agressor ens demostra
d'una manera pràctica com la guer-
ra anul·la, en l'home, tots els mi-
llors sentiments.

Una altra, finalment, ens la dó-
na un soldat ferit d'una granada,
que, caigut en terra, s'esgarrapa fu-
riosament el pit arnb les dues mans
mentre acciona les cames enlaire,
estimulat pel dolor. La cambra s'a-
tura ací, com volent recollir els
més petits detalls de l'agonia...

Els dos documentals contenen in-
finitat d'escenes com les descrites.
Això us donarà una idea aproxima-
da del seu valor. Valor educatiu.
Valor alliçonador.

Els partidaris de la guerra hau-
rien de veure'ls.

I els altres també.

J. M. M.

Cinema soviètic
Heus ací la informació que Le

Journal de Moscou fa de la darrera
producció presentada a Moscou :
«La lluita per la conquesta de
Kiev».

«Maduren les pomes a les bran-
ques pesades dels arbres Iruiters.
A través de la boira de la matina-
da, es dibuixen les verdejants vo-
res del riu Irpene, mentre leâ ai-
guës s'escolen apacibles en la cal-
ma d'un bell matí d'estiu. Els
ànecs barbotegen sobre l'aigua. El
Uia neix. En la plaça Major del po-
ble hissen la bandera roja. Un
paissatge suau com ttíts els que hom
veu pertot Ucrainia.

1, de sobte, la tempesta de la
guerra ve a torbar el curs tranquil
de la vida. Els camps s'erissen de
dotzenes de metralladores que fins
ara havien restat enfundades. Com
si sortissin de terra, dels replecs
amagats, sorgeixen guerrers que
disparen contra els atacants. Els
carros d'assalt avancen amb llur
pas potent, sembrant la mort a l'en-
torn. Un combat decisiu esclata :
els dos exèrcits emprenen un duel
despietat.

Tot això es pot v,eure en el-nou
iilm «La lluita per la conquista de
Kiev, la" producció darrera del
trust Soyuzkinokhronika. Trenta-
cinc operadors foren encarregats de
turnar les grans maniobres de l'e-
xèrcit roig que tingueren, lloc a les
dareries del passat • estiu, als
entorns de Kiew, Llur treball ha
permès un film que es distingeix
per la seva .força d'expressió, per
la seva veracitat, per la gran im-
portància política i pel lirisme de
què està ple. Aquest film reflecteix
la creixença potent de la URSS, i el
perfecte equipament morai i mate-
rial de l'exèrcit roig, disposat a de-
fensar eficaçment les fronteres del
seu país.

Vegeu els avions gegants que de-
positen a terra carros d'assalt i ca-
mions plens de soldats que corren
a reforçar les tropes d'avançada.

Vegeu el descens en paracaigu-
des. Incomptables paracaigudistes
salten dels avions que planen da-
munt el territori a ocupar. El cel
mostra una floració d'ombrel·les
que, majestuosament i lenta, des-
cendeixen al sòl. Així que toquen
de peus a terra es formen les es-
quadres i ataquen l'enemic.

Heus ací escenes que demostren
la magnífica organització, i la dis-
ciplina de l'exèrcit i de la població
civil. Els avions enemics sobrevo-

len Kiev. Franquejat el front s'es-
l'orcen a sembrar el pànic a la re-
raguarda i a desorganitzar els ro-
jos. L'estació de TSF transmet el
concert habitual. Un concert de to-
cadors de bandurria és sobtada-
ment interromput. Una veu serena
anuncia a la població l'atac que
s'acosta i li recorda les mesures
que cal prendre per a defensar-se
uels gasos i conservar un ordre per-
iecte. Les sirenes de les làbriques
llancen sons d'alarma. La circulació
resta interrompuda. Tothom s'a-
pressa a córrer als refugis. Cente-
nars d'individus, protegits per màs-
cares, reprenen la lluita contra l'ad-
versari i es llancen a les barriades
amenaçades per l'enemic tot dissi-
pant els gasos amb l'ajuda dels
bombers. Els socorsos són ben or-
ganitzats. Els ferits i els intoxicats
són ràpidament recollits. Fortes
esquadretes d'avions de caça es
llancen a l'encontre de l'enemic,
ímpetuosament s'enfonsen dins l'es-
quadra enemiga i l'obliguen a re-
tirar-se. L'atac aeri és rebutjat. El
perill ja ha passat. Reprèn la vida
normal. La mateixa veu serena
anuncia que el concert continua.

