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Quan serà comprès que el pa-
triotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?

GABRIEL ALOMAR

15 cts. àüTMAlNAkl SOCIALISTA RcMcció: fiuiriii, 14, pnl. • BARCILONA

Orientació
Tenim lletres d'amics i companys molt estimats en les

quals hi traspua un adoloriment i decepció per les nos-
tres darreres campanyes. Si el pitjor mal que ha sufert
el proletariat català és la desorientació,—pregunten els
nostres amics,—quin benefici pot derivar-se de la polè-
mica que en aquestes planes es descapdella i quin camí
ha de seguir el que llegeix sovint opinions contradictò-
ries?

Si un dels nostres principis axiomàtics és el de «go-
vern per discussió» en oberta oposició a tota doctrina de
despotisme i de dictadura, el partit que això defensa ha
de començar per practicar les més altes normes de res-
pecte i de tolerància i no solament ha de consentir sinó
escoltar i atendre les veus més discordants de la contro-
vèrsia. Ens guardarem bé prou de fer-nos solidaris de
certs conceptes que s'han estampat en aquestes planes.
Però no ens privarem de la companyia d'homes, abnegats
i entusiastes, la inquietud dels quals aixeca en les nos-
tres rengles el constant dalit del més enllà.

L'orientació és clara en aquestes planes i pot veure-la
senzillament el que no sigui orb i no sigui víctima de pre-
judicis. Fa pocs dies que les paraules del nostre Alomar
tenien una puresa i diafanitat corprenedores: Que ningú
no vegi en nosaltres intenció de sembrar disparitats en
Ja comunió fraterna, sinó apelado a l'ideal contra els
errors possibles, i sempre generosos, de la conducta.

L'admonició germanívola no és tracte d'enemic, és
al contrari, la vindicació del sentiment vexat. Després de
llargs mesos de lluita amarga, la nostra posició és la del
primer dia. Socialistes catalans, socialistes universalistes,
aspirem a una vida de cordial relació i de franca intel·li-
gència amb els socialistes espanyols. Que res no ens
aparti d'ells, encara que hi hagi molt que d'ells ens dife-
rencii. I quan, per alguna causa veiem créixer la distàn-
cia aixecarem la nostra veu desolada i més que mai allar-
garem la nostra mà per a l'encaixada fraterna.

Els nostres amics que vetllen, com nosaltres, per a
que no s'apagui a Catalunya la llàntia del socialisme in-
ternacional han de creure en l'eficàcia de l'obra nova.
Nosaltres ja la comencem a veure i no volem senyalar-la
a ningú perquè tothom la podrà veure^per sí sol. Temps

"ht"Ka~ naguf, ̂ "Dmis~de tota gestaao, queia vídaTHa vagat
confosa i imprecisa i els mateixos apòstols no l'han vista
com es depositava paulativament en la consciència del
poble. Es en mig de la confusió i de les tenebres que la
nostra veu ha començat a sentir-se i vindrà dia que fins
els més negats compendràn l'alt sentit de les paraules del
Mestre:

Com a lliberals de la llibertat social, recabem per
al proletariat la consciència d'un futur destí hegemònic
per a la nova plasmació total de la ciutadania.

Coroiditi n l'enquesta
En diferentes bandes hem llegit aquests dies retrets

què's feien als homes de JUSTÍCIA SOCIAL per haver
donat aculliment a les planes del nostre setmanari a al-
guns dels articles rebuts amb motiu de l'enquesta sobre
el Front Únic Obrer. Els que més s'han planyut, no cal
dir-ho, han estat els representants d'altres sectors obrers
que han rebut alguna esgarrinxadeta. Quina pell més fi-
na que tenen alguns?

Però ja ens en fem càrrec. El cas de JUSTÍCIA SO-
CIAL, periòdic de partit, convertint-se en una tribuna
lliure—realment lliure—per a les veus obreres, és alguna
cosa d'inusitat a casa nostra que fatalment té de descon-
certar a la generalitat. On s'és vist un periòdic informat de
l'esperit d'una col·lectivitat socialista — la "UNIÓ,, dels
nostres amors—admetent crítiques i fins diatribes antiso-
cialistes?

I és que amb la modèstia dels nostres mitjans actuals
ens hem proposat en primer terme exercir sobre el pro-
letariat català (tan admirable, tan sofert, tan ben dotat.,,
i tan ineducat alhora) una funció educativa i en aquest
sentit creiem que haurà d'ésser maximament alliçonador
per la nostra premsa obrera de capelleta—puix que aquí
no n'hem conegut mai d'altra—l'exemple ofert per la «so-
cialista» JUSTÍCIA SOCIAL inserint en les seves colum-
nes articles francament antisocialistes i fins alguns què,
en veritat, si els tinguéssim de classificar ens donarien
penes i treballs.

Potser amics estimadíssims s'han esverat també d'al-
guns dels articles apareguts en el curs de l'enquesta, i no
pas, naturalment, del seu to més o menys estridentment
revolucionari, que això aquí no pot esverar a ningú ,sinó
pel esperit absolut i dogmàtic que hi mostraven els seus
autors. I és que nosaltres ens refiem per damunt de tot
de l'intel·ligència dels nostres llegidors.

Es clar que aquells que aspiren a conduir eternament
els homes a remades, tenen necessitat de posar-los ore-
lleres per a que no perdin la trilla ni surtin del camí fres-
sat

Nosaltres aspirem a reunir nn nucli de lectors sado-
llats de lliure examen i avesats a fer dringar cada punt les
pròpies idees sobre l'or o el llautó de les idees alienes.
Quin mal hi ha per nosaltres en que la pedra de toc la
poguem trobar en les mateixes planes del nostre setma-
nari. Què's desorientaran potser els nostres amics? No
hi ha perill; els qui saben caminar per la terra ferma no
s'arriscaran així com així a endinsar-se pel pedregal o
pel fangar...

Hem de dir-ho sincerament: El socialista estàtic, que
ho és perquè ho ha estat sempre i perquè ignora l'exis-
tència d'altres doctrines, no pot interessar-nos gaire. No
volgueu ideals que no puguin resistir el xoc dels contra-
ris, com aquelles llances de vitrina de museu, lluentes per
defora i amb el pal corcat, que mostren erecta llur vana
petulància, inútils per la defensa i per l'atac.

Plau-nos més bé la companyia del socialista dinàmic,
en perpetual afany de superació, que cada jorn sotraque-
ja voluntàriament el seu esperit í refà el seu ideari—com
cada jorn es refà la claror del cel, sempre igual i sempre
renovada, després del defalliment nocturn i de les incerti-
tuds de l'albada.

El nostre ideal, amics, ha d'ésser com el mall creador
que endureix el seu tremp damunt el ferro de l'enclusa o
com l'espasa que s'esmola en el combat.

Dr. Salviati

RESPOSTES A L'ENQUESTA

Unitat de mètodes
Prosseguint la nostra tasca

creiem que no serà pas per de-
més que diguem quelcom sobre
cosa tan important, com són els
mètodes de lluita. No vull pas
insistir sobre el que dissortada-
ment està en la memòria de tots,
per els seus efectes desastrosos.
Dissortada i alhora aclaparado-
ra ha estat la lliçó, perquè ens
quedin ganes de tornar de nou
al mateix. Les preferències ens
han resultat funestas i malgrat
això sembla que Mh" qui es:q-;
ra no ha escarmentat i vol tor-
nar a repetir la prova. Afortu-
nadament cada cop s'aixample
més el cercle dels que creiem
que per desobre de tots els her-
metisiries de escola i dels estrets
motllos del contraproduent dog-
matisme de partit, i mes encara
'del perniciós sectarisme de ca-
pelleta, deu avantposar-se la alta
raó de la victòria tot lo esclatant
que sigui possible, sense entrete-
nir-nos en els moments de lluita
i de perill, en barallar-nos entre
nosaltres, per a determinar de
entre tots els mètodes de lluita
que posseinv a quin donarem la
preferència sense atendre a al-
tres raons que a les de les nos-
tres simpaties personals, imbuits
més per les miserietes de apa-
rentar una pura ortodòxia, que
no pas afanyosos d'atendre la
qüestió cabdal en cada cas, ço
és, la de que a l'entrar en lluita,
sigui per la raó que sigui, tant
si l'element productor çreient.les
circunstancies favorables per a
conquerir millores i planteja la
demanda i parteix d'ell lá inicia-
tiva de la lluita, com si és al re-
vés, que la iniciativa parteixi
del camp contrari, i ell es man-
tingui en la defensiva, En àrab*
dos cassos, entenem que la seva
màxima aspiració deu ésser la
mateixa, la de sortir-ne lo més
victoriós possible avançant si
ataca, i mantenint les posicions
que tenia conquerides, si no tro-
va ocassió oportuna per a millo-
rar-les.

