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LA DESUNIÓ OBRERA ÉS
LA FORÇA DEL CAPITA-
LISME.

Rehcció: íuarèii, 14, jril. - BARCILOKA

ENQUESTES DE SUCIA SOCIAL"

EL

Uennell:, pe; I blancs
En veure els meus companys, obrers de diferentes tendències

ideològiques, malgastant llurs energies atacant-se els uns als altres,
com si no fossin capaços d'altres millors gestes, recordo aquelles
turbes de xicots que ja fa més d'un quart de segle, en sortir de l'es-
cola, s'escometien a cops de pedra utilitzant llurs carteres com a
rodella.

Malgrat el temps transcorregut, aquells noiets d'ahir—avui ho-
mes que sofreixen una mateixa explotació—segueixen encara
combatent-se amb la mateixa fal·lera, i el que és més deplorable
encara, en moltes ocasions, amb la mateixa inconsciència. Aques-
tes lluites que gairebé sempre es tradueixen en un gros capdal d'o-
dis personals, si no produissin mals molt més greus encara, per si
soles, ens coloquen en un pla d'inferioritat de l'enemic comú, el
qual resta tranquil, satisfet i joiós, davant l'espectacle que estem
donant.

Hom diria que aquesta nova generació d'obrers—potser per llei
d'atavisme—és una manifestació viva d'aquelles altres genera-
cions d'esclaus de segles passats. D'altra manera no es pot com-
pendre, que mentre posem tota l'atenció i astúcia en cercar la ma-
nera de ferir la dignitat d'obrers companys nostres, per altra ban-
da mostrem una passivitat que esgarrifa davant de totes les injus-
tícies, vexacions I atropells de tota mena, que des de llarg temps
pesen damunt del proletariat com una gran llosa de plom.

I no és pas perquè una inferioritat enfront de tots els ordres de
la vida hagi estat ben manifesta.

La generació actual és la que ha produit més maravelles. Avui,
ja és possible que els homes, de l'un a l'altre extrem de la terra,
paguin comunicar-se en el transcurs d'algunes hores.

Els mitjans de locomoció i transport, han progressat d'una ma-
nera prodigiosa.

Els avenços introductius a les indústries, permeten que la pro-
ducció sigui cent vegades major que no ho era trenta anys enrera.

I malgrat i haver donat tota una vida per a que aquestes ma-
ravelles fossin una realitat, els obrers seguim isolats els uns dels
altres, sense saber res(>o molt poc, dels companys nostres que tre-
ballen arreu del món. *

Dintre els tallers i fàbriques, poc a poc anem perdent la nostra
personalitat com a homes, transformant-nos en una peça més d'u-
na màquina qualsevol.

Els sous que percibim són sous de fam que ni tan sols ens ar-
riben per a cubrir les necessitats més apremiants.

I la dóna obrera, que avui és un importantíssitn factor en la
producció, continua com sempre havent de lluitar entre la fam i la
prostitució.

I les nostres llars, si és que mereixen aquest nom les barraques
indecentes que habitem, es van convertint en veritables colònies
de gent famélica d'un i altre sexe que viuen en la més fastigosa
promiscuïtat. Només una classe privilegiada, la que menys ha con-
tribuit a la creació d'aquestes maravelles, és la que les disfruta
amb tota la seva intensitat; el que constitueix un insult i un escar-
ni pel proletariat, que constantment i en tots els aspectes de la se-
va vida social, civil i ciutadana, ha de veure reflexadà la seva in-
ferioritat com a individu i com a col·lectivitat.

Què és el que havem fet els obrers davant de tanta injusticia
social? Sempre el mateixl Continuar la lluita entre vermells, grocs
i blancs, com feien aquells noiets amb llurs carteres per escut. Pe-
rò la inconsciència d'aquells instants era justificada; perquè ells
nò sabien res d'éssers privilegiats, d'explotacions, de tirans ni
4*p"gàs|ules; mentre que nosaltres, des de que som obrers—i ja fa
inolts anys—en cada dia de la nostra existència hi havem trobat
q^pom qu¡e ha representat un menyspreu per ala nostra dignitat,
un,escarni a la nostra misèria i un atemptat a la nostra llibertat.
Per tant, les lluites entre .nosaltres no poden ser més absurdes i
ridicules.

No yolguem també nosaltres fer servir d'escut les teories i prin-
cipis que tant alardegem ostentar, perquè aquestes teories o prin-
cipis no tindran eficàcia fins que hi hagi una organització obrera
forta i pótenla, els majors puntals de la qual descansin, damunt de
1«S conciencies de tots els seus components. Aleshores potser ja no
serà possible que fins entre reixes i privats de llibertat s'escometin

tpàrlin els que haurien en tots moments de formar un sol
¡a spia a$má per á crear un« organització; capaç d'afrontar
broB|pinc¿ due äfften la vida de tots «Is treballadors,
mánysj AJni¿SÍNo seijtíu com arreu del,món s'aixeca un

Ciamorei¿ d^màn,ant |à creació d'un iront únic de tot el proletariat?
1 ^sroítel^aqueste^S veus, que són les veus del poblel Es el po-
Me ̂  rr^bàjíal Són el^npsn-es companys d'explotació que dc-
minen la nostra cooperació en el seu esforç. Llencem les armes i
ufiim-nos tots en, un fort organisme de classe! Què hi fa que els
uás ens diguem sindicalistes, altres anarquistes, i altres socialistes
o ̂ comunistes? No som tots obrers? Com a obrers, havem de perte-
nèixer a un sol organisme. Com a homes d'idees podem cadascú
seguir el nostre camí. Pero procurem que els nostres camins si-
mitLbettanrnles, iqu|.<ntre un i altre caraihi.haoin grans passe-
rut per a que qàan convingui puguem passar de fun a l'altre, fins
a veure'ns tots en un de sol, vers un mateix;, ideai..w ,-T „.,.. , , . . , . , , - .F^vfladoiaat
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NIC OBRER
its hem de treballar per a formar el desitjat
Inic, Abans que homes de partit, hem d'ésser

Burgèsfcqritatiu
• t • -, • •
— Té una pesseta, nena..^I rvcorda't de dir a ta mare queues

del mes que vé pagareu dps duros mçs de lloguer.

El Front Únic ÚNIC FRONT
Setmanalment apareixen a lé$\

planes de JUSTICIA SOCIAL,
articles dedicats a la formació
del Front Únic i convidant als
companys a treballar per Ja se«
va formació.

Per minsa que siga la mevi
veu, per petit que siga el meu>
vot, em oasaré en l'article deí,
doctor Muntanya «Armistici,;
primer!». Les paraules del se*
nyor Muntanya obren al Fronf
Únic Obrer un entrebanc suara
previst. Són molts els companys '
que ens donaran la ma dreta T
amb l'altra guardaran el -puny
clos, i en sos llavis es dibuixa*
rà un somriure mentre en soa
pit vibrarà un odi etern. Oh, si,
companys, molt alertai Mireu
qui teniu al costat i no vos fieu,
ni de la vostra camisa.

Vigileu aquests éssers des* '
preciables que prediquen una
doctrina santa i l'empastifen
d'una política opressora i mise·?,
rabié. »

I vosaltres, seguiu, companys.
La vostra tasca és bella i noble,
i tenint per companya la lloable
cultura arribareu a ensenyar al
nostre poble el que encara no
sap.

Treballeu ardits, companys,
sense deixar tal companya; ellg,
ensenyarà als nostres obrers laú
feina que tenen en sortir d$J
treball. Ella ensenyarà als nos- ¡
tres enemics la força de noble-í
sa que tenim.

Més, si les vostres forces pes
un moment defalleixen, alceu 4$
cap i mireu el món. Respireu u«
xic d'aire i el vostre esperit s'eri-
fortirà per a continuar la noble
tasca de desvetllar l'obrer catatf
là que dorni amb el somni pro*»
fond del desengany. ,

Ë»ep CervelWl·
fiam de T Aiga»

• Altament interessant és l'en-
questa oberta per JUSTÍCIA
SOCIAL. Però em fa por que
no continuí després de les pa-
raules. ,

L)e confirmar-se els meus te-
mor, quin temps haurem perdut!
Quantes opinions no aprofita-
des i quantes esperances de-

fraudades!
Jo crec que un cop reunits els

elements que han de formar el
'Front Únic, els caps dirigents
haurien de fer un programa que
abarques els interessos de tots,
nomenar un Consell Directiu
amb representació igual per
tots, i tot seguit desenrotllar
els acords presos.

Així, després -de començada
aquesta obra, crec que podríem
seguir fent una bonajasca.

Un'cop ajuntades aquestes,
diguem-ne capelletes, tindríem
fet ja un sol temple.

Llavors, unir també aquesta
premsa migrada, que cadascu-
na va per les seves, que són
JUSTÍCIA SOCIAL, «Acción
Cooperatista», «La Batalla», etc,
setmanal l'una i quinzenal l'al-
tre. No fora més honrós i pro-
fitós tenir un bon diari, a dife-
rència de l'actual premsa?

Deixem, treballadors, les in-
1 di vidu alitais, que per res no ser-
veixen.

Ara fixem-nos bé en els Xi-
quets de Valls quan fan torres
de cinc pisos; si no s'ajuntessin
hen fort, seria'possible fer aque-
lles boniques'torres humanes?
Cal reconèixer que no.

Fera, doncs, tots els treballa-
dors la torre de la unió, í com
la dels Xiquets serà ferma, pro-
fitosa, a més d'humanitària, i ai-

-jd podremjésser els Xiquets de
. la classe treballadora.