El film mostra, no solament la
magnífica organització militar i ci-
vil i el 'formidable equip tècnic de
l'exèrcit roig, sinó també la força
moral i els llaços indissolubles
que l'uneixen a les masses popu-
lars. Hom veu els soldats i els co-
mandaments en comunió estreta
amb els obrers del camp i la ciutat.
Sobre un vast camp d'esports hom
veu ballar els soldats i els ciuta-
dans. La població de Kiev surt a
l'encontre dels soldats que han aca-
bat les maniobres. Les noies i els
infants cobreixen de flors els com-
batents i els estrenyen la mà a llur
pas.

Una atmosfera d'amor i acolli-
ment envolta els que posen llur
magnífica organització al servei del
treball. •.<•> • ,

Aquest film mostrai amb gran
força de persuasió la grandesa de
l'exèrcit roig, instrument de pau a
les mans dels treballadors que edi-
iquen la nova societat i que estan

sempre disposats a rebutjar qualse-
vol intent atemptatori a la integritat
i a la independència del seu terri-
tori.»

•Esperem que tard o d'hora ens
serà permès de veure aquest nou
film. Encara que suposem que més
aviat serà tard que no d'hora.

J. M. M.

Saludem tots els presos,
exiliats 1 perseguits en
l'any nou que esperem

lavoratole.



IMATGES DE LA CIUTATE L S S I N D I C A T S : . , , * . ; . . .
El que volem els tre- EL P R O S T Í B U L

balladors
Fins que aquest o un altre (Ju-

vern no restableixi la legislació so-
cial burlada primer i anul·lada des-
piés per la coalició ¿»trapería, no
podrem considerar restablerta la
normalitat de l'actual Constitució
burgesa. I és que als treballadors
ne.' ens interessa, ara com ara, al-
Ira normalitat que no sigui el res-
tabliment immediat de la legisla-
ció social i la reobertura de les Ga-
ses del Poble i els Sindicats. Aques-
les han d'ésser les condicions prè-
vies que hu de posar la classe tre-
balladora a qualsevol Govern que
parli d'anar a fer una consulta elec-
toral.

Volem posicions clares i demos-
tracions pràctiques dels seus propò-
sits. Teories no en volem; ja en
tenim prous nosaltres. Aquesta po-
sició no és gaire exigent, però cal
lenir en compte que demanarem
més. Per exemple : la legislació
obrem de la Eepública s'ha d'esme-
niíf eh allò que ha demostrat ésser
defectuosa i ampliar-la en allò que
no hi és previst. Encara més;
s'ha de fer aquella llei que quedà
damunt la mesa de les Constituents,
i que no sabem per quines raons,
encara que ens ho pensem, no va
sortir d'allí. Em refereixo a la de
Control Obrer en les Indústries.

D'aquesta llei no se n'ha parlat
prou i és convenient que ja en co-

mencem a parlar, puix que quan
hàgim aconseguit la seva implanta-
ció les activitats sindicals hauran
d'augmentar considerablement. Es-
sent així caldrà que els militants
socialistes prestem major atenció al
sindicat. Aquest ha d'ésser la ma-
triu en la qual es fongui la socie-
tat justa. Anys enrera la funció del
Sindicat era molt limitada. Ara,
per contra, molt complexa, puix
que ha d'exercir funcions d'iniciati-
va, direcció i control de l'economia
futura. Pins fa poc era un instru-
ment de lluita ; avui, de més a més,
ha d'organitzar la societat socialis-
ta. Jo afirmo que el militant socia-
lista que no actua sindicalment no
fa obra revolucionària. No vol dir
això que hagi de deixar de banda
les activitats cooperatistes i políti-
ques, no. El que cal és adonar-se
del valor de cada una d'aques-
tes funcions i no confondre-les, o
no oblidar-ne alguna com moltes
vegades passa. Jo he vist companys
llençats amb una passió frenètica i
exclusiva a la política o a la coope-
ració, i tan equivocats van aquests
com els que només creuen en el
•sindicalisme pur. Cada una d'a-
qüestes activitats es complementen,
però una, el Sindicat, és la pedra
fonamental i que perdurarà a tra-
vés dels temps i dels sistemes.

M. MARTÍNEZ CUENCA

militants sindicals al Parlament angle»
Industrial News, el setmanari del T. U. C. (central sindical britànica)

remarca la importància de la representació dels sindicats obrers en el nou
Parlament sortit de les recents eleccions angleses;' Diuí « La major part
d'aquests diputats obrers pertanyen, és clar, al sindicat de llur profés-'
sió. Setanta-vuit diputats (la meitat dels electes laboristes) tenen un càr-
rec oficial als sindicats. Un gran nombre d'entre ells hi han ocupat llocs
de primer pla. » Hi ha tres diputats entre els membres del Consell general
del T. U. C.: Waiden i Hayday, que havien perdut llur-acta fa quatre
anys, s'afegeixen ara a G. Hicks, que ja era diputat. — F. S. /.