Sembla poc seriós que des-
prés de les amargues experièn-
cies passades, i de les quals en-
cara n'estem tocant les conse-
qüències, ens entretinguem en
la pobre tasca de esmerçar Its
nostres forces i energies en una
una lluita fratiçidd; en barallar-
nos nosaltres mateixos en lloc
de emplear aquestes forces i e-
nergies en combatre l'enemic co-
mú. No escarmentem pas, ni a
prova de desfetes; Reviu en no-
saltres una espècie de atavisme
ancestral que sembla com si
ens induís a una brega conti-
nua sens treva ni repòs i quant
no tenim amb qui barallar-nos
ens barallem amb el company i
això f a que totes les iniciatives
per encertades i cçnvfaçents que
ens sigui« a tots, no ens plauen

en absolut sinó relativament. Per
què és això? Perquè per desobre
de l'interès comú i posem la pre-
ferència personal, la convenièn-
cia de l'escola o de la capelleta,
quant no son coses pitjors, con-
veniències personals, miserietes
d'amor propi i fins envejetes in-
cottlf ssables. El dia que la mas-
sai ttg*ñ més ilustrada, i per con-
següent més comprensiva, ja veu-
rem si sortiran amb la seva tota
acüiesta colla de teje mene j es o

•^Wes^H^csieSt-^ts^smés^-é-
tan esperant el moment oportú
de fer la traveta i de destorbar
tot lo què ells no puguin abas-
segar i fer-se seu. Acostumats a
fer de pastors, no se'n saben
avenir de que se'ls en vagi el
que fins ara havia sigut llur re-
mat; acostumats a ésser ells els
amos enyoren allò, aquella au-
riola de superioritat que s'abro-
gaven i que els permetia tractar
als demés a baqueta, com si fos-
sin llurs criats... Més deixem
aquestes disgresions que ens
portarien molt lluny i cenyim-
nos 4 nostre tema.

Nosaltres creiem que el pro-
letariat nostrat no deu casar-se
amb un mètode de lluita deter-
minat i usar i abusar de,l mateix
en tot temps i circumstàncies,
sinó que deu acceptar-los tots
com a bons i estudiar en cada
cas concret el mètode a emprar
i el qual aconsellaran prèvia-
ment, els factors de lloc \temps,
sense que això vulgui dir que
no s'hagin de tenir preparats
els estudis necessaris, abans de
pendre en ferm una determina-
ció de tal importància, Res de
emmaridar-nos amb accions di-
rectes o indirectes (base múlti-
ple,) perquè amdues son bones
si amib el seu us ens permeten
d'assolir la victòria, i més si
aquesta's conquereix amb un
maximum de resultats i un mí-
nimum d'esforços, De més a més
pot dar-se algun cas que les cir-
cunstancies aconsellin emprar
un mètode mixte, ço és, servir-
nos d'amdós alhora, sens donar
preferència ni a l'un ni a l'altre,
0 bé prescindir d'ells per á em-
plcar-ne d'altres de nous que la
constant evolució ens pot acon-
sellar i tanmateix seria ben cen-
surable que per raons del tot se-
cu»dàries es malmetés alguna
conquesta a l'abast de la nostra
mà per a no emprar la lluita a
base de algun nou mètode que
ens dongués més probabilitats
d'èxit, ES indiscutible que si's
pot assolir que totes les forces
obreres obeeixin a una direcció
bona, competent i capacitada,
es tenen per endavant una pila
més de possibilitats d'èxit que
no pas si la direcció és dolenta
1 poc capacitada com a succeit
sovint sovint.

Joan Franc.

CROMICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Turquia i Egipte

El món musulmà gira l'esquena a U Gran Bretanya la qual
tenia una política colonial i de penetració pacifica que semblarà
infalible. Més malgrat i trobar en aquests moments a Turquia «n
conflicte ambia Gran Bretanya per la possessió del vilayef di
Musul, interessa més la política interior d'aqueixa nació redivive
que marca a l'orient europeu un interrogant que les potències oc-
cidentals consulten amb certa inquietut o, almenys, amb atenció
creixent.

Turquia s'ha distingit en aquests darrers temps carn a campió
de la democràcia i s'ha vist en els seus homes directors el desig de
superar tots els règims lliberals europeus i posar-se a la vanguar-
dia dels pobles. Després de la decisiva victòria sobre Grècia,
Turquia va consagrar-se a la tasca de preparar i promulgar una
constitució de tipus americà amb adaptació francesa. La República
fou implantada, vingué la caiguda del soldà de Constantínoble,
l'abolició del califat, la supressió de l'ensenyament confessional,
V implantació del jurat, la proclamació de la sobirania del poble
per mitjà de la Gran Assemblea Nacional llegisladora i elector«
del poder executiu. L'indiscutible Ghazi, Mustafa Kemal Patxà,
que havia conduit les armes a la victòria i havia salvat del desas-
tre els restes de la nació immortal fou el verb infalible i el símbol
inviolable de la nova República, de les noves institucions i de les
noves llibertats. Ha tingut, però, un defecte i es el de volguer si«
multane jar el càrrec de President de la República amb el de cap
del Partit Popular, cosa per altra part innecessària car la florida de
la llibertat a Turquia—com en altres pobles—ha devingut en un
période d'excepcional restricció per a l'exposició i manifestació
d'idees i pot dir-se que no s'ha tolerat l'existència de cap orgue
d'opinió que no fos la dels propis elements governants.

Passat el temps en el qual 1 unió sagrada semblava indispensa-
ble, a la Gran Assemblea d'Angora ha començat a apuntar l'opo-
sició. La mesura de llibertat específica que conté un règim la dona
sempre el tracte f ue dispensa a les oposicions. No s~hi guanyi
gran cosa amb que la constitució i les lleis de un país siguin molt
lliberals si en la pràctica els poders dirigents tenen mitjans per a
conculcar la llibertat i el dret. A Turquia se li ha presentat el mo-
ment de prova i declarem amb satisfacció que, vistes les coses de«
d'aquí, fa l'efecte que ha reexit perfectament. La segregació del
Partit Popular ha provocat la caiguda del Govern presidit per Is-
tnet Patxà i la constitució de un Govern presidit per Fethi Bey el
qual sembla estai' en mes bons termes amb els oposicionistes com
ho demostra el fet d'haver sigut elegit per tercera vegada, i gairebé
per unanimitat, president de T'Assemblea Nacional després d'ha*

>^fçr-se produit l'escissió.
El ministeri de Ferti Bey, si bé constituït exclusivament «mb

elements del Partit Popular—tots ex-ministres, llevat de tres—ei
una invitació del President de la República a la reconstitució de
l'unitat dintre de un sol partit, aspiració ja gairebé irrealitzable,
car si ningú discuteix la supremacia de Mustafa Kemal Patxà, es
un desig molt general que la seva persona i el seu càrrec visquin
allunyats de la política directa i pugui exercir amb plena autoritat
la funció de poder moderador. No fora cosa extraordinària que el
Ghazi que tants èxits ha recullit en la seva vida militar i politica,
no tingués en aquesta .matèria una visió clara del lloc que li cor-
respon en la direcció de la vida del seu poble, si bé, aquesta dar-
rera crisi confirma el seu acert i dona l'impressió de que la Gran
Assemblea devindrà un cos deliberant i llegislatiu en els termes
més absoluts i el nou Govern ajustarà la seva conducta a les indi-
cacions que rebi de l'Assemblea escoltant particularment les veus
de l'oposició.

