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Azana dl u: ni un pas enrera!!
I cap enclavant, quants?

E D I T O R I A L S
La readmissió dels acomiadats

Les entitats patronals es mostren disgustades per les disposicions del
Govern en relació a la readmissió dels acomiadats pels fets d'octubre, i,
des dels seus òrgans de premsa, com són "El Debaté", "Ya", "A. B. C."
t d'altres, mouen gra naldarull de queixes,

Per descomptat que, així com els brams d'ase no arriben al cel, tarn-
/ioc aquestes lamentacions no arribaran a enternir — així ho volem creu-
re — el Govern dirigit pel senyor Azaña.

Però, què es creien aquests senyors?
Creien, potser, que "aquella" situació havia de durar sempre?
Doncs anaven equivocats! l és possible que d'aquest error en treguin

la lliçó corresponent, que és el millor que els desitgem.
Una altra vegada tindran més compte. No és tan senzill ni lleuger

com sembla, condemnar a la fam els obrers "perillosos".
Mentre tinguin tanta afició a prendre represàlies sobre els treballa-

dors, no tindran dret ni força moral per a queixar-se amargament de que
les coses tornin ui seu llit normal.

—Aquest el vull, aquest no el vull; aquest el vull, aquest no el vull...
AM no, senyors. Això ja ha passat a la història.
Ja resulta anacrònic i antihistòric aquest procedir arbitrari i de ca-

ràcter feudali Mentre sembrin vents, recolliran tempestes.
Cal que es civilitzin una mica. Que s'habituïn a comprendre que el

seu paper històric és a punt d'acabar-se i que nosaltres som els seus im-
mediats successors.

Si acceptessin això s'estalviarien molts maldecaps.
Comprendrien que no hi ha altre remei que anar cedint posicions de

bon grat, si no volen ésser bandejats per força. 1 en les lluites contra els
obrers organitzats no passarien d'un límit raonable, de comprensió i d'in-
lettigència.

L'exemple té -més valor que les afirmacions.
Intentaren destruir la República i la República s'ha enfortit.
¡intentaren ensorrar l'Estatut i aquest es dreça tan fort com abans.
Intentaren destruir les organitzacions proletàries i aquestes caminen

cap a la integració, que és el màxim enfortiment...
Acomiadaren obrers del camp i de les fàbriques i ara els han d'obrir

les portes...
Doncs què es creien?
Ah! si haguessin triomfat/
Ni escriuríem aquestes ratlles, ni sortiria a llum aquest setmanari. 1

trenta mil companys seleccionats com a rebels haurien anat a trobar
els trenta mil ex-empresonats.

Però han perdut. Que es conformin acceptant aquestes exigències mí-
nimes del Front Popular, perquè les exigències que formularíem els
obrers, són de més envergadura.

Res de plors, doncs. Muts i a la gàbia .
Que les resistències ens podrien fer-nos penedir de la nostra magna-

nimitat.

La derogació
de la llei del 2 de gener

El Tribunal de Garanties Constitucionals no serveix per a res. Aquesta
afirmació pot semblar—i algú la qualificarà així—catastròfica o gratuita.
Però, analitzant-ho només que simplement, hom es donarà compte de la
seva certitud.

De la inconstitucionalitat de la llei del 2 de gener nngú no en dubtava,
ni se n'ha dubtat mai. Fins els més aferrissats unitaristes, els més em-
pedreïts anticatalans ho confessaven i ho han confessat. L'evidència de
la seva inconstitucionalitat aclaparava tots els legalistes i els governants
mateixos que la imposaren.

Malgrat tot, la llei ha subsistit. Des'prés d'haver-se presentat el recurs
d'inconstitucionalitat pel Vice-president del Parlament de Catalunya, se-
nyor Martínez Domingo, el tràmit normal era la resolució immediata.
El plet afectava a tot un poble. Fou, és i serà de magnitud aclaparadora.
El Tribunal de Garanties Constitucionals, en virtut de l'alta missió que
té encomanada, l'havia de resoldre. I no el resolgué. Caigué, aquí, estre-
pitosament.

La supeditació del T. de G. C. als Governs és indubtable. La inconsti-
tucionalitat mateixa de la llei de C. de C. sota un Govern d'esquerra
¿hauria convertit en constitucionalitat.

La situació en què queda l'organisme cabdal de la República Espa-
Continua pàgina 2

DEL DIUMENGE

Quin desordre///, no hi ha ni un guàrdia///

Congrés General Ordinari
de la U. S. C.

Dies 12, 13 i 14 d'abril
ORDRE DEL DIA

1er.—Vàlidament de credencials.
2on.—Discussió i aprovació del reglament per a l'ordenació dels

debats.
3er.—Constitució del Congrés.
4rt.—Nomenament de Ponències.
5è.—Informe del Comitè Executiu.
6è.—Informe del grup parlamentari català.
7è.—Informe del grup parlamentari espanyol.
8è.—Informe del Conseller d'Economia i Agricultura.
9.è—Informe de la Comissió pro-TREBALL, diari de la U. S. C.
10è.—Elecció del Comitè Executiu.
iiè.—Proposicions.
Discutits i un cop recaiguis els acords referents a l'anterior

ordre del dia el Congrés passarà a constituir-se en extraordinari per
a discutir i fer recaure acord :

"Sobre els acords dels dos anteriors Consells centrals referents
a la conveniència d'anar a la fusió amb altres partits obrers de
classe.

Barcelona, 2 de març del 1936.
Per acord del C. E. de la U. S. C.

V. i P.
El President,

JAUME COMAS
El Secretari general,
M. SERRA PÀMIES

De l'arribada
dels empre-

sonats
Diumenge passat es con-

gregà a la Casa del Poble una
nombrosa representació del
Partit i de la Joventut per tal
d'anar a rebre els companys
alliberats. La manifestació,
amb nombroses banderes i
pancartes, sortí del local so-
cial i després de desfilar per
les Rambleá, carrer de Fonta-
nella i Rondes es situà entre
el monument a Casanova i
l'Arc del Triomf.

El seu pas fou saludat arreu
amb clamoroses ovacions i
visques a la Joventut, a la
U. S. C. i a la fusió de totes
les forces obreres de Catalu-
nya.