7 d i e s
La gestora senyora Sfa a ha

tirat un escó de la nostra imuoria
al saló de sessions de l'Ajuntament
¿<- Barcelona.

Si almenys és jove i bonica —
con: li desitgem — els nostres com-
panys consellers trobaran els calai-
xos perfumats.

* • »
Dissabte, el general Mfolero de-

manà permís a Portela per a absen-
tar-se de Madrid :

Devia pensar: —A mi no m'a-
trapen dos cops...

» » »
A una Cooperativa de Sants s'ha

declarat una vaga.
¿ És possible que es declari una

vaga quan la Cooperativa és de
debò ?

# * #
Amb motiu de cerimònies religio-

ses, hem sabut que el senyor Gra-
nito di Belmonte és el cardenal de-
gà del Sacre Col·legi.

Amb aquest nom, podria treballar
al Paral·lel.

foçaíeu, okinfawk
etWto

l'avi
de

JMU* CotwMeM.

A l'hora que el sol s'amaga per
donar pas a la nit tancada i mis-
teriosa, marcant amb el seu pas el
descans dels homes, la ciutat s'en-
galana amb centenars de llums
d'artifici i tot pren un nou colorit
i una nova vida ; una vida que
sembla distinta ; més forçada,
menys densa i, sobretot, n>eu>~j na
turai,

A mesura que envesproix, quan
la immensa onada d'obrers que sur-
ten dels respectius treballs han
creuat ja tots els carrers i s'han en-
cabit en llurs habitacles on després
d'un simple sopar descansaran, per
recomençar l'endemà la monòtona
tasca de cada dia, la ciutat queda
entristida. Li manca el colorit na-
tural del dia, el dinamisme joiós
del poble treballador, la febre
abassegadora de cada hora i de ca-
da minut que forneix eternament
un himne a la vida. Allò més pur
del poble, el múscul sa i fort, des-
cansa ; al carrer hi queden només
els noctàmbuls, els homes que de
la nit fan dia, el ròssec de la so-
cietat en les seves múltiples varie-
tats i formes diverses ; en aquesta
hora, com avergonyits de fer-ho en
altra, prenen possessió de la ciutat.

* * »
Caminem pausadament al llarg

dels intrincáis carrers de la ciutat
vella. Llur rar traçat sembla en con-
sonància amb els espectacles que en
ells tenen lloc.
; i Les altes i ennegrides cases de
portals estrets i soia el nivell del
sòl on, ¡arrecerades, hi endevineu
unes ombres que més que persones
semblen mòmies ; el fanal alt i prim
de la cantonada, lleugerament in-
clinat de ía part superior,'cóm'dó
blegant-se al pes feixuc de l'am-
bient,, illumina una petita part del
carrer i la resta queda en la penom-
bra ; més enllà hom veu posades
damunt de dos capots dues gorres
amb visera, a la mà porten una co-
sa estranya que els serveix de punt
de suport mentre somiquegen ar-
rambats a la paret j al mig de l'em-
pedrat ple de sots abunden tota me-
na d'atuells inservibles i d'escom-
braries que obliguen a mirar sempre
on es posen els peus ; una atmosfe-
ra carregadíssima, plena de males
olors, us fa respirar amb dificultat.
Ens trobem en el cor de la ciutat
vella...

Algun que altre captaire pidola
als vianants amb posat tot compun-
git. Fa fred ; molt fred.

Passem per davant unes vidrie-
res que tanquen dins seu un cau
del vici. Els vidres, per la part in-
terior, estan coberts del vapor d'ai-
gua condensat per la fredor exte-
rior. Una gran bullícia es sent,
crits d'homes i dones, amenitzats
al so d'una guitarra; us fa la im-
pressió d'un udol estrany.

UNS COMPASSOS D'ESPERA
La dansa macabra iniciada en novembre del 1933

amb un imponent acord en do major de tota la reac-
ció espanyola i catalana, ha ensopegatt en uns com-
passos d'espera inesperats.

Il·lusos hi ha que opinen que es pxit donar per aca-
bada la tràgica audició.

Parlem-ne,
Cert és que Gil Robles s'ha quedat amb la canya

sense peix, momentàniament, i mentiríem, si digués-
sim que no és per, a nosaltres, motiu de satisfacció.