El que avui fem, no és altra

cosa que ei ridiCulaire. Canviem
de paper; no n'esperem de mi-
racles, que era abans que es
feien per encant, però avui són
acabats, '•

Si no treballem per nosaltres,
pregunto allò del company Cris-
tòfor de Domènech: «Hem d'es-
perar per ventura que ens por-
tin Jes nostres bones coses a
domicili?»

Pàrvul
Manresa, 9 setembre 1924

TEMES ACTUALS

El front obrer
Hem seguit amb Interès vivíasim

l'enquesta que partint de la lapidària
crida de Karl Marx: «Treballadors de
tot el món, uníu-vos!», ha aparegut
dam untjles pljines de_JU8TIÇIA SO-
CIAL, uíTdels periòdics obreTístés de
més solvència avui, «ita ai denominat
comú: El front únic.

S'han manifestat entorn de la qües-
tió opinions diverses, si bé en general
—i sobre tot ara que va concretant-se
la campanya—ha dominat la tendèn-
cia que defensa la necessitat del front
únic, Hi ha ademes la circumstàn-
cia curiosa i simptomàtica de que
les vous que s'han oït en la palestra
són d'obrera senzills, allunyats de tota
direcció, o sia lo q*ue podríem nome-
nar la veu pura de la massa obrera
que es preocupa dels problemes, és
la que amb més efussió i calor dema-
na el front únic. Les divergències
sorgides, provenen quasi exclusslva-
ment de militants d'un ò altre sector
Jdeològip. Seria lamentable que en
l'actual crisi no sigues escoltada la
veu de la massa, e.n nom precisament
d'unes ditcrepàncies que a voltes han
de ce'rcar-se més %n personalismes 1
en el capelleíisme quêtantes coses
nostres envenena, que no pas en la
essència.

Amb tot, el front únic no comença
pas » fer-se, malgrat que la idea no
aparegui fracassada. Sense censurar
a ningú, podem dir qne no es veu an
l'horitzó una probabilitat de la seva
constitució, ni endevinem on pot és-
ser l'encaix que partint d'aquesta me-
ritòria campanya periodística de JUS-
TÍCIA SOCIAL, pugui arrivar a arti-
cular i jdonar forma a la idea o sim-
plement portàr-la al terreny pràctic
on s'hagi do realitzar o abandonar
clarament. El front únic, no té cora a
tal, ni pot tenir en el terreny ideal—
i una prova n'és aquesta enquesta—
cap contrari. L'unie que podria ontre-
bancar-lo és la seva forma pràctica i
real. Front únic volen i han de voler
tots quants lluiten dina 1'obrerismo ja
que no concebim cap home que, de-i
fensant una docrina, una ideologia, o
simplement un procediment obreris-
ta, no vulgui conquerir per llur ideal
a tots els, obrers i no treballi perenne-
ment cap a aquesta fi, Els mateixos
sectaris de no importa quina mena de
setarisme, i els que preconitzen la
dictadura, pretenen imposar des de
dalt llur criteri a tots. La diferència
és en aquest cas de procediment, però
la finalitat idèntica.

La dificultat d'ara,—apart de que
potser els propulsors de la idea volien
només llançar-la, perquè altres es
prenguessin el treball de dur-la a ter-
me—és tal volta que la qüestió no és
prou ben plantejada. Front únic...?
No serà una mlcaj exagerat parlar
així...? El mot pres u posa l'exiatència
de vari» front« a l'hira i, avni com

avui, aquests no hi »on. í HT < • w
dre de veres el probl-'ina <•>.- I.H»U¡T
pluntejar-lo amb tsta la teva cruesa.
Avui les forces obreres estan ordres
((Sardoní's Jaquest comparament de
mots guerrers, en gràcia que són els
més gràfics). Front únic vol dir tam-
bé unificació, però en nom de Què?
Acatament a una direcció única ne-
ro,, .a quin«? No seria'millor dema-
nar simplement la constitució del
front... que no existeix, i cridar als
obrera només com a obrers?

Nosaltres hem sigut sempre parti-
daris d'una sindicació obligatòria, do-
nant a aquest nom una significació
moral. El Sindicat—i en això si que
no hi ha discrepància—és la llar so-
cial de robrar, i per tant, entenem
que només deu haver-n'hi un, en el
que hi càpiguen des de l'obrer blanc
fins al negre, passant pel roig, pel
groc i per tots els colors amb que
s'han pintat aquests darrers temps,
els innombralea sindicats que s'han
creat i que de no aturar-se la mania,
arribarem a tenir un Sindicat diferent
per a cada obrer.

Un Sindicat sol per cada estament,
però un Sindicat on hi càpiguen tots,
els socialistes, els comunistes, sin-
dicalistes, catòlics, anarquistes, ba-
kuninistes, etc., etc. Cada u dins del
seu cercle especial i dina el mateix
Sindicat pot fer la seva obra de pros-
seütíame. El Sindicat és, però, de tots,
(perquè una solidaritat humana i so-
cial lliga & tots els obrers més enllà
de llurs divergències de criteri. I no
voldríem pas un Sindicat elegíac, ont
tothom estigués conforme, sinó qtíe
fos un gressol, una forja, on contí-
nuament permitjà del roig viu deia
lluita forta I noble, les opinions 1 cri-
teris fossin controlats i gachellats pels
criteris i opinions contràries.

Cal cridar els obrers només perquè
ho són 1 formar el Sindicat de tots i
de cada u. Res de forces ja enquadra-
des i especials que vagin a .la unió
reservant-se la seva peculiar fesomia«
Bes de convenis entre leader» quo
uns i altres transigeixin, més o menys
aparentment, ni cap repartiment de
càrrecs equitatiu perquè després cada
u vulgui fer seguir a tots a la seva
banda fins que vingui novament la
topada i la ruptura, retirapt cada u
les seves forcea. Obrera i prou dina
l'organització de classe i formant una
sola cosa sense que ningú hagi, però,
d'ofegar lo que com a home pugui
sentir.

ENDREÇA
Molt s'ha parlat del front únt<- i

potser ja podria dar-sn clos l lur p '
rípde acadèmic i anar al de'l'scdó.
Nosaltres desitjaríem la unió de tots
els obrers, po ja amb un front únic,'
sinó amb un llaç indiscutible què no
deixés concebir mai que pugui haver-
ne dos, que la família obrera pugui
estar dividida. Voldríem una vlda'sb-,
cial ferma i'com a soldats de nia. ens'
adrecem al nostre organisme natural'
i demanem no sabem a qui; ni ta Fede-'
ració de Dependents de Catalunya
aprofitant la seva Assemblea, podria
pendre la iniciativa amb algun acord,
i fer una crida o una convocatòria á
qui sigui, per a provocar que el grò-
blema sigui tractat en el terreny de-
Cissiu, per a arribar a la constitució"
del front obrer.

Pere Olivella :
(De «Lluita» del mes actual).

Hint tiniu te wwl
m U mum.
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O nvilidí i uitri-rivilhli.
Pregonem la nostra fe iv.uU- ion ir-, Se'ns titlla de reformis-

tes i es fa del reformista sinònim de l'home que sempre transigeix,
que sempre pacta, i cada transacció, cada pacte, és un enfortiment
de l'enemic; com aquest, sols mercadeja en coses que no afectin ei
fonament de l'ordre social, que esgarrapin totjust la superfície, que
no atraguin el més minim principi conservador, sinó que més aviat
l'apuntalin.

Nosaltres creiem " Per a

establir aquell nou règim social basat en la justícia i en la llibertat,
L'abolició de la propietat privada^ la socialització dels instruments
de producció, la democratització de la cultura i del saber, la con-
questa de tots els benifets de la civilització per al proletari, sols les
asseuran la classe obrera violentaient, no per voluntat d'ella, no
per amor a la sang ni a la turbulència, sinó per voluntat dels al-
tees, dels conservadors, que no deixaran tan fàcil apoderar-se de

; «s prerrogatives que avui usdefructuen sense cap altre dret que el
de l'engany i el de la vexació, és a dir, el de la violència.

Si en certs reconets clamem per aquestes llleis protectores del
¿treball i de4 poble, no és perquè creguem en la seva eficàcia. Nos-
* altres sabem de sobres que totes le* despeses d'aquestes lleis, l'o-

brer les paga, ja com a productor, ja com a consumidor; que l'in-
dustrial, que el comerciant, que el propietari rural, carregaren el

¿ percentatge de despeses sobre el producte amb escreix. Si nosal-
1 îres advoquem per elles, com advoquen moltes vegades els més es-
3 tridents extremistes, és per a crear un dret obrer que penetri més i

més en les pregones capes socials, que arribi fins als més igno-
rants i els més servils i els hi donguin una noció de dignitat que
els porti a la vora nostra, car les doctrines socialistes descansen;
sobretot en un principi de dignitat humana.

Però cal remarcar que fins aquestes lleis, les més manses, les
que menys fan perillar l'edifici burgès, no són mai obra del con-
venciment ni de la evolució generosa de la mentalitat burgesa,

. Si des-
prés de la guerra el perill obrer no s'hagués presentat tan imme-
diat i tan amenaçador, la,llei de les vuit hores no hauria estat con-
cedida;—així, quan el perill els ha semblat que s'esvaïa, les vuit
hores trontollen.—I no haurien sigut donades abans ni la llei d'ac-
cidents, ni de la protecció de la dona embraçada, ni la del treball
dels menors, ni cap,

.Per això, , en lloc d'éser
un desarmament , com pretenen,

, són les maniobres on s'enforteix¿n els obrers, on
aprenen a lluitar amb eficàcia. La lluita tan aferrissada i llarga
per les vuit hores, quin aprenentatge per a la massa proletària no
na sigutl; per ella s han comptat i s'han vist que eren molts amb
ella i s'han provat i s'han vist que eren braus.