Hom remarcà, però, la no
assistència de l'Executiu, la
qual cosa fou molt comentada.

L'assemblea
del CADCI

En l'Assemblea celebrada el pas-
sat dissabte pels companys del C.
A. D. G. I., fou elegida nova Junta
Directiva. Felicitem cordialment els
elegits, que saberen vèncer en no-
ble lluita i avançar un pas més en
el procés de proletarització de la
vella entitat dels treballadors del
comerç, així com deplorem l'acti-
tud inconseqüent que adoptaren al-
guns afiliats a la U. S. G. Algun
dia haurem de parlar d'aquestes
coses, potser en el pròxim Congrés,
car no és permisible de viure en
permanent confusionisme en matè-
ria tan delicada que permeti a com-
panys nostres de posar-se enfront,
fent el joc a elements pertanyents
i partits burgesos, d'uns homes afi-
liats a partits germans. Socialisme
és també claredat i rectitud de con-
ducta.

I ara a treballar, a prestigiar el
Centre, a donar-li vigor i sentit de
classe, i sobretot, a fer el necessa-
ri per la unitat sindical de la clas-
se obrera.

Ivanbol, l'as-
sassí de SIrval,
eneara no és a
la presó.

Què passa?



Per guanyar cent milions de pes
cleifinat a la f am un

Espanya enea
Editorial Continuació de la pàgina í

nyala és crítica. Tan crítica que no estranyaríem gens que es produis una
caiguda d'efectes fulminants.

En el tfons és natural. Els interessos econòmics de les classes operofits
dintre de la societat actual imposa normes i situacions que s'escapen del
control, de la intettigènçia i de la voluntat humanes.

La situació s'agreujarà cada dia més. Tots els organismes creats per la
burgesia per tal de salvar llurs interesas cauen en posicions ridícules i
contradictories, El procés d'eliminació de la burgesia s'accentua vertigi-
nosament, i cal preparar-se intensament per a destruir-la en definitiva.

Tingui's en compte que no serem pas nosaltres qui defensarem orga-
nismes de la burgesia perquè per endavant sabem que, malgrat totes les
aparences de legalitat que hom els doni, perpetuen l'explotació del prole-
tariat.

NO HI HA DRET
FUNDACIÓ ARTÍSTICA, TEATRE EXPERIMENTAL

Davant Ics enormes dificultats que hem trobat per part de les auto-
ritats competents, ens veiem obligats a suspendre —momentàniament—
la representació del drama "Vers els estels", del genial dramaturg rus
Leónides Andreiev, que havie mde representar demà diumenge al teatre
Victòria.

Hem iniciat noves gestions per tal de realitzar la representació en
Iota la seva integritat.

Ja posarem al corrent del resultat de les mateixes, a través de la
premsa, el gran nombre de ciutadans que s'interessen per un teatre
digne.

1.264.662 pessetes
Arnb la derogació de la llei del 2 de gener pel Tribunal de Garanties

Constitucionals, Catalunya recobra de ple la seva personalitat constitucio-
nal i autonòmica.

El Parlament suspès i anul·lat en virtut de la llei del 2 de gener ha es-
tat clausurat fins el dissabte passat que es reuní per a elegir el President
de la Generalitat. En total uns 14 mesos de clausura i per tant d'una inac-
tivitat absoluta.

Arran dels fets d'octubre una infinitat de companys socialistes i comu-
nistes, per una banda, i republicans per una altra, caigueren empresonats,
l'oren perseguits o exiliats. La massa ciutadana, pels ideals de la qual ha-
vien caigut, obrí immediatament una infinitat ae subscripcions per tal d'a-
judar-los. Aquestes subscripcions culminaren en la de La Humanitat, la
qual avui passa de dues-centes mil pessetes. Aquestes han estat recollides
de ral en ral, ço que demostra a bastament que aquesta ha estat nodrida
per la classe obrera. Per la classe obrera, sense cap mena de dubte. Aques-
tes pessetes han servit, doncs, per ajudar tots els caiguts sense excepció. Ja
sabem que a molts companys no els haurà solucionat el problema i que
hauran conegut moltes de privacions ; pensin, però, que aquestes priva-
cions han estat generals i que individualitzar-les, particularitzar-les, és
caure en un error gravíssim.

El poble ha respost amplament i satisfactòriament a la crida d'humani-
tat llançada pels Comitès d'empresonats. Darrerament fou donada una pro-
va mai sospitada. Tothom recordarà com s'efectuaven les eleccions anys
enrera. El diner de les dretes corria a dolls. Els vots eren comprats i ge-
neralment s'exercia el dret al sufragi empès per un guany material.
Aquesta vegada, no. Aquesta vegada ha estat completament a l'inrevés. El
poble ha pagat les elecions. I les ha pagades amb esplendorositat perquè
espera veure en tots els actes de govern un ampli i profund esperit de
justícia. Perquè ha cregut i creu en la diferència de procediments governa-
mentals i perquè vol veure la realització dels ideals de justícia continguts
en el pacte del FRONT POPULAR.

El poble ha acusat darrerament una sensibilitat aguda i tots els go-
vernants que no la tinguin en compte — i costa molt poc oblidar-se'n —
fallaran d'una manera estrepitosa. Seran responsables de lia pèrdua de la
fe i l'entusiasme que calen per anar per rutes més avançades i ennobli-
dores.

Em mou a escriure aquestes ratlles el fet de que amb l'obertura del
Parlament de Catalunya, i amb el reconeixement de la inconstitucionali-
tat do la llei del 2 de gener els diputats elegits per la voluntat del poble
en nombre de 85, recobraran les dietes que des de la clausura no han
vingut cobrant.

Comptem el que han de cobrar :
85 diputats per 1.000 ptes. un = 85.000 ptes. mes.
85.000x14 mesos a cobrar = i.190.000 ptes.
El President de la Cambra cobra 3.333 pessetes mensuals. Així :
3.333 x 14 = 46.662 pessetes.
Els Secretaris de la Cambra, ultra les mil ja comptades anteriorment,

cobren 500 pessetes més cadascun ; són quatre o sigui :
500x4 = 2.000 pessetes, per 14 mesos = 28.000.
En total: 1.190.000 + 46.662 + 28.000 = 1.264.662 pessetes.
Són, per tant, 1.264.662 pessetes a cobrar.
Durant tot aquest període, tots els perseguits han rebut ajut dels Co-

mitès pro-empresonats, ultra el de poder dedicar-se a les activitats par-
ticulars de cadascú.