Mentre Turquia va guanyant camí i la seva situació és cada dia
més segura, Egipte, agitat per tota mena de propagandes violents,
ha trobat amb l'assassinat del Sirdar»Sir Lee Stack la causa de la
més sensible reculada. Stack era el cap dels exèrcits egipci i an-
glès i tenia més de polític que de militar com ho prova el fet d'ha-
ver sapigut combinar durant molts anys amb èxit apreciable la
seva representació britànica amb el cpmanament de l'exerqit de la
nació oprimida. La seva mort és una infàmia com ho fou l'atemp-
tat contra el gran nacionalista i aleshores Primer ministre, Zaghlul
Patxà. Tot obeeix a aquesta manca de sentit que solen tenir les
bandes de criminals que pretenen justificar amb etiquetes políti-
ques o socials llur naturalesa salvatje i vil. A Egipte, les faccions
organitzades per al crim hi han florit abundantment com en altres
països mediterranis i la sort de la nació sofreix i sofrirà d'aques-
ta malura fins que sigui totalment extirpada.

Zaglul era l'norae d'Egipte, com Kemal ha sigut l'home de Tur-
quia. Més jove, aquest darrer, ha pogut desplegar les seves ener-
gies i experimentar les seves idees de modernització del món mu-
sulmà amb tota la poixança. Zaglul te setanta anys i no compar-
teix les idees de Kemal i el seu camp d'experimentació és d'un al-
tre nivell i té arrels molt robustes arrapades en el seu sol. Sense
l'assassinat del Sirdar, Zaghlul hauria reexit i hauria portat l'Egip-
te a l'obtenció gradual de Ta independència més completa. Però no
convenia que cometés gaires errades tàctiques com la de no apro-
fitar-se de l'ocasió única que li oferia el tenir a MacDonald en el
Govern de la Gran Bretanya cl qual com a amic seu, com a sim-
patitzant i com a cap d'un Govern socialista, oferia el màxim de
possibilitats per a obtenir sense lluita ni violència noves conces-
sions i noves prerrogatives.

Cal fer-se càrrec de que la Gran Bretanya, per la situació geo •
gràfica d'Egipte i pels quantiosos interessos que té invertits tan
a l'Egipte com al Sudan, no transigirà en res més que allò a que
l'obliga la seva categoria de nacié civilitzadora i respectuosa amb
els drets dels altres. I com que la condició present del poble egip-
ci no pot despertar grans confiances a ñingú i les facultats demos-
trades per la pròpia governavió i administració no tenen l'exutó-
ria de 1 exemplaritat, Anglaterra no pot cedir no més que de mica
en mica i amo molt compte, particularment al Sudan a on els egip-
cis tenen drets molt discutibles i que farien molt bé de no contras-
tar-los massa amb la força de la nació invasora.

L'actitud de Gran Bretanya després de l'assassinat del Sirdar
ha sigut senzillament lamentable; Clemenceau o Mussolini ho
haurien fet tan bé com el propi Baldwin. Ara els conservadors ho
veuen i aprofiten el temps per a corregir l'etzegaiada. Però el mal
més gros ja és fet i ja no té remei i aquest és el d'haver posat el
ministeri de Zaghlul Patxà en el trànsit de dimitir. Zaghlul en el
poder convenia a Egipte, però encara convenia més als interessos
britànics. Anglaterra sap que després de una demostració de po-
dgr& indispensable la concòrdia o del contrari s'hi perden bous i
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lfsqueltaH la concorria amb els jnpdçrats no li porta cap ventatja. ). qua restii fos una cosa accessoria i i ,<
'EÎ nou gabinet egipci prestai* per' Ahmet Patxà Zivyar acceptent t ̂ ^rflciai. L'estil onc»ra qua sigui r

f<
•»testes exigències britàniques BO fa altra cosa que covar,,k^ifes.'.{-JW%a .Ë V(1^llß3 _j>reeiwm«at
gppuìars les quals contingudes o esclatants representen perada,1 WH^f*0^—P°* f$f;vlr P?*
oran Bretanya una engúnia i un perill. Altre cosa fora Si ort̂ la;̂ «1*» *' flxar urrffisament o,
Çran Bretanya i el poble egipci hi hagués la figura veûèf àwe {¿è
Zaghlul Patxà per a conduir i allunyar la lutura tempestai ( ̂

M. Serra i Moret«,.
i* .* . . . »•: , • , ; - i . . '
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IDEES D'ARA

< # ; A iHà i -« i •'••;•;
Bn el meu darrer article vaig

fer algunes observacions a un
distingit home de ciència, parti-
dari del sistema "evolutiu • en la
Irida de la societat Moltes vega-
des ino depèn de nosaltres ma-
teixos el pendre una o altra ac-
litud, venia a dir jo en aquell
«rtkle. Reformisme o revolució?
Hi han moments que aquest di-
-kraa no pot existir pels, homes
idealistes. L'enemic dicta la tàc-
Üea a seguir i «'ha de respon-
Mre abnegadament a l'imperatiu
<Je l'hora que passa. L'home de
més sensibilitat és l'home que
més necessitats. I mai podem
«nterrar cap arma que ens pu-
gui servir per a defensar aques-
ïes necessiiats.
s 'Em cal, per altra »part, dir
jfuatre paraules als homes de
principis i d'actuació anti-réfor-
mistes, que són aquells que ho
fesperen tot, absolutament tot,
ric la revolució, La revolució ha
d'organitzar tota la vida social
damunt d'unes bases noves.
Montará un nou sistema econò-
mic i de govern; establirà una
oova moral i una,nova cultura i
BB nou art. Però mentres la .re-
volució no, ve, en virtut d'iin
apolitidsme professat pel pro-
letariat, aquest ha de soportar
l'injustícia, d'una política ¡i d'u-
sa economia desequilibrada en
tent que inspirada per ;-la bur-
gesia. Els obrers han de viure
de la manera més primitiv» i v
Biiserabk en les barraques sòl"-
flides dels suburbis. Mancats d«
casa per les seves necessitats
materials. Mancats de centfes-
ée cultura, de llibres^ de biblica
teques per les necessitats espi-
jiüials; El fill de treballador ha
d'anar a l'escola burgesa. L'ho-

. me que ha d'ésser la nostra es-
perança s'educa en una moral
que demà li torturarà el cervell
i, uo sabrà com defensar-s'en.
i Jo crec que una actuació polí-
tica simplement i essencialment
obrera podria anar res^oltament
a solucionar moltes coses. Però
a í'acíuació política molts bbrérs
hi Oposen l'infeconditat i elS'deS-
ef.ífanys dela política. No obs-
tant/ jo crec, que parlant de po-
ll; ¡ca no podem pas generalitzar
massa. En realitat si els nostres
6l>rers senten tanta aversió per
hi política, en molta part es c'eu
a una experiència immediata i
lo al que els podia menar pel
bon camí i fer-los tnarxái' coni
els obrers dels "demés poblés; i
qúé en canvi els va defraudar
ptofondament. Es l'experiència
di'l senyor Lerroux, la farsa SK
nistra del lerrouxisme ei que va
fu- qu'e en molts homes s'esvaís
tota esperançà d'una política
obrera. Ben segur que si tota
aquella colla d'anys que ei van
perdre montant aquesta cosa
t^nt monstruosa i degenerada
c; ¡e és el lerrouxisme s'hague^-
Mfi esmerçat en una política
honrada essencialment obrera,
íivui la situació no farà pas la
mateixa.

Tal com han anat les coses es
1 oï dir que si hi han obrers que
desconfien de la política és per-
q ¡è el nostre proletariat no hn
i.ngut mai una veritable política.
Urà política vol dir l'organitza-
Cio i l'actuació segons uns prin-
cipis per a servir els interessos
«le la societat. El lerrou risme i
J<\s seves pràctiques no 'nan sig-
nificat mai que els hoj nes ser-
vissin a la societat, siní > que la
sodetat servia a certs homes;
me's ben dit a aquests j .upcrho-
mes del ^enyor Lerroux i els
Oí•-·*·;irt'nu·s aprofitats ; que a la
s t V n o i í i b r a manipula c« ;n tot el
que •¡•«odien. Ni fan 'soh; es pot
oir «ue cl -partit rf-dit'jl -hagi
existit mai; en conv i el que ia
gent lia vist i ha hag- ut de sopor-
tíir ha estat la vore icitaí d'una
coll«! d'individuus un i t s per un
mateix personalisjn .t: í xuclant
sota una mateixa r spinella. No
In ha hagut u¡ia pe >lít-ca ni tan
sdl.s un pait í t , sin .ó únicament
una partida. Parlo ara de Bai-
C^íoTia.