Lleis obreres, vagues, campanyes per l'abaratiment de les sub-
sistències, per amnisties, no són porcions d'esdevenidor que se'ns
•donen a compte, no són acostament vers la gran llíbe ració; són
solament enfortiment i capacitació cada dia més grossa de l'obrer
per A complir la seva missió. El que cregui que aquesta és la tas-
ca exclussiva del socialisme,

, que amb ella s'assolirà per últim el poder, sofreix una
fonda equivocació. L'assalt al poder pels partits que es proposen
la redempció integral del treballador í del treball, l'adveniment de
la mentalitat obrera pom a obrer, portant-hi tota la seva concepció
nova del regisme humà,

. Perquè cal fixar-se ben bé que no
és el mateix que un partit nacionalista assoleixi el Govern amb la
comanda de la burgesia d'una missjó limitada i minsa, que l'assalt
a! poder per a establir un nou dret i una nova organització social.

I aquest últim ha d'ésser . , que
l i burgesia no deixarà la partida fins que sigui vençuda per com-

.jvfrrt foue quan no tingui mitjans legals per a oposar. Si hi és
valdrà de tots els mitjants il·legals que el moment H dicti. Pensin
aquells que creueu, si alguns ho creuen,

, que les darreres i oncessions
aquelles, les més fondes, les més definitives, les que determinarien
\í\ plenitud d'autoritat i d'eficàcia en l'actuació obrera, serien impe-
dides perla contra-revolució que s'encarregaria d'anorrenr tots els
beneficis anteriors per a evitar el benefici últim.

. Ve't aquí el problema.

Ens veiem impossibilitats de publicar l'apòleg
d 3 Cristòfor de Domènec «La llibertat de l'ho-
me», i l'article de Francesc Vall »Salut, Poeta».

11] A« Ootabr« 1MM

oció rusa es posà de manifest la
looperacio havia arribat a assolir

confirmar-ho.
les Societats ide consum, fundada
>mpta amb 14 milions d'associats,

organització eren, en 1923, de
de

Amb motiu de la grant
enorme trascendencia que
en aquell país.

Bastarán alguns detalls .
La Unió Central Panrusá

en 1898 i establerta a Moscow,
Els capitals propis de a _
20.387.640 rubles or. El moviïaint de"caixa en el propi any fou
181.137.000 rubles.-

Aquesta organització expolia gran número de productes agrí-
cols. ",£

El Banc cooperatiu Panrus^an 1923, fou fundat amb un capital
de lO^milions de rubles or. D'ell formen part^615 cooperatives de
consum, 44 agrícoles i altres díferses.

Altra organització cooperativa (Selosojus), establerta a Moscou
en 1921, agrupa 1.500.000 ïam||$0 paegses.

,sa de productors de lli i cànem,
lli, cànem, gra de lli, etc, i comp-

rables or.
la componen 65 associacions i té
s.
3 té 948.000 membres. Gir anyal,

La Unió Cooperativa Paí
agrupa 275.000 families. Exp
ta amb un capital propi de 2.

La Cooperativa de publica
una venta anyal de 157.000

La Cooperativa de trans
2.224.000 rubles. '-,'

Les Cooperatives militars ç&mpten amb 319.131 socis: vendes,
37.187.513. , J>>

La Federació central de lesií Operatives Txecoslovaques, esta-
blerta a Praga en 1909, comptaÄb 1373 societats, distribuïdes en
la forma següent: de consum» fp?; de producció i treball, 253; de
agricultura, 265; de construccíáfde habitacions, 232; de crèdit, 12;
Cases del poble, 137; díversesíC*

Gir anyal, 1.325.315.043 coretes.
Funcionen importants coojj«|attvès de la alimentació, del vestit,

dels metalls, de la indústria, qe;-ls fusta, de la pedra, de la imprem-
ta, etc. * • ' ! • '

El magatzem en Gros de. «s, Cooperatives Txecoslovaques,
fundat en 1909, té adherides 7X cooperatives, havent fet en 1923
un gir de 588.687.448 corone*; M capital social és de 16.294.620
corones, el fondo de reserva dj| 0.037.415 i el valor dels immobles
que posseeix de 16.363.191. El'ipineto de persones empleades és

Té obertes sucursals en toteóles poblpcions importants de la
República i compta amb gran noi ibre.de establiments de producció.

El Magatzem en gros de les ! societats de consum provisiona a
300.000 famílies de les cooperatives alemanes afiliades.

La Lliga de les cooperativea'$e consum, de producció i de tre-
ball, , de construcció i agrícolet^del Partit socialista txecoslovac
compta amb establiments de^'ia<tftstria metalúrgica, de construcció
de calçat, de barrets, vidrieries, "jaroducció de guants, impremtes,
etc., etc. -'?V

Es publiquen "dps orgues cooperatius, un bisetmanal, amb el
tiratge de 3770 exemplars, dedkèt Exclusivament als empleats de
la cooperació, i un altre mensualber a els associats amb .el tiratge
de 130,000 exemplars» i .£.•

La Unió Cooperativa de Ukrània, .fundada a Kharkow en'1920,
està composta de tres secc|oo$j4íènoWes:.la organització coope-
rativa central dels treballador, «f Comitè cooperatiu de l'admis-
tració dels transports i el Consté cooperatiu d'administració mi-
litar. ' ^ '• -

La Wvkopspüka comprèn l'anió central, composta de 44 sec-
cions i 7 societats de consum de les ciutats, amb un total de
750.000 socis de cooperatives obceres i 165.000 d'altres societats
de cooperatives civils. '

La primera finalitat de aquest drganisme és proporcionar a les
cooperatives productes ie primera necessitat de ús corrent; pro-
veir de primeres matèries a la tedtiatria cooperativa i la indústria
i el transport.

La Unió de les cooperatives agrícoles, fundada en Kharkow
en 1922, es compon de 3257 societats i grupos, amb un efectiu de
299.120 socis. Aquesta organitzaeïé té,algunes granges.

Altra Unió cooperativa'esfà^integrada per 16 unions de dis-
tricte i 491 grupos locals, amb 75/f" associat i 81 caixes de previsió.

El Banc Ukranià té un capitalrde 3,000.000 dejjrubles or ijcomp-
ta amb 37 sucursals. ' '; '.' iï^n • =, J

La Unió cooperativa de segurs, assegura la propietatjjde les

cooperativi* contra l'incendi i el perill i.arítim. També assegura
contra la mortalitat del bestiar.

.-' Així mateix funciona una cooperativa de producció, dels sol-
dats invàlits, a fi de proporcionar a les associacions federades
primeres matèries necessàries a llur producció.

La Caka Central de les cooperatives agricoles de Polònia, fun-
dada en 1919, està constituida per 2055 societats.

La central de les organitzacions agricoles de comp*a-v*nda la
integren 54 societats. .

La Unió econòmica dels cercles agrícols té 492 entitats.
Ademes funciona la Unió lletera, de O'alítzia, la Unió díí les

cooperatives i cercle agrícols de Cracòvia, la Unió de les coope-
ratives poloneses de consum, la Unió de les cooperatives dels tre-
balladors de l'Estat i dels Municipis, la Unió de les cooperatives
obreres de consum i un Banc de la Unió cooperativa.

El resum de l'organització cooperativa a Polònia és com se-
gueix:

Cooperatives afiliades, 882, amb 478.235 socis.
Cooperatives de crèdit, 579 Í14 sucursals. • «è'·
Cooperatives de compra-venda de productes agrícols: 72*125

sucursals. ' , ,
Cooperatives de consum, 132 i 144 sucursals
Cooperatives de producció, 24 i sucursals. • ,
Altres, 75 i sucursals.
La Unió central de les cooperatives noruegues, fundada en

1906 a Cristiania, és una organització de les societats de consums
basada en els principis de la Rochdale.

La constitueixen 420 societats, que compten 96.408 membres,
en sa major part obrers i petits pagesos.

La xifra de venda anyal del Magatzem en Gros és de 24 mi.
lions de corones. La de les societats federades arriba a 108,971.000-

La Unió té sucursals en varies poblacions i fàbriques i establi-
ments importants, entre elles fàbriques de tabac, de magerina, 2
torradores de cafè, una fàbrica de sabó, un Ban.: í una societat de
segurs.

Ens és imposible acabar en aquest'article.
J. Comaposada

PELS PRESOS
S'ha acostat a la nostra

redacció un grup de treba-
lladors aliens a tota orga-
nització política exposant-
nos la situació d'alguns :

companys detinguts per
qüestions socials a la Pre-
só de Barcelona i pregant- '
nos obrissim una suscrip-
ció per ajudar-los a fer
menys dolorós llur calvari.

JUSTÍCIA SOCIAL, que
ha sentit sempre com a prò-
pia la dolor dels caiguts en
les lluites de l'emancipació
obrera, s'ha absjtmgut fins '
ara de tota iniciativa en
aquest sentit per a que nin-
gú podés imaginar que trac-
tava d'assolir un efecte po-
lític. Ho hem de dir-ho no-
blement: més d'una volta
ens han omplenat de repug-
nància certes campanyes
ploraneres on, amb l'excu-
sa d'afavorirjels presos, s'ha
cercat solament dur l'aigua
al propi molí-i /'al

Cap crida ^sentimental,
doncs. MassaYhafjugatjja
amb là dolor dels altres.
Ens adrecem només als
obrers conscients de llurs

deures, i als homes fle cor
generós no els cal cap estí-
mul.

Una advertència impor-
tant ens interessa fer: JUS-
TÍCIA SOCIAL actuarà co-
mès com a organisme re-
captador. Les quantitats
que es trametin a la nostra
Redacció (C. de Guardia,
14) seran entregades a un
Comité que es constituirà
entre els companys presos
junt amb el company F. Vi-
íadomat.