Els diputats al Parlament Català, com a les Corts espanyoles cobren
unes dietes per a complir unes tasques. Tasques legislatives. Aquestes
han estat suspeses i. per tant l'exercici no s'ha efectuat.

Actualment a Catalunya hi ha aproximadament 70.000 parats. I cal pen-
sar-hi. Tots els postulats de justícia que informen el FRONT POPULAR
queden ridiculitzats mentre hi hagi un sol parat. La societat que no pugui
ocupar totes les energies naturals cau rodonament, estrepitosament. Una
de les immediates solucions a aplicar és la de destinar el 1.264.662 a obres
públiques que reportin un benefici, que tinguin una finalitat social o bé
que es destinin a efectuar assentaments rústics.

En darrer terme poden destinar-se a subsidis. Els ciutadans que han
dipositat la confiança en el Front Popular esperen veure en tots els actes
de gqvern un esperit de justícia.

I no en dubteu, serà de justícia el no cobrar unes dietes per uns treballs
no efectuats. Aof.

Secció oficial
Seeei* de Sant Gervasl
Dimarts darrer, els militants de

la U. S. C. del districte de Sant
Gervasi, es reuniren a la Casa del
Poble. per tractar de la reorganit-
zació uè la Secció d'aquella bar-
riada.

Fou nomenada una comissió in-
tegrada pels companya Modest
Vails, Antoni Claveria, Josep M.*
Martínez, i Joan B. Claret, encar-
regada de dur a terme els treballs
necessaris de, reorganització amb
tota activitat.

Tots els militants i simpatitzants
de la U. S. C. que resideixen en
aquella barriada són pregats d'a-
portar ei seu concurs a aquesta
tasca. Per iniciatives i adhesions,
de moment, tots els companys po-
uen adreçar-se a la Casa del Poble
li'rimer de Maig, 7), principal-
ment -cada dimarts, dijous i dis-
taste, de dos quarts de vuit a dos
quarts de nou del vespre.

Secció del Clot
A TOTS ELS COMPANYS

Avai que el triomf del Front P'o-
puiar na uarrat el pas al teixisme,-
lituà ae 1er tots els eslorços possi-
ü¿eü perqué aquest no pugui tornar
a preñare ei conianament del Po-
der.

Per a fer-ho possible, cal que les
Seccions desenvolupin el màxim de
propaganda en tots els sentits, per
i er que la classe treballadora de
Catalunya arribi en el moment àl-
gig que vivim, à comprendre'
i antagonisme existent entre la So-
cietat present i la classe treballado-
ra, i es decanti cap al Socialisme,
obtenint, amb això, no solament
1 allunyament del feixisme del Po-
der, sinó també que aquest pugui
ésser conquerit pel proletariat,
i anar cap a la implantació del So-
cialisme. . ,

Es, com a conseqüència d'aquesta
anàlisi del moment polític que la
Comissió de Propaganda i Cultura
de la Secció del Clot, es creu amb
el deure moral de desenvolupar
una intensa propaganda, el guió
de la qual aviat serà conegut per
tots els companys.

Però, hem de convenir que això
no és prou, cal que a més d'aques-
ta Comissió els altres companys de-
mostrin el màxim de dinamisme,
assistint a tots els actes, ultra el de
portar a terme entr« els mateixos
companys de la Secció, converses
sobre tots els temes, cosa que farà
que tots estiguem preparats per
afrontar sense vacil·lacions les llui-
tes que com a socialistes haurem
d'afrontar contra els defensors del
Capitalisme decadent.

Esperant que aquesta crida als
companys, serà escoltada, a aquesta
Comissió només li queda dir que
està a la. disposició de tots, els dis-
sabtes a la vetlla, al local de la Sec-
ció, on hi haurà setmanalment can-
vi d'impresions.

Comitè de Cultura i Propaganda
de la Secció del Clot.

CAMPALANS
CLVB

En reunió que tingué lloc al
«Campalans Club», el dia 20 de ge-
ner, quedà nomenada la Comissió
Reorganitzadora de la Secció Poble
Nou, com segueix:

President : Joan Gual.
Vice-president : Pere Valero.

Secretari d'actes : Antoni Gaber-
net.

Caixa: Gaspar Ferrer.
Comptador: Manuel Molina.
Secció d'actes : Antoni Gabernet.
Vocal : Pere Panchamé.
Vostres i del proletariat.

De la legalitat
1 la Impaciència

Deia, no ía molt, un ministre del nou Govern republicà:
«ta Gobierno se tia enconirado con ei problema de Cataluña, que

plantea el hecno positivo y de enorme importancia, de .que 700.UUO ca-
talanes han uauo sus votos a ios iiomures que ejercieron la tuncion di-
rectiva en Cataluña, .y que se van a reintegrar a aquella región, Esa vo-
luntad popular, reitera la aspiración de Cataluña de que esos hombres
se reintegren ai üooierno y sean'ae nuevo los directores de la vida po-
lítica catalana. Hay ademas otro hecho que no se puede olvidar, y es que
los mismos catatanes que no han aauo sus sulragios a esos hombres,
o sea ios ae la «unga», en este punto concreto del régimen jurídico de
Cataluña y del restaDlecimemto de sus derechos, coinciden en absoluto
con los otros. De modo que es la mayoría casi absoluta de Cataluña la
que pide esa normalidad. Ante un hecho de esa: naturaleza, el Gobierno
no tenia otro camino que el de hamiitar inmediatamente las fórmulas
que permitieran la devolución de aquellas facultaaes que las Cortes
quitáronla la región autónoma y que hoy, toda ella, sin distinción de
matices políticos, reclama imperiosamente.

»No puede nadie dudar de que con la mayoría conquistada en las
urnas y que apoyará el üooierno en las próximas Cortes, hubiera sido
fácil dictar ahora esta medida por decreto y conseguir después en el
Parlamento el correspondiente «bilí» de indemnidad. Pero er Gobierno
/ia preferido extremar su respeto u, tas normas legales.«

Afanyem-nos a dir que el subratllat és nostre.
• . * » * .