•Així, doncs, un & política obre-

tt#« on tota ois ¿eys caires i
l Això vol dir que ni tin iota rÜfet-

, Jb^eL 4$ssrt«ttl*pmrui essor an ~

raacasa nostra—si exceptuem
algunes actuacions > esporàdi-
ques1,—es pot dir que n» s'tta
creat. I no obstant, aquesta po-
lítica és una necessitat. ¡

u Çts ncïitríi obftftßii sa 'tna-
fona no són polítics, no son
refràmistes. No volen intervenir
OTtuf règim, del qual.no obs-
tant, n'hem de soportar indefini-
tament totes les .iniquitats.
Aquest règim imposa una moral
i una educació pels nostres fills,
una organització politica i eco-
nòmica que afecta les nostres ,
necessitats moral i la nostra
subsistència material. Aquest, rè-
gim reparteix els cabals de tots,
segons una falsa concepció de
la justícia. Veiem com la urbs
creix i s'aixeca fastuosa per un
costat i com per l'altre la misè-
ria envaeix les .llars obreres.

Contra aquest règim els apo-
lítics en protesten iradament pe-
rò no l'intervenen. Per endevant
han renunciat l'intervenció,, es-
perant l'hora. Aquesta hora in-
segura, que un dia la veuen
acost*r-se i l'endemà es deses-,
peren perquè dubten de que pu-
fiui arribar. I així va pa;ssant el
temps i la burgesia, sense que,i
ningú l'enquíeti, ocupa les nos-
tres posicions. - ;

Ja està bé que tinguem fe en
la Revolució. Però jo POI pre-
gujito sovint sinó podríem es-
peraria d'una altea, manera.

¡ Sinó podríem mentrestant, sor-
tir de la nostra .inhibició antiso-
cial, acudint â tots els terrenys
des,d!on s'eps combat, i interve-
nint «n'tots .problems que ens
afecten, en lloc «Je .deixar que la
burgesia composi al seu .gust

„allò que hauria d'ésser, obra nos-
tra? , - . - • , , ' . • * ; j

Això vol dir reformismeì:r<ìfS-

de 1« elàretàt, com afirma el »enyor
Junoy. -' ' . " . $.

KUeayor Jun»y deftaaant,JfJp%{
'•retrtttiMrqttO'jo ntr h» atacat," 'Ocrné*
pot demostrar duei coses. O qu« alia
precipitat o bé •que ha jugat brut. Si
í'b.» precipitat li haig da dir, quíg, W

.altfá dia no badi. I si .no h» ju¿atnet,'
ha de peniar que certei habUitats
quan resten de»cobertéa no pawe» de
èriaturaae«j '! J

Bn 1ot caí el senyor Jonoy^Kfrà"
iempro un home d'idee» (renlaJs.-M.V.

JUSTÍCIA SOCIAL
ésllïjjíejierlòíjicdela^

.tèa te.rya quBvFecul! eríj|ft
sol ideari tots eis desitjós' • • - ,,..'ÇV-,

li weri
rvj'-

•'- *&:

' :'£>

ti la lisia
Lei Revista Internaciottaf^

Treball pu Slic* un article '.'f "
'a la plumia autoritzada de'^
copovitch, ex-president úeM
.mite central dels^Congressof
'les Unions de Çooperative$;|>us-
5,CS, Segons aquest cir£icle^*;la
situació de la coopeFac^»/«»
aquell país presenta actuálnjeflt
les següents caracteristiqieí:
una rcrìncció del nombre ' tfítí^-
ganjtaîacions çpope/ative,

, dísíttSna«^^ «Al* efjéQÍitfs; ^
mateixes, rtì descens"consfiï
ble dels fondos de la cooperació
i un anormal desenrotllo ,tfel
personal administratiu., <'"*' .
•' L'història de la coopèrítóïct
•russa 'en el règim soviètic jpot
dividir-se en tr,es periòd*s*!,iju-
rant el priïtter, és dir, dea>èíls
darrers dtes de 1917 a comfeaçU.-

íí,

De Paris estant
|,es circumstàncies ens han

'inipo'sat unes vacances sopta-
des en el nostre modest comès
'derrotistes de la yida. |»arisen-
caí'I en disposar-nos- a repen-
díe la tasca, passem revista als
afSJimptes mereixedors, a juí
nostre, d'ésser esmentats, i tro-
bem, ultra el descapdellament
de la política, l'enterrament
d'Anatole France, la commemo-
ració de l'onze de Novembre i
el trasllat de les cendres dé Jau-
rès al «Panteón», •

Donar detalls del que fou la
solemnitat de l'enterrament del
gran pensador France, seria co-
sa rescalfada' En farem, doncs,
gràcia als llegidors, qui ja hau-
ran vist ressenyes en els djaris.
Que va acudir una gernació a
prfesenciar-lp, ja no cal dir-ho.
A París no és pas gaire difícil
reunir, per a un espectacle gra-
tuit,, la gent per centenars de
mils. Els mateixos que van acu-
dir a veure passar eï cadàver
del gran escriptor, propagandis-
ta üe la política .d'dtnor'i pau,
s'hauran apretat altres vedades
per veure arribar els 'guanya-
dors .del «Tour de France» o;per
intentar presenciar les manio-
bres d'associacions royalistes,-
amb etiqueta de gimnàstiques.
Per què hem de dir que no và-
rem saber veure l'emoció que
tan intensament es de.scubria en
el poble barceloní quan l'enter-
rament del Dr. Robert, de Mos-

•sen Cinto, 4 sobre tot, segons
ens,han comptat, en el més res-
cënt de "Guimerà? Hi vàrem tro-
bar a,rallicar aquell recolliment
.que reporta el dol sincer, i en can-
vi, ens hi .sobrava el doble camí
'f rslldats^que,^ presentaven els

fiaüelp en passar les Despulles del
qui, amb més fina literatura, ha-
via propugnat per a que s'aca-
bés l'exhibició d'enginys de
guerra.

Si -això hagués estat possible,
com l'esperit de France hauria
protestat d'aquells honors mili-
tarsi ; ' • ' - ' • • . •

pondrán, aîguns, Però, es. ilSÇiít i ment de 1919, la cooperante va-
diféeiï demostrar que .aquest-tp ' x **^ *
formisme o'çl que .volgueu'dir-
ne, no pugui ésser la millor ma-
nera de preparar la Revolució.

Marias Vldül."

l'ara Cacaba de tenir lloc el
tfa'sllát de les cendres.de Jaurès

tötftitraar funcionant co»
niteació independent sorrlnf^ je--*'
rò l'adversitat de la politicarle/^ j al'^anteón», i tampoc s'ha sa-
nerai del Gdvern soviefka|Qje { but .prescindir dels s,ol4ats i de
ti'asbaîçAîaMte^TtyirfitiaBl

, En el número de la «Soli» corr 'spa,-
ñent aI29del mes passif r.» contosta
al meu4arrer article (wen t arran de
I'anqáosta solfo %1 Front Unie. La

' reapàsta de Ik'USàifaf, /mérita mi ter-
mes'inesurats i correctes, rtrana a ven-
lendre l'inutiHtatSie continuar el der
bat. Esta 'bé, però abans vull deixar
precisada la hora posició un l'enqnos-
1». Kl Prótit ünb obrer podia sigtíiA-

• Cnr>tiióíte& cósè&;<dea d<J una solida-
ritat incondicionada que cpantingués
apretados les rengleres obreros de to-
te* lès tendencies, fins a un peate de
mínima con vivència per un fi <leter>-
minat-í-jíè assenyalava' un fi de cultu-
ra. Particularment basant-me en la
n<"»tra realitat social, 'des del principi
vaijí declarer qu* no creia en ü(i
Front Vnic'iiliBoluti poro no ob»t»nt
<reiíT oipresar la necessitat de Cc'rcír
a\glints pums de Cantaoto entre tota
ri» ««tirera de bona voluntat. Davaùt
¿'.lixd'JaVSoli»' no ha ensenyat cap
forma rtUntol'Un'oncia. No es aquesta
la bòneliiMò que jo hauria desitjat,
però e* tant, mateix una conclusió
ter-nfnsnt. Bea més.—M. V.