Però d'això a llançar les; campanes al vol hi! ha un
abisme. '

Si la vida pública d*I país no ha.gués passat per
un col·lapse de mort, si de les llibertats ciutadanes
no se n'hagués fet escarni barroerament, si la volun-
tat popular mil i una vegades exposada no hagués es-
tat trepitjada traïdorament, potser si que podríem par-
Jar d'altra manera.

L'experiència, però, no ens permet fer-nos soli-
daris amb l'optimisme ultrancer d'unes minories més
cstevistes que esquerranes. ¡ --*

Per això diem que la decepció d'uns i els alegrois
d'altres, en nosaltres no són altja cosa que escepticis-
me i expectació. . ^

La sortida donada a una situació que ra dos anys
que dura, convida més al dubte que a ¿'esperança.

Ha estat massa intensa la sotragaifa per la qual
ha hagut de passar el país --i que encara no s'ha
acabat — perquè ara creiem en rectificacions a fons
en les altures.

Hi ha per davant tot un .tóeÉni d'oprobi.
Amb la Constitució suspesa.

Amb els republicans i obrers perseguits.
Amb l'Estatut de Catalunya entrebancat i arre-

conat.
Amb la premsa amordassada.
Amb ...amb... amb...
I amb un octubre inoblidable.

» * *

En contra d'això, què?
La constitució d'un equip de govern, alguns dels

homes del qual foren personatges importants de la
repressió antirepublicana.

Veritat és que aquest nou govern compta—diuen—
amb el decret de dissolució de les Corts <

D'ací pot partir l'error.
La perspectiva d'unes elecdions controlades per

segons qui, no pot ésser gens falaguera a la massa pro-
letària i republicana que desitja sortir del laberint
fatídic en què la col·locaren els seus pitjors enemics.

Dissolució de Corts? Sí.
Eleccions? Sí.
Però amb un govern que garanteixi la imparcia-

litat.
Bé està que es vulgui encarrilar el país pels via-

ranys dels quals mai no s'hauria d'haver apartat.
Però pretendre la nostra col·laboració perquè de la

República se'n faci un nom sense contingut o amb un
contingut adulterat, això no.

Que no comptin amb nosaltres, que no ens presta-
rem al joc.

Mentrestant, esperem.
J. CASES I BUSQUETS

Allà dintre l'ambient us repug-
na. Dones famolenques, estrafetes,
porten en llur rostre el segell abru-
mador de la malaltia que les con-
sumeix. Lleugeres de roba, exposen
els atractius del seu cos prostituït.

Al redós de les taules, riuen,
canten i ballen formant en conjunt
un brogit difícil de descriure. So-
vint els seus cants s'interrompen
per donar lloc a tossir llargament,
amb una tos seca i fonda.

L'atmosfera està viciada ; hi ha
una espessa boira que ho difuma
iot. Una forta olor a amoníac us
fa més insalubre aquest lloc.

Sovint la porta s'obre per donar
pas a gent que entra i surt contí-
nuament. Grups barrilaires seguei-
xen un èxode obligat a través de
tots els prostíbuls. Ací i allà veieu
homes amb els ulls vidriosos cercant
el favor d'una rialla histèrica...

Sortim al carrer i a la porta en-
sopeguem amb un home que va tot
vestit de negre; la seva poca des-
imboltura fa suposar que està poc
avesat a anar vestit d'home. El mi-
rem i, esporàdicament, abaixa els
ulls. No ens hem equivocat ; segu-
rament que l'endemà, disfressat
amb ampla túnica, predicarà l'abs-
tinència...

* * *.
Encara hem de passar alguns

carrers que Ja aquesta 'hora tenen
tot l'aspecte de vils aparador« .

Lluny ja d'aquests antres que
són veritables cultius dels méï f,rans
flagells de la humanitat, pensem en
com és de vergonyosa, per l'organit-

zació actual de la societat que .per-
met aquestes misèries, l'existència
llur, i recordem un cert decret d'un
flamant ex-ministre de la Ceda, amb
el qual abolia la prostitució. No po-
dem per menya que esclatar en una
gran rialla, mescla de menyspreu i
de fàstic, envers aquests homes que
tenen un concepte tan estúpid del
governar que creuen que els proble-
mes es resolen amb un cop de
ploma.

L'esmentat flamant ex-ministre
rebé una cordial salutació de las da-
mas catequísticas i de ks hijas de
Marla, les quals jo invito que donin
un tomb i comprovin la ineficàcia
del decret Salmón. De continuar
gaire al cap del seu ministeri, pot-
ser algün dia amb un decret ' %s
de la Gaceta hauria abolit' 'l'atur
forçós.