Company: Si sentiu les in-
quietuds que dignifiquen la
condició humana d»ls epri-

mits, propagueu
J U S T Í C I A SOCIAL

periòdic socialista català.

Sabata extra
í; i '

Entre els sentenciosos í poètics
yâthâs orientais trobem el següent,
molt escaient en certes èpoques i la-
tituds:

«Jo be prou vist sabata! de tot»
mena de formes;—n'he vist de totes
mides;—però mai per mai havia vist
sabata com la que veig—que tingués
el taló davant i la punta al darrera.»

Lo qüestió nocional i colonial
30 sessió- 30 de juliol de 1924, al matí)

(Continuació)

La »ió colonial
El segon tipus d'errors s'ex-

püca per les supervivències so-
cial-impérialistes. L'escola aus-
triaca, durant la guerra, s'ha
plaçât a la plataforma de man-
tenir la integritat del territori
pustríac. L'escola social-impe-
lialista de Kunow, Leptcha, etc.,
considera un Estat allò on les
forces de producció passen les
fronteres. Aquest punt de vista
s'acosta al del cèlebre social-
colonitzador holandès, Van-Kol,
el qual exposà, a un dels Con-
gressos de la II Internacional
una política colonial a la mane-
ra dels partits socialistes. Es
trist de dir-ho, però en alguns
membres inconseqüents delsinos-
tres Partits aquesta doctrina
ha trobat un eco. Fa un any, la
I. C. cridà als esclaus de les
colònies ptr a que es revol-
tessin contra els seus opressors.
La secció del Partit Comunista
francès de Sidi-bel Abès, a Ar-
Kèlia, vota una resolució con-
dcrrpn-nt ?:questa crida a ho-

mes d'una altra raça explotats
per l'imperialisme francès.
Aquesta honorable secció s'in-
dignà que una organització in-
ternacional de la classe obrera
incités als colonials a la més
negra ingratitud envers els co-
lonitzadors que els porten civi-
lització. (Rialles). Jo demano
als companys francesos, si han
exclòs del partit aquesta gent
que són sens dubte excel·lents
francesos, però pèssims comu-
nistes? Em permeto encara de-
manar als companys francesos
en quins documents han procla-
mat cl dret de separació de les
colònies.

SELLIER.—En el programa
del Partit.

MANOUILSKI.- Actualment
hi ha a França 800.000 indíge-
nes. Jo demano el què haveu fet
per a organitzar-los, per a for-
mar entre els agitadors revolu-
cionaris per les colònies. L'exèr-
cit francès compta 250.000 ne-
gres. Penseu poder fer la revo-
lució social si demà aquests
250.000 están en contra vostre
a l'altre costat de la barricada?
La vostri classe obrera podrà

guanyar cap vaga, si la burge-
sia disposa com a reserva els
negres que pot llençar quan vul-
gui contra d'ella? Heu fet cap '
propaganda militarista entre els
soldats negres?

(En els bancs francesos: Sí,
sfl>.

No, jo no conec cap document
seriós. Jo sé que cal una lluita
enèrgica per a canviar l'estat
d'esperit del Partit. Us vull citar
un fet que és insignificant en
apariencia, però molt caracte-
rístic per la mentalitat dels nos-
tres Partits. Durant el Congrés
de Lyon, la I. C. adreçà una cri-
da als obrers francesos i als po-
bles colonials. La redacció de
L'Humanité, en publicar-la, in-
tencionalment suprimí els mots
«Als pobles colonials». Hom pot
amb aquesta mentalitat fer una
enèrgica propaganda entre els
indígenes! Jo desitjo que el Par-
tit Comunista Erancès torni, si
més no, en aquesta qüestió, a
les tradicions jauressistes. Mol-
tes coses ens separen en la pràc-
tica i en la teoria del difunt cap-
dill del Partit Socialista frandès.
Jaurès, que era pacifista, ha en-
carnat tots els trets genials i to-
tes les continuïtats d'una època
sencera del moviment obrer. Els
que es recorden de les anyades
que precediren la guerra saben
que la seva veu s'aixecà sempre
resoltament contra les aventu-
res colonials. Recordeu-vos de
la seva coratjosa campanya con-
tra l'aventura marroquina que
posà en risc l'encendre tota
i'Europa. Jaurès no estava per

!ía separació de les colònies, pe-
¡>ò sabia atreure l'atenció del
'país sobre la qüestió colonial.
t Us vull citar encara un fet
¡pes- recent. A les darreres elec-
|çions, dels 7 candidais elegits a
}«s colònies no hi ha cap indi-
gena. PCI% 9ue no heï» pogut tra-
jar com a candidats res més
'que representants de la raça do-
minant que omplena d'indigna-
ció les colònies?
^ Els nostres camarades angle-
sos han restat encara més pas-
sius. Són ells els que són més
Btents pel prejudici colonial.
!Marx va escriure que l'obrer no
seria lliura fins que la Irlanda
ho ho sigui, Havia comprés per-
redament que el proletariat an-

5' lès'no desfarà mai la puixança
e llmperj britànic mentre no

Sigui continguda pels pobles
oprimits pels lords anglesos.
Aquestes paraules foren dites fa
nolt de temps, quan l'Imperi

', »ritànic no era encara la més
: ;ran puixança del món ocupant

, prop de Iß del globus terres-
re. Els companys anglesos

.fcuen que el proletariat anglès
fâlliberarà abans i tot seguit
¿portava la redempció aV, poble
colonial? No. No ho creiem pas,
Öosaltres. En tots els documents

e hem examinat, no hem tro-
,t ni un sol mot pel qual el

Partit anglès es declari per. la
independència de les colònies.
Podem dir el mateix pel que fa
referència a la llibertat d'Irlan-

Hi han prous circumstàn-
que feien oportuna la publi-

,ció de documents d'aqusta

mena. Ara que el governament
obrer de MacDonald és al poder
no us heu aprofitat de cap oca-
sió per a presentar la qüestió
davant la opinió proletària.
Com abans, l'opressió a les co-
lònies angleses segueix. Lord
Reedinge, el cèlebre butxí de les
índies, resta al'seu lloc. El go-
vern anglès no ha gosat tan
sols ni a desplaçar els alts
funcionaris que comanden 300
milions d'Hindús. Jo demano als
camarades anglesos el què han
fet per fer entrar la seva propà*
ganda fins els punts més ama-
gats de les índies. Nosaltres us
estem molt reconeguts d'haver
cridat a l'instant de Tes interven-
cions contra la revolució russa:
«No toqueu pas la Rússia dels
Sovietsl» La Internacional Co-
munista us felicitarà força més
el dia que crideu coratjosament:
«Deixeu les colònies!»

El tercer tipus d'errors venen
de les teories de Rosa Luxem-
burg, del que en podrem dir el
nihilisme nacional: sota el re-
gira de l'imperialisme, tot movi-
ment nacional està condemnat a
ésser explotat per les puixances
imperialistes; els partits proléA

taris han de refusar completa-
ment del seu programa la lliure
disposició del pobles. Si la teo-
ria de Kunow és l'expressió de
la més alta fase de l'imperialis-
me, la de Rosa Luxemburg és
l'expressié de la infància del
moviment obrer, llavors que la
presa del poder encara era un
somni llunyà.

Només el bolxevisme leninista

ha posat la qüestió de la presa
del poder, com una qüestió
d'actualitat i s'ha atret els inte-
ressos de milions d'homes que
en l'escala social constitueixen ,
els graons mitjans i que la con-
ducta llur serà tan important pej
triomf de la revolució proletària.
Bastaria pendre algunes resolu-
cions de tàctica dels nostre?
Partits europeus per a veure
queencara no ens hem desemba-
raçat del tot de la influència de
Rosa Luxemburg. Ja us he in-
dicat els companys iugoslaus;
que subordinen la lliure dispo-
sició dels pobles a la victòria
del proletariat,als Balcans i a
tota l'Europa. L'actitud de certs
companys alemanys reflecta en-
cara més clarament la influència
de Rosa Luxeqiburjg,

Passem ara a1 quart tipují
d'erros; la dels nostres com,-'
panys turcs de NAidyne Lylc»,
que són la col·laboració del pro-
letariat j de la burgesia, Aquesta
posició no té res de noya, Els
que es recordin de. l'actitud dels
social-démocrates ucraniana i
dela socialistes polonesos de la
vella Austria veuran el seu ori-
gen e'n la ideología social par
triòtica de la II" Internacional.

fíWBftWM

Aquest número ha
passat per la cen-
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CRONICA HEBDOMADARIA

Polìtica internacional
Lo u Conferindo de la Societat de les Nacions

Quan els Primers ministres Herriot i MacDonald varen marxar
de Qènova, l'Assemblea va entrar en una nova etapa. Les comis-

, sions començaren les tasques llurs. Les sessions plenàries perde-
ren interès malgrat tractar-se els assumptes i pendre part en els
debats figures polítiques de gran relleu.

- Aprovat el raport del Consell, la primera nota impressionant
va donar-la el ministre d'Afers estrangers de Suècia amb la pro-
posició—que fou al seu dia aprovada—per la qual s'invita als
membres de la Societat de les Nacions a indicar al Consell els ca-
pítols o matèries de dret internacional, públic o privat, que poden
ésser incorporades als convenis internacionals, qual invitació ha
de fer-se extensiva a les institucions més autoritzades que es de-
diquen a n'aquests estudis. El Consell presentarà a la yinenta As-
semblea un raport de la tasca realitzada en execució d'aquest
plan.