A'Gib returt considerable m'entero
que el senyor Josep M.' Junoyi dei de
;<LaVeu de Catalunya» fa algori««
«lusfons a una nota meva inclosa eri
la nt'O.fîiô" «Ecos i comentarís> d»l no«-
'tre »otmanari.

Reconec que és una ventatja qu»
l'adversari digui cosos estúpidos per
u ffr-lít.quodar malament sense can-
Mr-se gtilr«. Jo uo tinc la pretendo
île que 1* mova notà fos una cosa por-
p-itua i invulnerable, però em fa cer-
-;t Kìiicia que cl senyor Juaoy per a
f<sr-i(t<5 quedar malament m'atribueixi
cosiíe-que no he dit ui he pensat mai.

í.« niciesa que el senyor Junoy-
m'atribueix es la de quejo vaig afir-
mar que «la clarotat i l'estil són dues
c<H"S incompatibles» I que l'estil .«éa
t"t- »!lò quo en una obra hi ha dé 'su-1

pT-rîWM, d'nccesBórw, d« fullaraca» "
' 'Kl quejo M* »'JUSTICIA Sfinì AL
núffc'To del 15 rte novembre,- és'el se-
giit* ut: «Sacrificar la claretat a IVatil
voi dir tenia Ku»t per la fullaraca». I
ami afegeixo: un eatil on hi apare-
gui smcrit'ieadrt la claretat è« un estil
cloloiil; que és el mateix pensament
expressat en diferentes paraules. Amb
¡iixò j i es compendrà que nò lie dit,
}ji ho volgut dir que 1» claretat i l'es-
til fossin incompatiblss. sinó tot al
contrari. Menys encara .podia afirmat

Còmiques de tot <?1 país. Durant,1

', "ël segon période (1919-194Lla j
J cooperació"va deixar- d'ésser t

independent i va transfonnarrse j
, en un organisme de l'Esíat...'; I
.• Totes les formes de cooperació i
;, "es- confongueren en les «cprau- i
, hitat de consum» que vartftas«-

solir la representació d¿ l*Es|at
.: pej* al prov«?im«nt de la poblar
(; ció. Dunini el tercer période

Î
ue complica en "la primavèra
e 1921 amb la r ova pò'Hpca

,' econòmica, la cooperació tev>
ì bra .pdc a- poc la seva autonomia
j a l'ensemps què s'opera u% ieu
! ressorgiment economie degttt a

¡que les conseqüències dé'la/jio-
lîtica anterior gravitaven .-tqott
particuíarment sobre d'ella*.

Al començament de 1918.el
nombré d'afiliats a les ctffáoft"
zacions cooperatives de la* Äs*
sia Soviètica arribava a la,X$îra
de '2K200XJOO. D'aquesta: kfra,
10.000,000 d'afiliats pertanyi a
les cooperatives de consiöft í
10.500:000 á les cooperativisme
crèdit. y/^

Les cooperatives de crèdiffa-
ren desaparèixer compÌetatìtent
durant els anys 1919-1921>"iées-
tablint-5e després de una n\|jne-
ra lenta. El nombre de soCíafats
de consum ha disminuit uma
tercera part i el de llurs .afectius
més de Ja meitat. En canvi .-el
nombre d'associacions agrícoles
ha augmentat considerablement
si bé aquestes organitzacions
agrupen un nombre molí rè|uit
de membres (uns 80 cada asso-
ciaCïo)ji llur xifra de negoci« és
encara molt limitada. També les
Cooperatives de producció in-
dustrial s'han desenrotllat con-
siderablement ocupant actuals
ment entre les diverses f orme*
de la cooperació una situació
especial a causa de l'estat rui-
hós'de r.-n'iustrìa i deia desíòr-
gcimtzació dels mercats». ' • • • _ •

(informació de ' l'Oficina "In-
ernacional del Treball). '

Aquest número ha
passat per la cen-

sura militar.

•?erarines,*J»'a' íè-çueíaitóié ha«-,
ria sorgit la protesta enèrgica
del gran orador, que fou la pri-
mera víctima de la Gran Guerra,
precisament pel seu desig fer-
vent de que no es torbés la pau.
A ben segur, ell, tan partidari de
la nivellació, hauria també pro-
testat de la solemnitat del seu
enterrament.

A l'entorn d'aquesta solemni-
tat, s'hi va fer una campanya
intensíssima, afanyosos, tots els
partits, d'aprofitar-la per fer una
exhibició ofecompte de forces.
Els radicals :i socialistes varen
p,oirtar-ne, naturalment, el pes
principal, i aconseguiren juntar
uri nombre fabulós de persones
que amb la seva presència apro-
baven la política del Govern i
votaven per les tendències pro-
fitoses que en són el guiatge.
Poc pràctics en ;cpmptar multi-
tuds, no ens atrevirem á diruna
xifra: no.haviem vist mai una
gentada tan considerable. Els
reialistes, intentant boicotejar-
la, havien organitzat per al ma-
teix moment, la seva manifesta-
ció, que constituí una altra pro-
va de que s'ha acabat l'onada
de reacció que semblava haver-
se obert a l'acabament de la
Guerra. En canvi, els comunis-
tes que, malgrat les seves esco-
meses contra el Govern, que
deshonrava 1* memòria de Jau-
rès en rttre-lï homenatge, va-
ren sumar-se al seguici, deixat,
això sí, una solució de contínui-
tat, per a remarcarse bé. I el
seu nombre imposant, .(segura-
ment prop 30.000) la seva disci-
plina i cohessió haa posat el pà-
nic entre la gent de dreta que
s'ha esverat i ha esbroncat a
Herriot per haver permès tal
exhibició de forces extremistes,
Heíriot els ha respost amb un
cant a la llibertat, fent honor a
la qual també havia permès la
manifestació dels camelots du
rroi, ho essent la culpa del Go- '
vera si els reaccionaris no con-
seguir en r eixir. A nosaltres no
ens ha sorprès la magnitud de la
manifestació comunista, ni se |
n'ha de estranyar ningú que re-
cordi que, en les memorables
eleccions en que varen ésser ai-
xafades les dretes, els comunis-
tes varen obtenir a la regió pa-
risenca 300.000 vots. Ni ens sor-
pren, ni ens espanta la creixen-

ça de les aspiracions comunis-
jes. Ens desplau i ens fa pena
J'actuacicY dels'seus dirigents,
que sovint fan el pallasso, i ser-
veixen d'escambell a l'escamot
reaccionari. La política del Go-
vern accentuant-se en setítít ra-
dical, fins arribar a l'hora pro-
pera de constituir-se netament
socialista, ha d'anar restant
forces a n'aqueix nucli de ciu-

tadans que, en llur afany de mir
llorar de condició, no's donen
compte de que fan el joc dels
qui treballem precisament per
mantenir la present injusticia
social.

La manifestació que va acom-
panyar Jaurès al «Pantaon» va
constituir indubtablement »n al-
tre plebiscit del poble de París
a favor de la Pau. Per això els
chauvimstes, quan eren al Go-
vern, no volien concedir l'honor
pòstum a la seva víctima. *

** *
En canvi, l'onze de Novem-

bre, va ésser commemorat al
voltant de la tomba del soldat
ineonegut, amb espetec de tim-
bals i trompetes i exhibició de
tropes de tota mena. Però també
varen acudir-hi els mutilats de
la Guerra, exhibint uns destro-
ços, que feien posar pell de ga-
llina i refermar el desig, que
avui batega arreu, de que, en
lloc de preparar-se per a noves
guerres, es treballi per a que
l'amor entre'ls homes de tots els
pobles, en faci impossible el seu
esclat.

Vàrem passar vora la Tomba
on hi reposa la víctima anònima
i ilengoteja la flama eterna. Al
nostre entorn veierem una mu-
nió que anava desfilant, apar-
tant-se'n amb els ulls plorosos.
Es recordaven d'un familiar des-
aparegut en el tràngol de la hor-
rible camiceria i tenien el dubte
de si era el que jeia dessota
aquelles llombardes?

Ningú, que tingui cor, podrà
passar devall l'arc de l'Estrella
sense sentir una emoció intensa,
en considerar el gran nombre
d'homes* qu.e, com el que allí
dorm el son etern, varen ésser
sacrificats per innobles afanys
de dominació. A nosaltres ens
humitejaven també els ulls...