Aquestes declaracions eren fetes a començament de setmana passa-
da. Focs dies després en sabíem el resultat : en una sessió d'un organis-
me entelèquic el Govern en sortia vençut i moralment en derrota. Bo-
ines dues persones tenien raó : en tenia Largo Caballero en dir, en po-
ques paraules, que hom leia prevaler l'opinió política a l'opinió pú-
blica; en tenia, també, Maura, en recordar al Govern que el que gover-
na no ha de pretendre que els adversaris comparteixin les responsabi-
litats del governar.

Ara be. Hern esmentat el resultat i, amb tot, el resultat no ens inte-
ressa. A desgrat de la importànca i ía transcendència de la qüestió po-
lítica, ens interessa més el procediment, més que el fons la forma, més
que la solució recaiguda el sistema per a próvocar-la. Es aquesta pre-
terència a extremar el respecte a les normes legals el que mereix la
nostra atenció i el que precipita el nostre comenta?i.

L'endemà del 14 d'abril, totes les variacions sobre aquest tema ron-
dinaren per les nostres orelles. I jd que mai no he cregut que les coses
haurien anat millor d'haver alçat una guillotina a cada plaça, crec que
bona part dels mals que ha patit la Hepública provenen de la fidelitat
d'aquest cançó. Llavors, extremaren el respecte a la legalitat monàr-
quica ; ara, a la legalitat establerta al marge de la Constitució. El po-
ble, què només s'avé per la força al respecte a la llei injusta, li costa
de comprendre que després d'una sorollosa victòria electoral hagi de
continuar sotmès a la mateixa llei. Es evident que un perfecte liberal
fi de segle, s'escruixiria d'aquests mots. Però aquest perfecte liberal ja
fa molt ,de temps que a Europa ha estat retirat de la circulació i molt
aviat caldrà cercar-lo en un reco polsós d'algun museu. Vivim — i ens
temem molt que es comença a oblidar — un moment revolucionari
d'ambició universal, preludi del naixement d'un nou dret, i la caracte-
rística més acusada de tota revolució és que les realitzacions precedeixen
la llei; els fets, primer, la legalitat.que els sanciona, després.

Hi ha, avui, al mon un corrent impetuós que roba el cor a les jo-
ventuts més idealistes, que es mouen dintre les impotents democràcies
amb els ulls posats en les dictadures. La raó i l'encert poden ésser dis-
cutits. El que és indiscutible és que aquest corrent no podrà ésser de-
tingut amb rescloses d'anacròniques concepcions democràtiques i respec-
tes extremats a una- legalitat establerta a favor d'uns interessos que van
a ésser destruïts. Només una ^democràcia expeditiva, recolzada en el su-
fragi, però lliure de ròssecs 'parlamentaris i legislatius que entelen la
brillantor d'una victòria, pot ralentir o deturar la caiguda total de les
masses populars a favor dels procediments netament dictatorials. El la-
borisme anglès, tan reposat i docte, declarava per la paraula d'un dels
niés responsables militants, sir Stafford Crips — traducció Besteiro —
que amb la meitat més un de diputats laboristes als Comuns, es creu-
rien amb prou autoritat per saltar per damunt dels obstacles legalistes
oposats a l'adopció del seu programa socialista.

Davant de mesquines concepcions, posades, ara, novament en evi-
dència — l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades en una
mateixa pedra — és escaient de recordar unes paraules de Gabriel Alo-
mar : «Més enllà de la llei hi ha la humanitat ; més enllà de la lletra hi
ha l'ànima ; més enllà del dret hi ha la vida».

* » »
La veu d'un impacient?
Potser sí. Però, en tot cas, no una veu isolada, sinó un cor popular

de veus.
I tot fa creure que la legió d'impacients d'avui, serà un exèrcit de

descontents demà.
J. B. CLARET

Per la unitat proletària
La manifestació que s'organitzà el propassat diumenge a honor

dels camarades que retornaven a la llar després del llarg captiven, ens
convencé que junt a l'entusiasme del dia, vibraven els cors obrers a
l'uníson i que la gran massa del proletariat vol i desitja d'una manera
palesa la fusió de les diverses fraccions en què avui es veu lamentable-
ment esmicolada, l'organització política i sindical de la classe obrera
de Catalunya.

Als crits de «Visca la Unitat!» que llançaven les Joventuts Socialis-
tes de Catalunya, s'hi ajuntaven les veus potents d'«Unitat d'Acció!»
que amb tant coratge cridaven els Joves Comunistes. Tots érem UÄB en
l'efusió d'aquells moments i el nostre més íntim anhel és que es plas-
mi en realitat el més aviat possible aquesta unitat per tots sentida,
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setes el Bane d'Espanya lia con-
milió de treballadors,
ra és del Bane.

Lluitem pel mateix ideal : volem construir la República Socialista
de Catalunya.

Tenim la mateixa aspiració : crear la Unió de Repúbliques Socialis-
tes d'Iberia.

Ens hem de trobar un nia o altre al mateix costat de barricada.
Quins avantatges pot proporcionar-nos formar clans distints que sola-
ment pot ocasionar malentesos i entrebancs que resultaran entorpidors?

Pixeu-vos, joves, per un moment, en la plèiade de partidets : el P.
S. O. E. i la U. S. C. ¡ el P. G. P., el P. C. C., el P. O. U . M. i el P :
Sindicalista, per a citar els més importants! Tots ells carregats de bo-
nes intencions, però cap suficientment arrelat i amb prou forca per a
1er valer la seva preponderància. Dintre de poc cadascun d'ells preten-
drà prendre les masses dels altres i tornarem a veure com som nosal-
tres mateixos els que destruïm la pròpia obra!

¿Hem de restar els joves amb les mans plegades davant aquest la-
mentable espectacle que si no sabem preveure es repetirà amb resultats
catastròfics per als interessos de la classe treballadora?

El deure de les Joventuts, ara, és aixecar el puny ben alt i cridar
-amb braó : Unió, Fusió i Organització en un sol Partit que reculli el
bo i millor de cada capelleta o clan — que no altre concepte ens poden
merèixer tots els agrupaments que actualment es mouen en forma pro-
vinciana — bandejar el sergentisme i anar a la Unitat d'Acció, car es
fa imprescindible.