Un altre assumpte que va cridar l'-atenció i fou obgecte de llar-
gues discussions, fou l'oferiment del Govern francès de crear a
Paris un institut de col·laboració intel·lectual sota l'ègida de la
Societat de les Nacions. Després d'ésser molt combatut, particu-
larment per la delegació anglesa, fou aprovat unànimament el
dictàment de la Comissió acceptant l'oferta del Govern francès.

Itàlia n'ha tingut gelosia i ha ofert crear a Roma un institut
anàleg «Lqnal dedicarà preferentment les seves activitats a l'estudi
dels problème« jurídics.

Però el centre de l'atenció universal ha sigut la llarga polè-
mica sostinguda entorn de les tasques encomenadés per l'Assem-
blea, d'acord amb la proposició Herriot-MacDonald, a la 1.a Co-
missió dita d'arbitratge i a la 3.a dita de desarmament. Estalvia-
rem al lector l'apuntar les sotileses i elucubracions que varen
teixir els diversos delegats entorn de la trigolia proclamada per
Herriot: arbitratge, seguretat, desarmament. Sols direm que les
Comissions es dividiren en subcomissions i que, no trobant la mà-
quina prou propícia, fou necessari ormejar un comitè extraordina-
ri que el constituïren Lord Parmoor (Gran Bretanya), Paul Bon-
cour (França), Schanzer (Itàlia), Brauting (Suècia), Benes (Txeco-
slovàquia), Villegas (Xile), Kalkoff (Bulgària), Poulet (Bèlgica),
Titulesco (Rumania), Matzuda flapó), Lange (Noruega) i Skrzynzi
(Polònia).

El president d'aquest comitè adscrit a la 3.a Comissió fou Be-
nes, ço que indica el prestigi del jove ministre d'Afers estrangers
de Txecoslovàquia tan mal calificat per l'agre facundia de Lloyd
George. Per altra part, la composició del Comitè explica en certa
manera la preponderància que ha tingut el punt de vista francès
sobre el britànic en quant a establir mesures de seguretat que pre-
cedeixin a tot acord de desarmament

El protocol definitiu, aprovat en sessió plenària el dia 2 d'oc-
tubre, no ha conservat del progecte de pacte d'assistència mútua
redactat pel Consell de la Lliga de les Nacions i del progecte de
tractat recomenat pel Govern dels Estats Units no més que l'idea
fonamental d'evitar futures conflagracions. Es superior als dos
progectes per quan és me's susceptible d'ésser fidelment observat
en Ta pràctica. El progecte de la Lliga implica compromisos de
difícil realització i el segon era tan categòric que hauria perdut
tota Virtualität en el primer conflicte que s'hagués presentat entre
potències de consideració mundial.

Esperem ime els lectors podran llegir en aquestes planes el
texte'íníéfre ¿faquest pacte que modifica, donant-li major amplitut
i eficàcia, el pacte o conveni en que es basa la Socieat de les Na-
cions. Es renúncia literalment a tota guerra d'agressió sense el

* consentiment de la Societat de les Nacions i s'estableix en conse-
qüència l'arbitratge obligatori. Es defineix que és l'agressor de
una falsò contundent i inequívoca. Es confirmen i es defineixen
amb precisió les clàusules del article 16 del conveni de la Lliga
sobre sancions militars i econòmiques. Es preveu la creació de
zones desmilitaritzades i llur inviolabilitat. Es reforça l'autoritat
del Concell de la Societat de les Nacions donant-li facultats molt
extenses, reservant a la Cort Permanent de Justícia internacional
la calificado i resolució de les causes sotmeses a arbitratge.

La Conferència per a tractar del desarmament s'ha acordat que
tingués lloc a Gènova el 15 de juny de 1925. Tots els estats no
pertanyents a la Lliga de les Nacions hi seran invitats. El Consell
prepara un programa de desarmament per a sotmetre'l a la Con-
ferència. Però en el cas da que en l.er de maig de 1925 la majoria
de les nacions que constitueixen la Lliga, o la majoria de les que
constitueixen el seu Consell Permanent no haguessin tramès la
ratificació del pacte referit, quedarà anul·lada l'invitació i, per
consegüent, no es celebrarà la conferència.

Confiem en que, al punt on han arribat les coses, no haurem de
sufrir aquesta desilusió.

M. Serra i Moret

Aquista fulla és UB camp ibert, i acctpta la col·laboració
dl tots els homes á'ldealítat cenerosa. Dels articles sir-

Bats ei són respensables llurs auters.

S'ha clausurat l'ixposició del com-
pany Joan Baptista Acher. I »'ha. elau-í 'í»m«nte, cualidades muy estimables,
surat al cap do pocs dl« que l'artiatü •·Not»bilÍNÍBia es la da Baraja por la os-
fou traslladat al «Reformatorio» d'A^"'
calà d'Henarts. Mentre el poble ac»- ïfíntesis, tra»sjo de verdsdere artista
bava de rendir homenatge a la seva
obra, l& justícia el separava dels leuf^ ^¡«chapelaudl» Tascó,
amics i de la seva terra.

L'Acher, però, està amb nosaltres,
Estimem massa «1 seu esperit idea-
lista i la seva art, som massa amics
d'ell, p«r a oblidar-lo amb la distan*
cia. El propagandista revolucionari
és altament sòlid. La seva pintura i
la seva caricatura acaba de triomfar
més que mai.

Mentre els periòdics obrers d'arreu
de la península U demanaven col·la-
boració, mentre a Rússia sol·licitaven
també dibuixos d'ell, mentre a Fran-
ça s'obria pas, a casa nostra, que era'
allà on era menys conegut, es mos-
trava esplèndidament i l'obrer li ren-
dia un tribut d'admiració.

«Shum» ha triomiat plenament en
la seva Exposició. La sala de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular estava plena 4
tothora. Tothom, obrers i artistes, en
sortien amb paraules del més grau 1
just elogi. Les seves obres han estat
cotitzades i el nombre de les que s'han
adquirit fa goig.

v^-soltura, representan, por elio preci-

L'EXPOSICHÊE "SHUI" A N T O L O G I A
tülizaelóu d« rasgos y su reducción y

*<Jué Interesarla segurament« al gran

Ara, naturalment, la burgesia en, '. tocurrecon los dibujos de Acher, ten-
veure el triomf i l'art evident d'un
seu enemic ha callat. Ha vist que fo
ra massa gros reventar una cosa que

¡.¡aremos más que un ejemplo, una tarea
"ejemplar quo registrar al margen de
;, I» inclemencia artística.

no es podia reventar, i ha adoptat ei ^ No hemos de hacer ningún rochuno
més negre silenci. No podíem esperar
d'ella altra cosa.

Veu's-aqui perquè la premsa burge-
sa que parla de les exposicions de
qualsevol pintamonas, no lia dit rea
davant de l'Exposició de «SUum». No^
més «La Publ ic i ta t» i «El Diluvio» U
han dedicat a'gún espai, i encara na
per boca del periòdic ni del feu crític
d'art, sinó per boca de.dos obrorlstes:
r«Apa» a «La Publicitat» i Felip
Alalz a «El Diluvio».

Ara, a l'hora de felicitar de nou a
«Shutn» pel sou èxit i do donar li de
non el mèi* sentit i enutjat comiat,
creiem interessant reproduir els ar-
ticles do l'«Apa» i de Felip Alaiz.

«Una Exposición
del «Poeta»

En el Ateneo Enciclopédico Popular
se exponen con modestia algunas
obras de Juan Bautista Acherv Modes«
tia que rima con otra modestia; la del
artista preso. Modestia està personal
y en evidente desproporción con tó
que significa su esfuerzo sencillo al
parecer, pero de valoración moderna,r

repioto de sugestiones.
Exceptuando cinco o seis obras, lag

veintisiete que presenta Acher sou to-
talmente desconocidas. Tienen alguna
otra novedad: el color.

Se ha valido el artista de colores
planos, muy en carácter para expre-
sar escenas infantiles y campesina».
El cuadrito «Titelles» es una prueba
del efecto que puede obtenerse de una
simplicidad decorativa expresada con
gusto y jovialidad. La retina se detie-
ne complacida ante aquel rectángulo
de vivos rojos y verdes y ante aque-
llos personajes de admirable dibujo y
oportunidad. Como la «Escena infaur
til» y «A la fuente», que resumes
acertadamente la prueba de valer y la
sensibilidad de Acher part emplear «1
color y, lo que es más difícil, paró
filtrarlo y diferenciarlo. Lat tres es-
tampas tienen ingenuidad y atracti-
vo; son dignas del cuidado y emoción '
que Acher ha puesto en decorarla»,;•
como se decora una viñeta en la qué
le ha suprimido alusiones al aneado»
tarlo de vulgaridad y tonalidades Di-
sientas.

Las caricatura«, un tanto desiguales

: El dibujo que figura como tcapsele
•ra» de la revista «Aeción Cooperativa»
..tiene una riqueza de invención y has-
ta una modernidad de simbolismo que
: sitúa a Acher en la realidad más com-
pensadora. Desde que se han extendi-
do las representaciones del arte ruso,
van surgiendo progresivamente ex-
presiones sintéticas, fuertes y claras.
Si el dibujante clásico necesitaba para
representar la figura de un marinero
nada menos que una perspectiva de
puertos o muelles como' «fondu» el
dibujante nuevo sin servilismo de
imitación, dibuja una figura marine-
ra y sustituye el aparato de esceno-
grafia con un barquito en la paret co
mo un ex-voto.

Este procedimiento — que puede
tener infinitas variantes — pone en el
arte una nota mas recogida i afectiva,
más intima, Si por añadidura figuras
y paisajes están resueltos también de
manera sintética y las calidades de ex-
presión sustituyen a la cantidad com o

••porque Acher ni nosotros lo queremos
, ni necesitamos. Anotaremos sencilla-
mente el paso de una ráfuga de buen

•'gusto ante nuestros ojos sediont u de
, color. Mérito singular y especifico do'
subida novedad respecto al tiempo y

JÍl promedio de producción art ist ica de
nuestro tiempo. Esto es lo que repro-

, senta en medio do su modestia de
presentació la primera Exposición de
Acher, que deseamos productiva para
él como merece por todos conceptos.