Maleïda sigui la guerra!

Rafael Ramis
fari!, iSov^niBrey 1923 ;~—--;-••

El Sr. Garriga i Nougués
no vol

què's posi. el monument en ellloc
de la primera pedra, encreua-
ment entre Gran-via i Passeig
de Gràcia.lEl Sr. Garriga i Mas-
só dóna lá cara.

L'afer ha sigut recollit pel
Comitè republicà democràtic fe-
deral, que ha convidat a mante-
nir els acords dels Ajunta-
ments populars a tota l'opinió
lliberal i justa. La Premsa ha
fet diversos comentaris. «El Li-
beral» comença treient les coses
de test. De la gran modèstia del
Mestre dedueix que el monument
s'ha de posar en algun reco de
barriada obrera. A les últimes
barraques, potser. ¡

La Publicitat opinà que el
monument serà lleig, i per tant
val més no parlar-ne.

La qüestió, però, no és aques-
ta. Totes aquestes raons són ex-
temporànies. Al temps del Con-
curs, pels Monument-projectes,
de designar la Comissió erecto-
ra, era T'adequat per haver cura
de l'interès artístic. Era el temps
d'elegir persones i obra.

Ara, no hem d'endinsar-nos
en discusions àrdues sobre l'en-
cert de l'esculptor, i molt menys
en la tria del lloc per emplaçar
el Monument. Són coses fetes.
Revenir sobre elles no vol dir,
què's fessin ni a gust de tothom.
Parlar «fixí porta a la conclusió
pràctica d'oposar-se al cumpli-
ment d'un deure de ciutadania,
evitant ,el consagrar un troç
preeminent de la urbs a la me-
mòria augusta d'un fill del po-
ble.

La qüestió no ha de treure's
de pollaguera. Els termes són
ben clars: cumpliment dels
acords solemnes presos per la
Ciutat

No es tracta en el fons d'utí
problema d'art, sinó de ciutada-

nia; En l'intenf 4e; privar a la
memòria del pobte d« l'alt exem-
ple de Pi i Margall, les raons
d'estètica i perspectiva han si-
gut simplement vergonyants cal-
çotets. Ens doj que gent de dià-
leg í companys de prestigi fon-
guin als enemics 4e ft| Mar-
gall, í de tot el queïrespleix
personificat en aquest nom ex-
cels, unes armes que Ja seva
notòria incapacitat no hauria
trobat mai.

Es compresible que devant un
problema que en ei fons i en la
forma és critic per la llibertat i
la democràcia, «La Publicitat»
que ha de navegar suspesa per
vents molt heterogenis, suspec-
te a les esquerres i anateinatit-
zada pel Brusì, de fugi l'embesti-
da i viri cercant uh pori, de
refugi calmos, el de l'Art

Es més estrany que esperits
francament lliberals no sentin
l'urpada adreçada al símbol.

Cap nom català pot ressonar
més que el de Pi i Margall eter-
nitzat en bronze. Es exemplar.
Es invulnerable. Es un nom
ideal per arrengleraré en ba-
talla. El temps que passa el bru-
nyeix. Convé que al volguéreu
mossegar hi deixin les dents.
Tantmateix, els hi restarà el bec.

Manuel Gales

En realitat, jo posaria
com a únic precepte a
tot home civilitzat el fer
realment feliç durant sa
vida quan menys a un
ésser; de la mateixa "ma-
nera que hauria imposat
per llei a tot terrassa
plantar durant sa vida
un arbre, si més no, en
vista de la progressiva
desaparició de boscos a

Rússia.
DOSTOIEVSKY

Si bons informadors no men-
ten, al nostre amic en Pau Gar-
gallo, li ha 'estat encomanat el
monument a Guillaume Apoî-
'iíS3írTqW?ÍxlcTã^Hriã~a^
vociò de l'esperitualîtat fran-
cesa.

En Gargallo venç a París. En
Gargallo ha sabut servar el seu
art amb tota noblesa. Nosaltres
diriem d'ell que era un sacerdot,
si|no s'hagués abusat tant dels
sacerdocis per a donar-nos gat
per llebre; així direm simple-
ment que és un artista auster,
que ha sapigut ressistir a totes
les tentacions. El bon burgès in-
tel·lectualista i snob «uè va pel
món sobornant al Pensament
per a matar tota grandesa i ju-
nyir-lp a la grisa mediocritat,
res ha pogut amb elicei seu
Art, per a lliurar-lo de tota im-
puresa, el nostre amic ha pas-
sat fams i misèries. Però avui el
seu Art portat enlaire per da-
munt del llot dels homes,—dels
homes que viuen en el lloí,~pels
braços miraculosos i per Pes-
perit vibrant d'en Gargallo venç
i la seva victòria ressona com
un corn.

Gargallo farà el monument a
Apollinaire. Dos homes que per
excés de viure el nostre moment
es perden en la eternitat. Dos
homes que han trencat tots els
vínculs que els unien amb els dic-
tats dels records i han dit q«ç
feien molt bé els morts de po-
drir-se en llurs tombes, que ben
morts eren. Deixaren en pau els
morts, perquè cregueren que
sols servien de menjar als cucs
i ells no eren cucs sinó hom«$.
I creaven pels homes i no pels
cucs. Per això 1» seva obra que
viu la vida d'ara—com un cami-
nar cap al demà—venç, Venç
perquè és l'obra nostra, la de
l'ésser humà que avui sofreix,
que avui riu, que renega í esti-
ma avui, que omple- carrers i
places i obre nous camins per
terres, per cels i per mars,—
perquè vol devorar el món en
una mirada. Net de la cascarri-
ca clàssica, enfront de precio-
cisme que ja no emociona ínés
que als adematosos de reloricis-
me,—aigua al cap d'avall,—crea
la seva grapa l'obra que & l'es-
culpir a Àpol-linaire, esculpirà
el nostre art civil. A vosaltres,
artistes classícitzants, ja us en-
carregarem e! monument al se-
nyor Sedó. , • > !

Gotdepttàfc
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El monument a
•n Pi i Margall.

Molt es ve parlant aquesta dios so-
bre l'einplaçauient del monument al
més alt polític de les terres ibèriques
dur»nt el segle XIX. La paraula de-
finitiva, però, per nosaltres, l'ha dit
el qui ha escrit aquestos ratlles:

f Discuteixen ara els diaris »1 l'A-
juutamout ha d<i canviar o no de lloo
on i'ha d'aixecar el monument a Pi 1
Margall.

La nostra opinió, eu aquest cas,
com quan fou dUcutida l'anomenada
tranformado do la líambla, és molt
senzilla i molt clara.

Creiem nosaltres que un Ajunta-
ment q i i>> , segons los matnixss nor-
mes que regulen el sou funcionament,
6* interi i administratiu, ni pot peu-
dre iniciatives que corresponen als
Ajuntaments d'elecció popular, ni pot
revuciïr acords que prengueren Ajun-
taments ok'gits per la ciutat.»

I hem d espurar que aviat el poble
de Barcelona pugui pendre lliure-
ment els seus acords.

L'origen de potes-
tat reial.

L'altre dia en la secció «Uu siglo
atrás»—l'única que té algun interès—
de «Kl Diario de Barcelona», copça-
rem aquesta perla:

«Lunes 8 de noviembre de 1824
NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA
La caridad cristana que tanto reco-

mienda a todos sus hijos la Santa
Iglesia Católica, me mueve a adver-
tir a la persona desconocida que ayer
domingo al bajar del pulpito de esta
Santa Iglesia Catedral en que predi-
qué la sana doctrina de que «el ver-
dadero origen de la potestad que
ejercen los Soberanos, no viene de
los hombres, sino de Dios»; me dijo
al pasar para ir a la sacristia: «No se-
ñor, no es así, no»; que si lo dijo para
impugnar la doctrina que acababa de
predicar, puede presentárseme con la
seguridad de que me hallará siempre
dispuesto a responder, así en público,
como privadamente, a todas las obje-
ciones que pueda hacer contra mi
doctrina, o por mejor decir, la de to-
da la Iglesia católica, y a apartarle

__pjor la misma caridad del error o erro-
res en que parece que vive: cuyo avi-
so le doy por medio de este periódico
con permiso superior. — Pedro Font,
presbitero.»