La, Joventut pot fer rnolt en els moments actuals per a eliminar els
antics escamoteigs, puix que no hi ha res que ens separi i sí moltes
inquietuds que ens ajunten. Preveiem el camí que volem recórrer, les
peremptòries necessitats que dies a venir se'ns poden presentar i
que sols estan fortament compenetrats tots els joves obrers i treballant
junts en un mateix organisme podrem afrontar amb possibilitats d'èxit.

Donant naixença a una forfia jovenívola amb gran empenta, po-
drem empènyer vers la fusió els Partits i d'ací al Sindicat Únic que
tots volem. Podem escurçar distàncies, anul·lar resistències eixorques,
trencar el gel que encara pugui niuar en cors de feble batec i vèncer
tots els obstacles gràcies a la ferma voluntat i la pulcra sinceritat que
anima a tots els joves.

Esperem que el nostre crit no caigui en el buit de l'oblit i es barregi
amb el floreig primaveral de l'entusiasme d'un poble que, per damunt
de tot, necessita constància i esforç.

Joves obrers! Treballem junts per la victòria del Proletariat!
G. MATES I JOFRE

Les assegurances socials a Catalunya

Casa del Poble de Barcelona
La Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya (U. G. S. O.),

posa a coneixement de la classe obrera que, reorganitzades les .Secre-
taries de les entitats adherides, que tenen el seu domicili social a la
Casa del Poble, carrer Primer de Maig, 7, aquestes funcionaran de la
següent manera:
Societat d'obrers flequers «La Espiga», secretaria núm. 1, cada dia

de 4 a 8 de la vetlla.
Unió d'Empleats d'Oficines, secretaria núm. 2, tots els dies feiners

de 6 a 8 del vespre.
Unió General de Dependents, secretaria núm. 2, tots els dies feiners de

6 a 8 del vespre.
Sindicat d'Obrers del Ram del Sucre, secretaria núm. 6, tots els dies

feiners (excepte dissabte), de 7 a $ del vespre.
Societat d'Obrers Fideuers, secretaria núm. 6, dimecres de 6 a 8 del

vespre, dissabte de 9 a 11 de la nit, diumenge d'li a 1 del matí.
Societat d'Obrers de Productes Químics, secretaria núm. 8, cada dia

de dos quarta de 7 a 8 i dissabte de les 4 a les 8 del vespre.
Societat dObrers Constructors de Capses de Cartó, secretaria núm. 7,

dijous de dos quarts de 8 a 9 del vespre/dissabte de 4 a 8 del ves-
pre i diumenge d'li a 1 del mati.

Societat d'Obrers de Cambra i Consergeria, secretaria núm. 9, tots els
dies feiners de 4 a 6 de la tarda i de dos quarts de vuit a dos quarts
de nou del vespre.

Sindicat d'Obrers del Ram de la Pell, secretaria núm. 10, tots els dies
feiners de dos quarts d'li a dos quarts de 12 de la nit.

Unió General d'Empleats d'Autobusos, secretaria núm. 11, cada dia
de 4 a 5 de la tarda i de 7 a 8 del vespre.

Unió General d'Obrers del Transport Mecànic, secretaria núm. 14,
els dijous, dimarts i dissabtes de 7 a 8 del vespre.

Societat de Professions i Oficis Diversos, secretaria núm. 17, tots els
dies feiners de 6 a 8 del vespre.

Sindicat d'Obrers del Ram del Vestir, secretaria núm. 17, tots els dies
feiners de 6 a 8 del vespre.

Sindicat d'Obrers de la Indústria Ceràmica, secretaria núm. 18, dime-
cres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 4 a 8 del vespre.

Associació d'Obrers Auxiliars de la Indústria Hotelera i Cafetera, se-
cretaria núm. 18, cada dia de 4 a dos quarts de 7 del vespre.

Sindicat de Fadrins Pintors, secretaria núm. 19, cada dia (excepte els
dissabtes), de 6 a 8 del vespre.

Sindicat d'Obrers de l'Edificació, secretaria núm. 13, tots els dies fei-
ners de 5 a 8 del vespre.

Sindicat de Faquins de Mudances, secretaria núm. 24, dissabtes de 10
a 12 de la nit i diumenges d'li a 1 del matí.

Sindicat de Càrrega, Descarega i Agències del Port, secretaria núme-
ro 20, dimarts i divendres de 6 a 8 del vespre.

Societat d'Obrers en Pa de Viena «La Vienesa», secretaria núm. 23,
cada dia de 5 a 8 del vespre.
Falten alguns Sindicats que no ens han pogut lliurar, per manca

de temps, llurs horaris d'oficina.
EI Secretari General,

JOAN SÁNCHEZ MARÍN

Els rabassalres de Catalunya foren apa-
llissats durant el bienni negre.

S'ha fet Justícia? La demanem 1 exigim.

El Tribunal de Garanties Constitucionals ha fallat
el recurs que va presentar ei Parlament de Catalunya
a la llei del 2 de gener del 1935. I ha, fallat declarant
inconstitucional aquella llei. Això vol dir que T Estatut
de Catalunya ja torna a estar en plena vigència. I això
que a primera vista sembla que porta anex molts
problemes resolts, en tot allò que fa referència als ser-
veis que l'Estat, en virtut de l'Estatut, ha de transfe-
rir a Catalunya, i que foren ja traspassats amb data an-
terior al 6 d'octubre del 1934, nosaltres creiem el con-
trari i que serià un greu error, que el Govern de la
Generalitat de Catalunya, amb ganes d'eludir les di-
ficultats que se li poguessin plantejar davant el Go-
vern de la República, acceptés les coses tal com esta-
ven el 6 d'octubre i no fes una nova revisió de tots
els serveis. Cal tenir en compte que una bona part
d'aquests Serveis van ésser traspassats durant l'esta-
da al Poder de la República d'un Govern integrat
per enemics de Catalunya, com era el que presidia
Lerroux, i tothom recorda les dificultats amb què va
topar el Govern de Catalunya en les negociacions que
portava prop d'aquell govern. A més, areiem que
també és indispensable que es faci una revisió dels
serveis que foren traspassats durant el primer bienni
de la República, quan Azaña era al Poder, puix al-
guns dels serveis en aquell temps traspassats adoleixen,
des del nostre punt de vista, de defectes capitals. Se-
nyalarem el que fa referència als serveis de Treball,
i d'una manera específica a les Assegurances Socials,
que és el que ens ha mogut, més directamente, a par-
lai'-ne, si bé avui no estudiarem a fons aquest impor-
tantíssim problema, la qual cosa ens hem proposat
fer en properes edicions, per tal de reivindicar uns
drets, que .creiem .que són elementals, dels treballa-
dors.