La prostitució és u%f\ problema
d'arrels profundes que ' planteja
qüestions d'ordre social i econòmic,
i àdhuc moral. No el pot resoldre
el primer indoc^Híenlfat que obeeix
mandats tèrbols.

Tan sols una nova organització
total de la societat pot ' enfocar
aquest problema amb èxit. Canviant
els vells conceptes de la moral per
altres més humans i combatent les
Causes que provoquen la prostitució
i les que permeten el seu desenvolu-
pament. .

Un sol país al món té resolt
aquest problema i precisament .és so-
cialista í Ja U. R. S. S. .

, TOMÀS AMAT

Els presos de Tar-
ragona

Fragment d'una carta del company Josep Cabré, Presiden! del Sin-
dicat Agrícola de Porrera, detingut a la presó del castali oe'Pilats ,"de
Tarragona :

((En aquesta presó el fred ens té acovardits. Hi ha ^companys que
dormen amb una márfega mig buida i posada sobre les rajoles per falta
de llit. Únicament ens han donat una manta, i a pesar de les nostres ¿re-
clamacions, el Director amb tota la seva bona voluntat, no. pot, d^çaplliï-
re'ns els nostres desigs'per manca de material. No quedarà més recurs
que passar tot el dia al llit, perquè d'aquesta manera tal vegada estarem
més calents, perquè com que les finestres no tèaen vfidres es fa .impossi-
ble poder circular per les quadres. Hem escrit a l'alcalde d'aquesta po-
blació pregant-li que ens doni una estufa i material per a utilitzar-la i. es-
perem la seva resolució. ¿No podríeu, per mitjà de ía premsa esquerrana,
fer pública la nostra situació? Tots els presos reclosos aquí em fan l'en-
càrrec que es doni coneixement de la nostra situació per veure si es pot
millorar-la.» ; ' • •"•''*• * *

Hem de fer constar, a prec dels mateixos companys reclosos 'al castell
de Filats, que si bé és cert que sofreixen un gran fred i no disposen d'e-
lements per a combatre'l, no són pas tractats inhumanament pel director
ni la resta del personal. Al contrari, els tracten molt cordialment i no en
tçnen cap queixa, sinó que se'n mostren molt satisfets. Com que és. de
justícia consignar-ho, fem la rectificació amb molt de gust, i advertim
que no teníem cap propòsit de molestar aquests dignes funcionaria, '.'."

També es mostren agraïts els companys presos de Tarragona a-toies
les entitats i persones que han acudit a la crida de la premsa i els organis-
mes d'esquerra i obrers, trametent-los mantes i diners per a comprar màr-
fegues, etc. No necessitaven altra cosa sinó mantes i màrfègues per a evi-
tar el fred. Altrament, ja són socorreguts com tots els altres, i a penes
tinguin coberta del tot aquesta necessitat es donarà per llesta la subs-
cripció feta expressament per a ells. No necessiten tampoc, segons ens
diuen, robes ni peces de vestir, perquè ja en tenen suficient. >

Els que vulguin cooperar a la subscripció per a mantes i màrfègues
destinades als presos del castell de Pílats, de Tarragona, es poden diri-
gir al company Josep Floresví, quiosc de diaris, Rambla, Tarragona. Es
poden enviar també directament mantes en comptes de diners.

Rebin els companys presos de Tarragona — i tots — una cordial sa-
lutació, i els benefactors el nostre agraïment. ;5

Secció oficial

Actes la U. 8. C.
Demà, a la Bisbal del Penedès,

míting d'afirmació socialista orga-
nitzat per la Secció local. Oradors :
Rossell i Muntaner i Martínez
Cuenca.

També demà, a l'Ateneu Enciclo-
pèdic Sempre Avant, de Sants (Rie-
go, 2), acte contra la pena de mort
en el qual representarà la U. S. C.
Abelard Fàbrega.

Demà, encara, acte socialista ¡a
Girona, amb oradors a designar.

En preparació grans mítings d'u-
nitat socialista a Tortosa, Manre-

sa, Ripoll, Balaguer, etc., organit-
zats pel Comitè de Relacions.

Joventut Socialista
de Catalunya

En una important ciutat de la
costa, es reuní el diumenge passat
una representació de la nostra Jo-
ventut, integrada per companys de
les Seccions de Mataró, Arenys i
Sant Pol de Mar, i del Comitè
Executiu Central. Fou «n ampli
canvi d'impressions, en el transcurs
del qual el company Amat exposà
els tràmits realitzats per a la imme-
diata fusió amb la Joventut ¡del P.
C. P., i que per altra banda ens de-
mostrà les possibilitats que tant la
Joventut com la U. S. C, tenen'a
Catalunya. ».
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