, (P«lip Alaiz a «El Diluvio» del 13 de
setembre).

«Exposició de dibuixos
de Joan Bta. Acher,

«Shum»
A l'Ateneu Enciclopèdic Popular del

'carrer del Carme scaba d'obrir-se una
'exposició de dibuixos a la ploma i al
Uapl» ajuáreles i guaixes d'En Joan

'•$t*. Aoher la qual és un» grata sor-
presa, ja que d'aquest artista sois en

' coneixíem les caricatures destinades
ala prempsa. Sorprèn realment de
descobrir un artista força sensible en
diversos gèneres artístics, ni més ni
menys quo si ara nasqués o bé que
dubtés. Aquesta sorpresa, doncs, ha
d'ésser major on el públic, el qual sol
estar menys al corrent de les novetats
artístiques del que ho estan la crítica
t els professionals. Hom no s'esplica
aquest desconeixement d'un artista
tan notable que'pel cap més baix feia
J» vuit o nou anys que produïa inin-
terrompudament. Hom podrà única-
ment atribuir aquesta anomalia a la
infinita modèstia d'aquest jove dibui-
xant que ara debuta com a expositor.

Anirà errat aquell que cregui tro-
bar en l'Exposició de,Shum una o di-
verses rengleres de caricatures i res
mèi, el qui cregui, com nosaltres
creguérem fina avui, que aquest ar-
tiitaés només un caricaturista. En
Joan fita, Acher conrea amb gran
tr»;» diversos gènerei: és un verita-
ble cartelllita, un decorador i un re-
tratista perspicaç, al qual no escapa
res del característic de les fesomies,
tant lí es tracta de retrats masculins,
pròdigs de caràcter, com si es tracta
de retrati femenins 1 joves, en els
quals la morbides» i la correcció de

Fulletons de JUSTICIA SOCIAL
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El mcu carrer
Pel meu carrer passa una gentjfestranya.
homes i dones, cadascú amo el feix;
pel «neu carrer, que éa dalt de la muntanya,
corren les aigües i molta herba hi creix.
Cada passant és abordat pels gossos,
pels rondadors i els sorruts guardians;
de tota porta van eixint caps rossos,
els nins petits i altres vailets més grans.
Al fons de tot, quan el carrer devalla,
s'ovira el mar .amb sa Huor d'argent,
el nostre mar barceloní que calla
i és oblidat de tanta bona gent.

Es cosa rara si algún carro hi puja;
només sé d'un que ve cada mati
i passa a l'hora en que el dormir ja enuja
i és dolç el dringoleig que els ulls fa obrir.
Tothom com a pagès s'hi diu bon dia,
perquè tots semblen coneguts de temps,
s'hi senten cants de gall, crits d'establia
i fins i tot manta sentor de fems.
Però és el vent, que d'entrebancs no cura
del meu carré el passejador fidel:
ell ve rabent, sols un moment s'atura,
i des d'aquí llença son clam al cel.

Clementina Ardería

línies simples no doneu gaire recol-
zament al percaçador de característi-
ques i accents fisionomie?. Justament
en els retrats femenins l'Acher triom-
fa graciosament; en ells demostra
quines fines condicions són les seves
i quanta sensibilitat posseeix per
copsar aquells matisos i línies fugiti-
ves de les faciès adolescents.

Una condició molt estimable de
l'art de l'Acher és, demés de la traça-,
la pulcritud amb què executa les se-1

Ves obres, els diversos procediments
dels seus dibuixos, aquarel·les! guai-
xes, els quals semblen fets per mans
de fada: certs carbons o dibuixos
al llapis conté i al llapis plom sem-
blen difumats amb polsim daurat d'a-
la de borinot, per no dir de papallona,
ço que podria semblar carrincló. Els
dibuixos aquells, esmortults però ro-
bustos, aquella manera de fer tan apa-
gada, però tan valenta, és ben perso-
nal; es fa estimar per l'originalitat i
la gràcia que els animen.

No cal dir, però, que Shum, el cari-
caturista està a la mateixa alçada de
Joan Bta. Acher cultivador d'un art
més seriós. En tant que caricaturista,
pocs n'hl ha a la nostra terra que ha-
gin trobat un estil més simple per
atènyer la major expresió i grotesc.
Ei l'art de Shum de la mateixa fusta
que el de Bagaría: ambdós procedents
de l'art de l'alemany Gulbraudson, del
qual ambdós catalans heredaren tam-
bé la poderosa facultat retratíitica.
Hom no s'explica com amb els ma-
teixos procediments i amb un idèn-
tic talent e» Bagaría hagi triomfat i
en Shum no. Potser les idees políti-
ques i socials d'aquest l'hauran aïllat,
l'hauran fet desenrotllar en un am-
bient on no abunden els editors ni
ela col·leccionistes, idees que li han
trencat de tan dolorosa manera la se-
va joveníssima existència. Nosaltres,
que som homes d'idees i grana ideals,
com l'Aoher, havem de considerar la
aeva immensa desgràcia i fer-la pe-
sar en l'estimació d'aquest art que
per si eoi ja es defensaria, però que
avui dl« necessita de totes les simpa-
ties i encoratjaments i lliberalitats.
(Joan Sacs a «La Publicitat» dei ß de

setembre).

L'obra d'art é,s un record
- d'amor.

PAUL AUDRA

L'obrer Càndid Rey
En un altre número vàrem

donar compte del cas ocorregut
a l'obrer Càndid Rey, aquest
minyó vivia í treballava a Per-
pinyà i per qüestions polítiques,
a demanda del cònsol d'Espa-
nya a aquella població, fou mn-
rat a les autoritats espanyoles í
avui està a la presó. Càndid Rey
no és català, però és uïi bon
obrer i això ja diu prou que és
un home internacionalista amic
de totes les llibertats.

Ja diguérem també com en
parlava tota la premsa francesa,
des de la més dretana fins a la
de màxima esquerra. Un periò-
dic tan simpàtic com «L'Eveil
Catalan», de Perpinyà, ha de-
dicat tot un número a aquest
cas únic.

S'han organitzat actes^úblícs,
a Perpinyà, i s'ha fortnat un
«Comitè Pro-Càndid Rey».

Fet i íe^ no podem dir res
més del cas. Els lectors se'n fa-
ran càrrec.

No volem acabar aquestes
ratlles, però, sense fer constar
un fet, que diu molt en honor
d'un home: M. Herriot ha desti-
tuii i processat al secretari del
Prefecte de Perpinyà, un tal Ba-
billot, el que ordenà el desig del
cònsol espanyol, el senyor Juan
Bel y Serrano.

Quan l'aucell és desvet-
llat per l'alba, tot el seu
anhel no és pas absorbit
per la recança del nddri-
ment. Ses ales, inlassa-
bles, reponen a la crida
dels cels. Sa gorja llen-
ça cants de joia a Í¿

llum nova. ,
(També a nosaltres) Ja
humanitat nova ens en-

via sa crida.
Que nostr,e esperit res- ¡
pongui en sa pròpia Men- '••

gual
RABINDRANATH TAQOM

Cristòfor de Damenec
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per M. Serra i Moret

L L aliHdites
per B. Farré

EU tratti J .el patró
caricatura per APA

U tragèdia ¿eu poblis rurals
per Joan Formant

Eli mm üls Jotlals. • Li Pesti
oer Salvador Majó

ïlsttB a rEiposícló liittrnadonal íe la
(Nitride, a fiiet

per J. Comaposada

Raion di «ao«! al ï Conp la
iDlífiHlMjl leninista

í article« del Dr, Muntanya, Go-
terc«, Cristòfor de Domènec, R.
Ramis i altre».

Treballador!
Signe« digne de la teva condi-

ció humana!
Com a home, t'has de sentir

cintada i laborar amb el socia-
lisme per. l'adveniment d'una

societat millor.
* Com • productor, t'has d'a- '<
plegar dins lei organitzacions
obreras, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans.

Què fas pel millorament
de'la nostra societat? Com
contribueixes al manteni-
ment de la premsa socia-

lista i obrerista?

Cendre les frases retòri-
ques com a fets consu-
mats, és condició molt
meridional—Pío BAROJA

Fem present als nostres
ccrresponsals que les li-
quidacions deuen practi-
ca r-les cada fi de mes. Als
negligents que no ho efec-
tuïn els girarem, carre-
gant-los una pesseta per
les despeses.

No admetem retorns de
peí per. Per això facturem
eísexeniplars a W ets.

JUSTÍCIA SOCIAL

é's l 'únic periòdic de la nos-
tra terra que recull en un
sil ideari tots els desitjós

del poble

C H A R L E S G I D E
Versió castellana de J. Otrd»

Preu: l'50 Ptes,

flïanl-pjíctí rua llei di Eiwriliw
I . S A L A S A N T O N

Prou: 015 Ptes.
Publicacions de Propaganda do

Acció Cooptratista
Encàrrecs: Aurora, 11 bis.

Ah suscrlptors de fora
El manteniment d'un

periòdic com el nostra
comporta v n sacrifici
constasi. L ' anormalitat
actual fa'més dura encara
la vida de JUSTICIA SO-
GlÄL.

Preguem a tots, viva-
ment, vulguin ajudar a
T èxit de /a nostra obra re-
mesant-nos l'import de les
suscripcions que s ' ens
deuen.