El traspàs del servei d'Assegurances Socials és
una mica original. Més que un servei traspassat a la
Generalitat, sembla un servei traspassat a una enti-
tat privada. Ens referim a la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis. En el fons, això, com totes
les coses, té una explicació. L'aleshores Conseller de
Treball, senyor Francesc X. Casals, va tenir una idea

ben poc original. Va nomenar representant de la Ge-
neralitat a la Comissió de traspassos dels serveis de
Treball un «tècnic». El senyor Francesc Moràgues i
Barret, director de la Caixa de Pensions per a la Ve-
llesa i d'Estalvis. ' Aquest senyor avui és mort. Nos-
altres respectem, si voleu, tot el que puguin respec-
tar els burgesos, la memòria dels morts, sempre que
aquests no hagin perjudicat els interessos dels tre-
balladors. Però rio podem, de cap manera, renunciar
al dret de crítica de tots els homes que han passat,
en qualsevol aspecte, per la vida pública del nostre
país, per respectables i morts que siguin. El senyor
Moràgues, amb tots els respectes, és clar, des del seu
càrrec, tirava l'aigua al seu molí. I, naturalment, el
resultat es va notar quan \a sortir a la «Gaceta» el
decret de la Comissió de traspassos de què ell formava
part. Es disposava, en aquell decret, l'obligatorietat
que la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es-
talvis fos l'entitat que havia de fer les funcions que
havia vingut fent, com fins aquell moment, de caixa
col·laboradora, i a i a Generalitat solament se li reser-
vava una inspecció.

Els burgesos i capitalistes no són, però, tan males
persones com nosaltres els pintem. A vegades serven
un agraïment. Poc després el senyor F. X. Casals
deixava, per sort de la classe treballadora, d'ésser
Conseller de Treball. I es convertia en Delegat-inspec-
tor. I aleshores la Caixa de Pensions devia creure que
havia arribat la seva hora. I es va oferir, gentilment,
a satisfer les dietes del Delegat-inspector, senyor Fran-
cès X. Casals. La comparació potser serà una mica
desplaçada, mortificant, inoportuna, tot el que vol-
gueu, però allò ens va fer el mateix efecte que ens
hauria fet si la policia fos pagada pels que la temen
més.

I tot això que sembla que faci riure, no cal dir
que és ben al contrari, i si en aquest article ho hem
tractat d'una manera mig anecdòtica, ens prometem,
tal com hem dit abans, fer-ho d'una manera ben se-
riosa i tractant a fons i ben àmpliament aquest pro-
blema que creiem molt important.

: ' . - . - CARONTE

El Sr. Irurita en carta
pastoral recomana santi-
ficar les festes.

¿Per què, doncs, eren
al carrer monges, cape-
llans i feligresos el 16 de
febrer, que també era
festa?

Les Comarques
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nitat ; votaren per tornar els fills
a les mares, els esposos a les espo-
¿es, els pares'als fills...

La veritat s'imposa, la llum s'o-
bre pas; per damunt de la fe catò-
lica, hom posa la fe cristiana, la
doctrina d'aquell home que predi-
cava la pau entre els hornos, la
bondat de cor, no la caritat que
vosaltres prediqueu, sinó justícia,
igualtat i fraternitat, que és el que
propugnem els socialistes.

l segueix despotricant contra els
que van a cinemes, teatres i espec-

Per a ésser un bon mili-
tant de la Joventut cal
rebutjar rodonament el

reformisme.

tacles no catòlics i llegeixen la
premsa no catòlica i parlen del
maltusianisme i fins el posen en
pràctica.

Vol dir, donos, que són els dig-
nes èmuls de Mussolini, que do-
nava premis a les dones que tenien
més fills per a portar-los a l'Africà
a matar.

¿Es també aquest el propòsit dels
feixistes cap-aspres de Calella?

I, finalment, en la part informa-
tiva, dóna aquesta notícia :

«Els amnistiats: Dissabte de la
setmana passada arribà a Calella
l'ex alcalde socialiste company Sal-
vador Bosch. La rebuda oficial ens
diuen que tingué lloc a Pineda.»

Això d'oficial ja en parlarem al-
gun dia.

MAJARAT

Joventut Socialista de Catalunya

HOMENATGE ALS ALLIBERATS

G R A N A C T E
D ' A F I R M A C I Ó
REVOLUCIONÀRIA

P E L C A M A R A D A

J. COMORERA
CONSELLER DEL GOVERN
DE LA GENERALITAT

D E T A L L S P E R L A P R E M S A D I À R I A

Ca col·laboració amb els partit» bur-
gesos castra la voluntat combativa de la
classe obrera.

L'oposlcló trempa la classe obrera en
la »èva lluita Implacable eontra el ca-
pitalisme opressor.

Prou col·laboraclonlsmeü
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PERDIGONADES *** comarque« E1 poble d'Espanya

COSES DEL BISBE IRURITA
El bisbe de Barcelona ha escrit una carta pastoral de Quaresma so-

bre la santificació del dia del Senyor. Vegeu-ne un paràgraf:
«El que trabaja el domingo, no trabaja el lunes; ei que. no guarda

las fiestas de la Iglesia, guarda las del mundo y las del socialismo .que
son ya muchas y tienden a aumentarse. Y, además, lo que gana el obre-
ro ilicitamente los domingos y fiestas, no va a sus arcas, sino al ca-
baret, a la farmacia...»

El senyor bisbe és home d'humor. Diu que les festes del Socialisme
són moltes Í cada dia augmenten. Nosaltres no recordem altra festa
socialista que la del Primer de Maig. I per ara, no entra en els nos-
tres càlculs canonitzar Pablo Iglesias, Caballero, González Peña,
cosa que ja hauria fet l'Església —que té el calendari ple de festes re-
ligioses— si aquests companys haguessin estat catòlics.