I mireu el que són les coses, el món
camina avui tan depressa que n'hi ha
hagut prou amb cent anys per a que
tota la humanitat en pes arribés a as-
solir un criteri unànim en el que
ahir era encara discutible. Qui go-
seria, a hores d'ara, seriosament, por-
tar la contrari a Mossèn Pere Font?

La rectificació que
esperàvem

Compost el número darrer arribà a
lea nostres mans un exemplar de «Kl
Socialista» on el redactor de la rúbri-
ca «Asteriscos* rectifica llealmeut
amb nobilíssimos paraules la rellisca-
da que retrèiem en mateix número i
contestant per cert, a un article,
«11 Core del Nacionalisme», que pri-
vadament li fou comunicat 1 que no
podé veure la llum pública per raons
altiradores.

No cal dir com ens plau en aquesta
ocasió encaixar efusivament amb les
mans que l'amic ens allarga. De
temps ha, tenim pel company Julian
Zugazagoitia — sensibilitat aguda i
exquisida, mentalitat copada i com-
plexa — una sincera admiració devo-
ta. La seva prosa neta, vibrant, Impe-
cable, és de les que més qualitat do-
nen a les planes del nostre col·lega.
Per això mateix fou major el nostre
doloriment en llegir unes ratlles pre-
cipitades. Però no en parlem més.
Queden les coses en el punt que cal.
«També, de vegades, dormisquejava
Homer».

Ara d'allò de anomenar-nos «Cata-
lanes y Socialistas» no'ns en havem
adonat. \ eu veritat, tant se'ns en do-
na que ens digui catalans-socialistes
com socialistes-catalans. Les dues co-
ses ens són connaturals, substantives
i necessàries; seise l'una o sense
l'altre deixaríem d'ésser el que som.
I desconeixem encara l'home que,
tenint alguna Tiüor humana, no estiguí
adscrit, concientment o inconscient,
amb voluntat o a contracor, a algun
dels tipus de la humanitat. Abans de
la guerra europea ja havíem llegit de
companys fracesos 1 alemanys—de
molt me« pes que nosaltres, l de tan-
ta valor potser com la del nostre
amic—rotundes afirmacions anàlo-
gues a la que ell fa: «Antes que vas-
cos, lomos socialistas». Després, ma-
lauradament, en sargir el drama, va

resultar que tot allò rra «imple litera-
tura, ci -i voli-i' ¡i * rclebralismP,
»üi i t l ia i -ü t . i ' i t a t uiii-xitniada. No era
un » e u t i i i i f n t , sinó una voluntat de
sentir. I, ¡t desgrat de l l u r noblesa l
de l l u r tremp moral, company! tin-
Pfurrem a h>s duo* bandes que fracas-
stmm terriblement n l'hora de la pro-
va, enduts per aquellos raous del cor
que la raison ne connaît pai.

No blasméssim pas excessivament
llur fallida si foren humans; massa
humans. Qui sab que hauríem fet si
eos hagessim trobat al mig de les
brases 1' amic /ugazagoltia 1 nosal-
tres! Però el tema es massa suggestiu
i altrament Rugglero, Orlanl 1 Labrio-
la—per citar el nom de tres pensadors
italians—han dit mol més del que po-
drien dir.

Sí l'element substantiu absolut de
molts que s'ho creuen, fos en veritat
el socialisme, és segur que la nostra
«Unió Socialista» hauria trobat per
part d'alguns una major comprensió.
Creiem tant, però, en la Virtualität
educativa del mateix socialisme, es-
cencialment anti imperialista, que es-
perem confiadament ésser compresos
un dia.

Entorn d'una '-falacia"
El debat plantejat pel nostre Alo-

mar estora l'actitud del socialisme es-
panyol ha tingut un abast formida-
ble i és segur que serà ric en
conseqüències, el resultat de les quals
no pot ésser altre que el perfecciona-
ment de l'ideal.

Ens dol per això que s'hl hagi vol-
gut barrejar el nom venerable de Pa-
blo Iglesias, fent-lo figurar en la sus-
cripció oberta pels companys de Va-
lladolid per a l'impressió dels tristis-
sima articles del Sr. Landrove—as-
signant-los una categoria de criteri
oficial del partit quan—n'estem se-
gurs—dia vindrà en que aquest crite-
ri haurà d'ésser superat pel partit
mateix.

Nota del rdia d1 «Action
Française»

Comentant eis resultats de les elec-
cions angleses:

«El laborista Mr. Emmerde ha es-
tat derrotat.» I afegeix el diari dels
camelots. «Es el que s'hauran dit ela
electors.»

Diguem nosaltres que sempre ens
ho havem pensat. Sabíem que VAefio»
française es distingia per la selecta
finor dels seus gustos. Però n'Ignorà-
vem la espècie.

El» biabe* francato*
El moment d'induptable sinceritat

de molts clergues és el d'aixecar el
càlzer abans de la comunió dient:
Dominvs non sum dignum....

Anatole France aconsella no revelar
el nom dels proveïdors.

Ja s'ha posat a ploure.»
Copiem del diari de Don Torcuato,

un artlclelsignat per Paz; «La siembra
iba muy mal—le contesté—pero ha
llovido, y espero que todo lo sembra-
do nazca en buenas condiciones*

Yo estaba segura de que Dios no
nos abandonarla por completo, por-
que en España hay gente muy bue-
na, gente que reza mucho.»

Te raó. Dios, poc o molt fa ploure
damunt d'Espanya. Hi té una certa
obligació. Perquè es evident que hi
ha gent molt bona, que resa molt. I
sinó plou més, és perquè encara resen
poc. En efecte, les pregàries 1 roga-
tivea son molthldròflles: A Masmoleta,
agregat de .Valls, tenien un Sant
Cristo, que segons deia el Sr. Rector,
«era un dimoni per fer ploure». I se'l
jugava amb qualsevol altre.

Ara, que també cal anar amb comp-
te amb les rogativos. Les confusions
solen ésser funestes. Al Montsant,
damunt del Priorat, hi ha una Mare
de Deu que no falla. Únicament que
per comptes de portar pluja du pe-
dregada. Ara els comarcans ja ho
saben i només la treuen quan volen
que pedregui.

lis Deputem di! tan
Amb ocasió de les eleccions que

han de tenir lloc el diumenge, dia 14
dels corrents, per a cubrir lea vacants
que l'han produït en la representació
obrera dintre delí quatre Comitès Pa-
ritaria que integren l'antiga Comissió
Mixta del Treball en el Comerç da
Barcelona, s'han reunit les entitats de
dependenta que a continuació s'ex-
preaaen i han acordat formar una can-
didatura de coalició per a pendre part
en lea esmentadei.

Secció Permanent d'Organització i
Treball del Centre de Dependenta del
Comerç i de la Indústria.—Unió Pro-
fessional de Dependenta i Empleats
de Comerç.—Centro i Unió Mútua de
Moços i Cobradors.—Associació Ferre-
tera.—Associació Professional d'Em-
pleats de Segurs,—Associació d'A-
gents de Segurs.—Associació de De.
pendents d'Agents de Duana, Con-
signatària, Armadors i Similars.—As-
sociació de Viatjants i Representants
de Comerç.—Centre de Viatjants- i
Representants del Comerç l de la In-
dústria.—Lliga de Corredors i Repre-
sentants de Comerç.—Unió Ultrama-
rina.

Malgrat que les tendències ideolò-
giques d'algunes d'aquestes Entitats
siguin un xic diferentes, teñen, però,
totes elles una realitat comú; la de
que són entitats lliurement consti-
tuïdes, a la formació de lea quals ha
precedit una realitat d'associació í no
són, per tant, filles de cap mena d'ar-
tificiosltat ni de cap propòsit artera-
ment premeditat per a suplantar la
veritable voluntat obrera.