CRÒNIQUES XILENES

Os Sindicats
i Associocions

Tanmateix els sindicats o as-
sociacions sembla que donen
bons resultats per als obrers i
classe mitja a Xile, com arreu.

Un any enrera els mestres i
mestresses d'escoles fiscals o
públiques, protestaren irats per-
què el govern no els pagava
llurs sous des del desembre i
crem a juliol. Varen associar-se;
i després presentaren unes enèr-
giques reclamacions, per escrit,
al President i al ministre d'Ins-
trucció pública anant al Palau
de. la Moneada—estatge del Pre-
sident—una nombrosa comissió
a entregar-ho.

I fou oli a un llum, car davant
les seves menaces els pagaren
tot seguit.

Ara, conseqüència de les dis-
bauxes radicals, l'erari públic
és exhauste, i de bell nou els
mestres i altres empleats de
l'Estat, es troben sense sous de
gener ençà, cosa que agreuja
per demés la carestia de la vida
degut a la crisi econòmica que
atrevessa el país amb la baixa
del canvi a causa dels mals go-
verns que patim. Una lliura es-
terlina anglesa val 45 pesos xi-
lens i encara sembla que baixa-
rà més el canvi xilè. Figureu-
vos com pot viure qui té dos-
cents pesos de sou mesáis i no
els cobra fa sut mesos!

L'associació de professors o
mestres, tingueren reunió acor-
dant demanar al ministre Salas
Romo—que és radical i es diu
redemptor del poble—que els
pagués llurs sous sinó es veu-
rien precisats a {anear les esco-
les, car famolencs com eren, no
podien treballar. Per resposta
el ministre els amenaçà amb
deixar-los destituïts i els despat-
xa amb un groller mot.

Però ells han celebrat assam-
blees de protesta arreu del pals,
han publicat fulles explicant
amb que es gastaren els diners
públics mentre els educadors del
poble es morien de gana. Els
socialistes í «Y. W. W.» o sia
«Asociación de Industriales del
Mundo»—ajuntaren llurs veus a
les dels mestres, i han triomfat!

Si no hi havia diners per a
pagar llurs sous atrassats als
educadors del poble, en canvi
n'hi hagué pel President per l'e-
xèrcit í per la marina; per festes
al príncep reial d'Itàlia i al almi-
rall anglès d'una esquadra qui
arribà fa uns días, per viatja el
President d'un'cap a l'altre de
Xile amb nombrós sèquit; per
enviar ambaixades)extraordinà-
ries a les festes de l'Equador,
per comisiona gent a Europa,
amb qualque pretext, etc., etc.

Ara també els empleats d'as-
censors o funiculars de Id ciutat,
demanen augment de sou i re-
baixa d'hores de treball. Hi-han
maquinistes que aguanten dolze
i més hores seguides.

Els patrons no els volien-es-
colíar despatxant als qui s'asso-
ciaren. Però ara han declarat la
vaga, i els tranviers s'hi pleguen
també deixant la ciutat de nit a
les fosques, í sense tranvies.
Altres gremis diuen que ajuda-
ran el moviment.

#* *
A causa de la fabulosa puja

dels queviures i les cases de llo-
guer, i sabent-se que s'exporta-
ràn cereals i farines a l'Argenti-
na i Perú, malgrat no haver-n'hi
prou per al país, s'han ajuntat
totes les associacions i sindicats
obrers de Xile per a fer pressió
als governants ' i obligar-los a
encarar aquest problema. La
fam, una fam tan crudel com la
de Rússia o 1« de Xina, hom diu
que amenaça a la República,
mentre els parlamentaris passen
els dies discutint encara la «ne-
tedad» de les actes al cap de
quatre mesos de les eleccioni, i
restant per bones malgrat les
discussions.

[Oh, aquest Xile, aquest Xile,
poble de gent suferta i treballa-
dora, de gent de rara energia,
no és pas dig»e dels mals go-
verns que pateix. Si aquests
homes despertessin de llur apa-
tia política treient aquests go-
verns, escòria encara dels temps
colonials, Xile ressucitaria, com
nou Llàtzer, ocupant el rang de
gran nació que per l'esforç i
treball de llurs fills mereix i té
guanyat.

Carlota Goteres
Valparaíso, 15 agost 1924.

»stani apili lletra lì
presos

Volgut company director do J UI
.CIA SOCIAL. , -'.--ite;-"
El vostre setmanari—quo jo H-*****

xo amb 1'atenciÖ de que soc cai
ha publicat uà comunicat, tristful
un poquet tendenciós, d'uns*
pany presos. , ¿,

KIs firmant« do la fulminant jrt»-
toata, amb més lleugeresa que refi M ,
xtó, m'assenyaleu a mi com a
nista oficial, com a polític d'oflt
com a membre del «socorro rojo», í, '

I jo, quejo sàpiga, avui no soe pas
res d'això... . ;'

Els firmanti de la fulminant profi-
ta van un xic ratraasats do eofnptej.
Quan jo rebia, a mana plenes, l'ftr
«rus», era ahir... ora abans... era
quan,ontremipr de llibrers ratera ide„
confidjBirts i Uadregota rovolucioBjí-
ris, em passava el dia fent «marrana-
des revolucionàries».

Avui no em mantinc, gens nt mica¡
de l'or «rus». Em pot bin creare,,
aompany director. Avui soc un bofí
noi. Avui ja no soc cap capità d« lla-
dres. Avui solament em mantinc dels j
pocs cèntims que em recullen, un •
grup de bon» amics, que es poden
comptai amb els dits d'una sola mà,

Ço de polític d'ofici és un tòpic tsjar
reveli i tan regastat, que" no merei j,,
refusació de cap mena. Eu quan a ça'
de comunista-oficial, declaro que !jíj|,
soc comunista, sí per cfmmuRta *'«&
ten l'ésser inscrit al partit coimioial^
Per a ésser comunista oficinl , rnlPó^1

dit, a ingressar al partit comunista^',
trigaré el temps que trigui a POTOÏ
els peus al carrer. Faig avinent aqws*j
ta fulminant noticia per a satisfece^'
dels aficionats a catalogar'étiquetée.'

Llegidor obrer: Tu no saps qui soe,
jo? Ai, càndlt amic! Jo soc un <ie)|K
embolicats on les porqueries d'ahir^
moltíssirn més documentat que ein*
firmarvi» de la fulminant protestaci,
no obstant, ja has vist quau do temps
m'he estat callat... sense dir ros, sen-
se citar el nom ni el cognom de nin-
gú... perquè no m'ha donat la gana,
.ni mn dóna la gana, d'engreixar eli
vertader» enemics del front oniC'-
obrer.

Tinguin,' doncs, present, els fir-
mants de la fulminant protesta, que1

jo, avui, no soc comunhta oficial, íii
polític d'ofici ni membre (sentlnt-bo
molt, em poden bon creure) dol <so«,Ï
corro roja».

Noves i documents

A mi no m'ha esglalat mai la clare-
tat, la llum. L^ûnic que els firmant«
de la fulminant protesta em poden*
llençar a la cara, és l'haver romput
radicalment les relacions amb un es-
camot do lladres i tserenoa». Si això
és un delicte... .,

Amic If'ctor: Si has seguit nmb una:
mica d'imparcialitat les nostres «lint«'
tes», j-i haurà« vist que estem voltat»
d'una colla de... revolucionaris un;
xic massa perspicaços. ;

I si els nostres anarquistes (jo en
conciso do, molt seriosos i de molt
honrats) no giren aviat un poc A:
«disco» d« los seves destemplades in-,
temporaries, acabaran f*nt llàsti-ma
als homes i fàstic a les mosques...

Company director: Dispensi'm Í¿,
molèstia i toleri'm l'espai que prarço:
del seu periòdic. No hi tornaré me»
al seu hebdomadarl a rentar aquest« ;
classe de rob«. -\

Robi nn abraç ben fott d'aque*4
senzill . ' ' •

Eusebi Rodríguez
29-9-1924.

h i min i nu nu.
ru k HHltitt nWii

Capsanes.—R. S., 1 pta-
Girona.—M. P., 3 ptes.

Total, 4'— ptes.

JL tots el hoitrs «jrraiment.

Entre totes les més al-
tes veritats, nosaltres
sols devem explicar-ne
a'queíles que podran ,
servir per bé del món.« /
Les altres, devem re-
captar-les a dins nos-
tre; semblants a les dol- •'
ces lluïssors" d'un sol
abscondit, elles expan*- ,
diran la llur claror da-
munt de totes les nos-

tfes accions.

GOETHE. '•

A I . U M A N Y ».-Congre« de la Fe-
deració Internacional d obrer«
del transport.
Hem rebut les conclusions aprova-

des en el Congrés do la Federació In-
ternacional d'obrers del transport ce-
lebrat a la ciutat d'Hamburg ela dies
del 7 al 12 d'afost darrer, amb assis-
tència de .144 delegats que represen-
taven 40 organitzacions amb un total ¡
de2.010.807 membres. Els països,
compresos eren Alemanya, Argenti-
na, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Es-
panya, Estats Units, França, Gran
Bretanya, Holanda, Itàlia, Letónia,
Noruega, Palestina, Human lu, ¡í uc-
cia, Suïssa i Txecoslovàquia.

Ml Congrés va acordar protestar do
}a desnacionalizado dels ferrocarrils
alemanys; invitar a tots els obrers
del transport a pendre part activa eu
tota campanya dirigida contra el fei-
xisme i la reacció; preparar un estu-
di complert de l'organització del
transport; condicions de treball, apli-
cació del control obrer, etc. per tal
de fundar en terreny pràctic una se->-
riosa. campanya sobre socialització

•dels mitjans de comunicació; exigir
a tot arreu l'estricta aplicació de la
jornada de vuit hores o la setmana
de quaranta vuit; regulació i remune-
ració equitativa del treball en la na-
vegació interior, en ports, arsenals,
does, etc.