D'altra banda hem de recomanar prudència al senyor Irurita.
Que no parli massa de cabarets ni de farmàcies amb punts suspen-

sius... Perquè li hauríem de recordar l'elevat percentatge de sacer-
dots que acudeixen a la consulta del Dr. Alcantara...

¿Per què no es preocupa dels que fan festa tot l'any, els uns per
manca de treball i els altres per manca de ganes de treballar?

¿I quin càstig els correspon a monges, capellans i feligresos que tre-
ballaren el 16 de febrer?

JA ERA HORA!
El senyor Royo Villanova se'ns ha enfadat per l'acord misera-

ble de la Diputació Permanent sobre les funcions del Parlament Ca-
talà, i ha declarat a la premsa:

—«No volveré a presentarme diputado. No pisaré más los pasi-
llos del Congreso.»

Deplorem sincerament la dramàtica decisió. Catalunya plora la
pèrdua d'un dels més ferms puntate de les seves llibertats...

EXEMPLE A SEGUIR
El cop militar del Japó ha estat vençut. Disset oficials, inspiradors

i directors del moviment s'han fet el «hara-kiri». Heus ací un fet que
fa meditar profundament.

Revela una dignitat i un sentiment de vergonya que no tenen molts
militars del nostre país.

Si els derrotats «caballeros del 10 de agosto» haguessin adoptat una
semblant determinació, haurien quedat com uns «caballeros». Però,
ací, a Espanya, això va d'una altra manera.

Quan un general se subleva y fracassa, l'ascendeixen. Mentrestant,
si un soldat «pelao» es revolta, l'afusellen.

Per alguna cosa hi ha classes...
PARLEM-NE

Un «enragé», amb un plec de diaris a les mans, crida:
—Renovación! Renovación! órgano del Partido Radical! Renova-

ción!
—Renovación de què? A veure!
I el venedor, respon, ràpid:
—Renovación del timo de las misas!

LES CONSEQÜÈNCIES D'UNA VAGA
Els empleats d'ascensors de Nova York s'han declarat en vaga. Sem-

bla que aquesta decisió planteja problemes delicats en l'ordre gene-
ral. Paralització de la vida activa de la gran ciutat. Aglomeracions en
les escales. Empleats que arriben a les oficines, a l'hora de plegar. Rà-
pid desgast de l'engraonat i dels calçats. Mestresses de sa casa que
«baixen» els paquets de les escombraries per via aèria, etc., etc.

Una de les conseqüències més visibles ha estat, però, la instal·lació
de barberies als replans...

UNA DESPESA EXCESSIVA
L'Estat manté 144 ex-ministres amb el sou de deu mil pessetes

anuals. 69 d'ells són de la monarquia i 76 de la República. Entre ells,
tant els que provenen de la monarquia com els que provenen de la Re-
pública, hi ha enemics declarats del règim republicà.

Són els Garcia Prieto. Alba, Cambó, general Berenguer, Bertran i
Musitu, Yanguas, Gaio Ponte, Calvo Sotelo, Martínez Anido, Aunós,
Guadalhorce, Lerroux, Salazar Alonso, Vaquero, Samper, Anguera de
Sojo, Dualde, Chapaprieta, Gil Robles, Lucia, Salmon, etc., etc.

Per interès del règim i per decorum, cal anar a una j-evlsió a fons
dels considerats com a ex-ministres. I eliminar sense consideracions els
enemies del poble.

I als altres, aplicar-los un procediment semblant al que s'aplica als
aspirants a pilot aviador. Per ésser pilot aviador calen 40 hores de
vol. Per ésser considerat ex-ministre amb sou, cal haver estat ministre
durant un total de sis mesos, per exemple.

Espanya no té perquè pagar 1.440.000 pessetes anuals pel mante-
niment de monàrquics, ganduls i estraperlistes. FERROMÀ

Joventut Socialista de Catalunya
Comitè Executiu Central

CONVOCATÒRIA
Hom convoca a l'Assemblea de fusió de les Joventuts Socialistes de

Barcelona pertanyents a les antigues seccions de les joventuts de la U.
S. C. i del P. C. P. pel dilluns dia 9 a les deu de la vetlla, a la Casa
del Poble, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
a) Lectura de les llistes d'afiliats, estat de comptes i inventari de

material.
b) Elecció del Comitè Local de Barcelona.
c) Assumptes generals.
Donada la transcendència de l'acte a complir, esperem — perquè és

el dôure de tot bon militant — que no deixarà d'assistir-hi.
Endavant per la fusió de les Joventuts!

»AMT POL DE MAR
El passat dijous, dia 27 de febrer,

tingue lloc a la Casa de la Vila
l'anunciat enllaç matrimoniai del
company militant úe la J. S. C.
Joaquim Llauger i Fàbrega, amb la
gentil simpatitzant Teresa Simón i
Ginebra.

Aquest és el primer acte matri-
monial d'emancipació i de deslliu-
rament del jou de l'Església que
s'ha celebrat amb tota solemnitat
a la nostra vila.

Nosaltres estem orgullosos que
hagi estat un company nostre el
qui ha trencat la nefasta tradició
fanàtica del nostre poble.

La Joventut Socialista de Catalu-
nya saluda el company Llauger i
desitja a la gentil parella eterna
felicitat i bona companyonia.

C A L E L L A
Per el «Cap Aspre»

L'òrgan dels feixistes calellencs,
el «Gap-aspre», del 29 de febrer,
entre un munt de resos, precs i llà-
grimes de cocodril, publica un ar-
ticle de fons pel qual sembla que
les coses no li van prou bé.

Diu que el senyor Azafia, en un
interviu amb uns representants del
«Paris Soir», ha dit que el gran

El president de
la República lia
d'ésser lale»
guardia de la
Constitució,
honest i servi-
dor dels treba-

lladors*
Alcalà Zamora:
Quan dlniltlu?

nombre de vots obtinguts per les
esquerres es deu a què els catòlics
han votat a favor seu.

Molt bé, afegim nosaltres,, és que
es regenera i es civilitza.

Seguidament s'exclama de que
moltes persones de Calella anaven
a oir missa entera i, tranquil·lament,
anaren a votar la candidatura d'Es-
querra.

Aixi, doncs, quedem que Calella
és el país dels «viceverses», que els
catòlics votaren les esquerres i els
esquerrans les dretes, tota vegada
que aquestes varen guanyar lep
eleccions.

Hi ha proves convincents i inne-
gables de que moltes dones des-
prés d'oir missa, amb la mantelli-
na a la mà, anaren a donar llurs
sufragis a les esquerres sectàries i
laiques.

Home, home. S'explica : com a
bones cristianes anaren davant de
Grist, confessaren amb el mateix
Crist, i aquest els recordaria la se-
va màxima : «el que no vulguis per
o tu, no ho vulguis per a ningú» ; o
bé els recordaria les obres de mise-
ricòrdia. I elles, més bones cristia-
nes, més humanitàries, més justi-
cieres, més nobles de sentiment que
els redactors del «Gap Aspre» i que
tota la cort celestial que els segueix,
oblaren per fer justícia en nom, no
de Déu ni de Crist, que vosaltres
escarniu, sinó en nom del màrtir
del Gòlgota, d'aquell Crist que do-
nà la vida per a redimir la huma-
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Tots els Consellers del Govern de la Generalitat coincideixen a afir-
mar la comprensió que les coses de Catalunya troben ea les capes po-
pulars del poble ibèric. No són ells sols. Tots els que han estat empre-
sonats en terres d'Espanya han recollit aquesta demostració afectiva i
aíectuosa. Tots aquells que, per circumstàncies diverses, es mouen en
l'espai de la Península, saben sobrerament el pensament íntim del poble
espanyol.

Hem trobat en les declaracions d'alguns consellers del nostre Go-
vern, una mena de sorpresa davant les demostracions cordials i frater-
nals que el seu pas, de retorn a Catalunya, ha desvetllat.

Ens sorprèn la sorpresa llur.
El veritable poble espanyol, l'autèntic, el que treballa i és «xplotat,

no té cap motiu per a no estimar Catalunya i per a no respectar les •»•
ves ànsies de llibertat.

No ens ve de nou.
I si sempre hem estat enemics de la ruptura entre Catalunya i Es-

panya, es deu, entre altres motius, alguns d'ells de caràcter econòmic,
e la confiança que tenim dipositada en els obrers dels camps i ciutats es-
panyoles, i a la convicció plena que, marxant fortament units i agerma-
nats, podrem crear un gran poble, un poble digne i un poble lliure.

Es possible que, en alguns tombants ja passats de la història del
nostre poble, hàgim vist els obrers espanyols contagiats de la patriotera
indignació que arborava els autocrates centralistes, davant la insistèn-
cia de Catalunya en la reclamació ininterrompuda del reconeixement
dels seus drets.

Es possible. Però nosaltres sabíem que, aquesta posició, era filla de
la falsa perspectiva dibuixada grosserament pels polítics monàrquics,
pels centralistes a ultrança, pels esquenadrets de la meseta central, pels
pertorbats mentals que, per mitjà del «fuego y el hierro de la Santa
Hermandad», somniaven amb el retorn a aquella Espanya conquistadora
i imperialista, descobridora de móns i dominadora de pobles, l'Espanya
de la Reconquesta, dels Reis catòlics, de les lluites colonials, de la casa
d'Àustria, de Carles II, Felip V, Ferran VII...

El poble espanyol, un dels pobles més esclaus, més miserables i
més explotats del món, fins no fa gaire, no té cap motiu per a no re-
conèixer la justícia de les aspiracions del poble català. Al contrari, el
progrés del nostre poble serà un estímul al progrés dels altres pobles
d'Iberia.

Si Catalunya avança, si el proletariat català avança, també avança-
rà el proletariat espanyol i amb ell Espanya.

I per avançar, Catalunya necessita llibertat.
I que aquesta llibertat sigui regida i administrada pels bons cata-

lans.
Als obrers catalans no ens interessaria una autonomia, una lliber-

tat, un estatut, distribuïts per la plutocracia catalana. En això coinci-
dim amb els germans d'Iberia. Una autonomia, a mans de la Lliga se-
ria estèril'per als treballadors catalans i deixaria d'ésser un exemple i
un estímul per als treballadors d'Espanya.

De la mateixa mañera que, ni1 a ells ni a¿nosaltres, no ens interessa una
República a mans dels capitalistes, dels »imperialistes o dels milita^
ristes.

Els treballadors espanyols, com nosaltres, aspiren i lluiten per acon-
seguir la llibertat en tots els ordres: econòmic, polític, social, nacional,
religiós, moral, etc.

Perquè si l'aspiració és comuna, ¿hem de dubtar del seu respecte a
Catalunya i a les seves llibertats, i ens hem de sorprendre de la seva
franca adhesió?

El poble espanyol, el que treballa, és tan comprensiu i amic de la
llibertat com ho és el poble català. Molts catalans no se n'han adonat
fins ara. .

Què hi f arem I
JOSEP MIRET

Què passa amb els
nostres presos?

Reproduïm a continuació una caria alliçonadora que' ha re-
but un company del Partit:

«Penal del Dueso, 27.
Joan Sesplugues.

Estimat company: Potser t'estranyarà que avui hagi minvat
el meu optimisme i potser també un xic la meva serenitat, refe-
rent a la meva llibertat. .

No pot ésser d'altra manera. Jo que em creia que després del
gran triomf del Front Popular, tots els encartais pel 6 d'octubre
serien posats en llibertat!! Es veu, però, que per als militants so-
cialistes hi ha excepcions, ja que tot i havent-se decretat l'amnis-
tia, segueixo entre les parets altes del «penal» del Dueso.

Espero que fareu et possible perquè ben aviat pugui reunir-
me amb vosaltres per a seguir aquella tasca socialista que tan
cara ens és a tota.

Per últim, amic Sesplugues, et diré com sempjre: que el meu
esperit i la meva convicció socialista cada dia és més forta» en-
cara que moltes vegades no puc deixar de preguntar-me si les
cadenes dels vençuts han de seguir servint per als vencedors.

Salut i visca el Socialisme I!
PERE AGUILÀ.»

Els comentaris no són necessaris. Demanem al ministre de la
Justícia que en prengui nota.
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