La tasca d'aquest Congrés és digna
d'ésser estudiada per Ift serietat I
preparació que ha demostrat eu les
seves deliberacions, en ela raports do
les comissions i fins en la fundamen-

' tació dels acords presos.

SUÏSSA.-Un «lutada reeemanable
Conradi, l'assassí deVororosky, re-

presentant dels Soviets a la Confe-
rència de Lausana, fou detingut dies
passats a ( í inobraenun cabaret on,
pistola en mà, amenaçava les cam-
breres i movia el més gran escàndol.
La policia va haver-lo de subjictar
violentam enti el tribunal l'ha con-
demnat a un mes d'arrest. Conradl
estava sota la influència de la cacaí-
na la qual cosa sembla que consti-
tueix en ell un hàbit.

El jurat que va declarar-lo exemp-
te de culpa per l'assassinat de Vo-
rowsky pot estar satisfet de la seva
conducta que indica l'alta Uealltat
que guiava aquest criminal quan va
colpir il repreaen1»afci ,deli; Soviets
en venjança—segons V« dir—de les
injustícies i atrocitats comeses pel
.govern de Rùssia. Conradi és un dig-
ne, representant dels desposseïts per
la dictadura del proletariat, i els vin-
dica magníficament.

FRANÇA.—La taxa sobre l'imyor-
taolé alemanya.

, Per decret del 20 de setembre s'ha
posat en execució la llei de 21 de març
de 1921 quedant establerta des de l.r
d'octubre una taxa del 26 per 100 so-
tre les importacions alemanyes. A-
questa taxa es calcula que rendirà
uns 250 milions de francs cada any,

. qual suma g'abonarà al compta de ro-
paracfons havent la de reintegrar als

' Importadors el govern del Kelch.
Aquesta mesura ha sigut mal re-

buda a Alemanya on es considera
, una deslloaltat després d'haver-se •
eitabler feliçment el pla dels experts,
però els francesos aleguen que res hi

perden els alemanys car la tax» tin-
drà els mateixos efectes que les pa-
gues directes per reparacions i asse-
guren en canvi Ì'ef.ullibri del pressu-
post francès ço que era una aspiració
indeclinable de l'actual govern. Hom
veu, però, en aquesta mesura, un mit-
jà de molta eficàcia per a contenir la
creixent onada, d'importació d'trti-
oles manufacturats alemanys dintre
de França.

El dret sindical dels fnnelonarU
El reconeixement del dret de sindi-

cació dels funcionaris ha sif ut dos de
temps un motiu de campanyes inten-
ses i apassionades. La Confederació
General del Treball el té inscrit en el
seu programa mínim i la Unió federa-
tiva professional de funcionari^ va re-
querir als candidats en les darreres
eleccions a declarar-se partidaris de

. una llei que assegurés als funclona-
' ris els beneficis de la ordenació de
; 1884, «1 dret sindical irrestrenyit,
r l'institució d'un Consell de discipli-
' na i la reintegració de tots els exone-
jjrats per delictes d'opinió.
[ ' Herriot en 18 de juay va declarar
íaavant del Parlament que el Govern,
no oposant-se a l'organització profes-

' slonal dels funcionaris, reconeixia
f llur dret a la sindicació. Malgrat tro-
• bar aquestes declaracions satisfactò-
' ries, els funcionaris reclamen la pro-
- mulgació d'una llei que estableixi llur
4dret sindical. Kl President, d'acord
•amb una delegació de la Federació de
'funcionaris estudia ara el texte legal
«que sobre aquest extrem serà sotmès
^oportunament a les Cambres.
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A R A H I A . La caiguda de Hedjaz
Ki replie do Hedijnz, declarat, indo.

pendoni de Turquía on 1010 pol Uran
Califa Hussein Ibd AU proclamant-se
ell rei absolut, ha sufert l'luvasió do
les tribus wababis les quals han co-
mès terribles atrocitats a El Torba,
Taif i altres poblacions. La lluita entre
les forces del rel senrreim, comanades
pel seu fill Emir Ali, i el soldà de Nejd-
ja fa mesos que dura i havia donat lloc
a saguants epissodis tais com la mas-
sacre de una peregrinació que venia
de La Meca perpetrada pels wahabis a
darrers d'Agost. Ara les forces del rei
Hn'seiro han sigut delmades, ej üed-
JM2 completament invadit l el rei ha
abdicat abandonant el seu país a tota
pressa.

Husseim durant la guerra europea
es feia pagar amb un gros subsidi
d'Anglaterra la garantia de psu a les
costes orieatals,del mar Boig. Quan el
subsidi H fou retirat va crear una se-
ríe d'impostos i tributs als milers'de
peregrins que constantment visiten
La Meca i altres llocs sants. Això el
f ju impopular entre els mahometans
i molt particularment entre els seus
súbdits. Per això la resistència als
wababites que en altres temps havia
pogut menar amb èxit, ara 11 ha fallat
totalment i la seva caiguda sembla
que serà definitiva.
ITALIÀ.—El Dedeoaneso

El lector sap, que Ics Illes del Do-
decan^so, Bodes, Karpates, Kaios,
CUarhi, Tilo*, Nisyoros, Go^, Kiilym-
nos, Leros, Patanosi Artipolea(Stara-
palia) amb uns 40 illots adjescents, fo-
ren ocupades per Italia on 1912 en
ocasió de, la guerra amb Turquí«, moti-
vada per Ja possessió du la Trlpolitane-
La població d'aqueixos illes, llevat de
una pollita minoria de turc», jueus i
mahometans en les illes de Rodes a
Cos, és exclussivament grega, però el
tractat de Sèvres va conferir la posses-
sió de les illes a Italià i el tractat de
Lausane de 1923 reconeix la sobirania
d'Italià sobro les illes del Dodecaneso.

Anglaterra Ua treballat per a que
aquestes illes passessin a mans dels
grecs en cumpUment *de la promesa
que va fer se a Grècia al restringir la •
seva àrea d'ocupació de Ionia. Però
Mussolini ha dit a "Nàpols que
aquest era l'any que havia continuat
amb Jubalandia i acabaria amb Bodes
italiana. Sembla que s'arribarà a un
conveni amb Grècia i Gran Bretanya
cedint Italia a Grècia tot el Dodeca

'neso llevat de les illes de Rodee, Cos i
Leros que són, però, les més Impor-
tants de l'arxipiélac, o almenys sem-
bla que aquesta fou la promesa feta
per Itàlia a la Gran Bretanya al ce-
dir-li la possessió africana de Juba-
landia. Per dret natural aquestes illes
corresponen a Grècia car la totalitat
dels seus habitants (100ÍOOO aproxima-
dament) són de raça grega 1 la llen-
gua grega és l'umica que es parla.

Els dies 8 i 9 de setembre varen reu-
nir-se a Berna els ministres del Treball
de Bèlgica, M. Tschoffen, de França, M.
Godait, d'Alemanya, Herr Brauns i de
Graa Bretanya, Mr. Shaw, juntament
amb el Director de l'Oficina Internacio-
nal del Treball, M. Albert Thomas i el
Diputat-director, Mr. H. B. Butler. Des-
prés de la conferència varen fer públic
el següent comunicat:
• «Els ministres han convingut en con-
siderar convenient, particularment en el
terreny social, d'arribar a una aplicació
internacional pràctica dt la jornada de
vuit hores a base dels principis de la
Convenci* de Washington. Han, exa-
minat la dita Convenció article per ar-
ticle amb el propòsit d'apartar tota di-
ficultat d'inierpretadó que entre ells
pogués haver-hi per tal de facilitar el
procés de ratificació per part dels' go-
verns respectius. Han constatat amb
satisfacció que llurs punts de vista
coincidien enterament i que allà on
s'han manifestat divergències eren d'es-
cassa consideració, per lo qual s'ha po-
gut acomiadar la Conferència amb el
sentiment unànim de que la ratificado
del Conveni de Washington és perfec-
tament possible.»

Com sia que els ministres francês i
britànic estaven ja d'acord i la llei de
ratificació té ja en ambdós països estat
parlamentari, ço que es desitjava era
assegurar l'adhesió d'Alemanya. Herr
Brauns va declarar primer que Alema-
nya ao acceptaria intromissions estran-
geres, però fou convençut després de
que no es tractava d'altra cosa que
quedar totes les nacions en un mateix
plànol, economic i social, i de sostenir
els pactes internacionals amb llealtat,
apel·lant en cas de sospita d'infrac-
cions a l'Oficina Internacional i en úl-
tim terme a la Cort Internacional de
Justícia. /

Finalment Herr Brauns va oferir rt-
eonanar la ratificaci* formal del «m-

veni manifestant que aviat seria an ul-
lada la disposició del desembre de 1923
ampliant la jornada de treball a més
de vuit hores en qualques inda^rie«,
sense que això afectés fiï absolut el
pagament de les reparacions'. '

El resultat d aquesta Conferència pot
considerar-se com un èxit de l'Oficina
Internacional del Treball, Ja qual nq
para de fer pressió per a aconseguir la
ratificació dels convenis. Txecoslovà-
quia, Àustria, India, Rumania i Orècia
han ratificat ja el conveni de la (ornada
de vuit hores i el dia que els parlaments
de França, Gran Bretanya, Alemanya i
Bèlgica, ho hagin fet, les dente nacions
seguiran decididament i el pacte serà
formal i infrangible a tot el món.

Lector: Ja sou subscriptor
de JUSTÍCIA SOCIAL?
Per a continuar la ijo?tra
obra, ens cal la vostra co-
operació i la dels viitris
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