*
* *Des del mes d'abril de 1920 l'activi-

tat sindical de la majoria d'aquestes
Entitats ha girat al voltant de la Co-
missió Mixta dol Treball en el Comerç
de Barcelona, avui desencertadament
dividida en dugués, contra Is nostra
voluntat i el nostre parer. Si aquella
Corporació va merèixer dea de bon
principi la nostra simpatia i la nostra
adhesió, fou per que la considerarem
com un organisme encarregat de pre-
sidir i impulsar la transformació i hu-
manizado de les nostres condiciona
de treball per viea harmòniques i pa-
cifiques. Bis acorda que la Comissió
Mixta promulgués, regulant en l'In-
dicat sentit el nostre règim de treball
havien d'anar multiplicant-se 1, sobre
tot, havien de cumpllr-se escrúpulo-
sament. Sembla, però, que el patronat
mercantil considera des de fa algun
temps a la Comtssió^Mixta,—avui a

""ïésoues^omissions Mixtes—,com
una organismes encarregats princi-
palment d'ofegar tots els nostres de-
sitjós de millorament; com unes ins-
titucions la missió de les quals hagi
d'ésser contribuir a la conservació
d'un règim econòmic basat sobre el
privilegi l aobre la injustícia.

Es cert que la Comissió Mixta va
pendre en ela primera tempi de la se-
va actuació,—com a natural repercu-
aió de lea inquietude reivindicadorei
del proletariat universal—alguns
acorda lleument favorables a la de-
pendència—sous mínims, reglamen-
tació d'horari, Tacanees,—però és cert
també que moltes altres demandes In-
sistentment formuladeï per nosaltres
no han sigut aprovades, malgrat l'ac-
tlvitat desplegada pela noa nostres re-
presentants. Eimentem el millora-
ment dels sous mínims d'acord amb
Lei noves elevaciona del cost de la vi-
do; l'ampliació del termini d'acomia-
ment en relació amb el número
d'anys que el dependent port« treba-
llat» a la casa; la formularltzaeió per
escrit dels contractei individuals de
treball; la generalització de la sema-
na anglesa; el treball intensiu per a
algunes modalitats de la dependència;
U festa al mati dels dilluns per als
dependenta detallistes, etc., etc.

Per altra part, i aquesta és l'objec-
ció més greu que pot formular-se con-
tra l'eficàcia de les dues Comissions
Mixtea, cal dir que llurs acordi, espe-
cialment el relatiu a l'herarl d'ober-
tura i tancament de lea botigues, ho-

Alliberament.
Amb goig vlvissim ens hem assa-

bentat de l'alliberament deia nostres
amics Marti Vilanova i Eugeni Aróles
que s'han reintegrat ja a llur vida ci-
vil després de passar més de set .me-
sos a la presó de Girona.

Jemand

extrem nu per això deixaríem risal-
irei de defensar els drets i els int^res-
sos de la dependència comercial de
Barcelona. La legislació social del nos-
tre país coloca ea mana de la classe
treballadora diferentes armes per a
defensar-se deia egoismes de la clas-
se patronal. Algunes de les Entitats
que subscriuen aquesta not» prcpa-
paren Ja ela organismes 1 les sistema-
titzacions necessàries per a, en el mo-
ment oportú, fer ús d'aquelles facul-
tats.

Mentres tant, dependenta tots de
Barcelona, movilitzem-nos diumenge
ylneut per a elegir ela companya que
en representació nostra deuen, enca-
ra, integrar els Comitès Paritaria de
l'antiga Comissió Mixta.

Que aquesta movilització que us
demanem sigui un réflexe de les nos-
tres inquietuds i de les nostres aspi-
racions. Tingueu present que si, da-
vant la petita molèstia que'el deposi-
tar una candidatura suposa, us aban-
doneu a la passivitat i a la inèrcia, la
classe patronal interpretaria aquesta
actitud com una senyal de conformi-
tat a les ominoses condicions en que
treballem.

Movilltzem nos 1 votem tots amb en-
tnaiaame i disciplina les candidatu-
res que ha confeccionat aquest BLOC
d'Entitats de dependents, i us pre-
guem volgueu consultar en les ofici-
nes del Centre, en les de les altres
Associacions o en les de la mateixa
Comissió Mixta, Plaça Reial, 12, si es-
teu inscrits en el cens d'electors.

La Societat de les Nocions
I les idees de comunitat
Internacional en els an-
tics autors catalans,
Conferència de F, Valia

í Taberner

Noves i documents

h i aiíflai i lïlül n
f na h nuHi nun

Tarragona.—i- Pt,5 pts.
Palafrugell-3. C.,l'50 pts.
Girona.— M. P.,3 pta.
AwW,-M. T., 5'25 pta.
Girona.—M. P., 4 ptes.

Total, 18'7Spt«t.

A tots el nostre agraïment.

rari que ¿I la garantia iniuitltuible
del cnmpliment de la jornada de vuit
hores, es cumpleixen »mb ben poca
severitat.

81 es Tolen «alvar les Cosaiaaions
Mixtes 1 ela Comitès Paritaria que les
integren, cal que a'acabi immediata-
ment aqueit lamentable estat de co-
aea. Si persisteixen els patrons en
obstruccionar sistemàticament les
nostres Iniciatixes, si els acords pro-
mulgata per lea dues Comissions Mix-
continuen cumplint-se tan im perfec-
tament com flna ara, i sobre tot, al el
Poder públic no'es disposa a castigar
severament als qui violin els referits
acords, aquestes Entitats de Depen-
denta ea veurien obligades a inhibir-
se d'una organisme» que per a res
pràctic servirien 1 que s'haurien con-
vertit únicament en la expressió més
eloqüent de la nostra Impotència sin-
dical.

• » *
Però si tinguéssim d'arribar a aquest

Inaugurant la sèrie d'actes
que l'Associació per la Societat
de les Nacions té en estudi, En
Ferran Valls i Taberner donà
una interessant conferència a
l'Ateneu Enciclopèdic Popular,
•obre «La Societat de les Na-
cions i les idees de comunitat
internacional en els antics au-
tors catalans».
' Començà explicant la finalitat

j de, l'Associació, integrada pi"."
-f^pmefr -4¿i¿«ew ¿-tendencies' ciìie-

rfnts, però que tenen un comú
sentiment que els fa treballar per
l'alt objectiu de la consecució de
la pau i de la solidaritat huma«
nés. La Societat de les Nacions
pot èsser un dels millors instru-
ments per acostar-se en aquest
«stat més perfecte, i creient-ho
així el conferenciant explicà el
corrent ideològic que l'ha creat,
perquè tant com els acords con-
crets a què pugui arribar-se, és
moralment important la creació
d'una consciència universal.

Analitzà En Valls i Taberner
els fonaments bàsics de la so-
cietat política medieval, que ve
a ésser com un parèntesi entre
l'Edat Mitja, informada del pen-
sament d'Arictòtil de que el tot
és superior a la part, que dóna
com a conseqüència la supedi-
tació completa de l'individu a
l'Estat, i l'edat moderna en que
tornen a ésser represes les ve»
l)es idees amb el principi de so*
bírania absoluta dels Estats pre-
ponderants i absorvents. En
canvi la societat medievaljdóna
a l'individu un lloc més acusat,
i essent estructurada en una sè-
rie d'organitzacions cada vega-
da més amples que formen com
un esglaonament, duu en darrer
terme a la unitat del conjunt, al
contrari del principi dels Estats
ultrasobirans i forçosament
égoïstes, que porta al mutu an-
tagonisme.

gn }e§ obres, dels nostres pen-
sadors medievals s'hi troben
força referències al corrent de
comunitat internacional Cità
principalment el conferenciant
els dos graus enciclopèdics,
Llull i Eximenis, llegint del pri-
mer diversos passatges del
Blanquerna, en els quais fins es
progecta una teòrica sistematit-
zació d'una societat comú me-
tòdicament unificada, i mostrant
els raciocinis en què es recolza
el segon per a defensar els aven-
tatges de la unitat de les na-
cions. Prova que els treballs
dels devots de la solidaritat hu-
mana d'avui s'estronquen amb
la rica tradició de la cultura ca-
talana medieval.

En Valls i Taberner fou molt
aplaudit en acabar la seva bella
i documentada conferència.

ÀUSTRIA.-El BOU Oevern.
Dimitit definitivament el govera

presidit pel vell canciller, Monsenyor
Seipel, desprès de llargues gestions,
en 20 de novembre darrer, el Consell
Nacional, d'acord amb la constitució
del país, ra «legir per 91 vots contra
60 rl següent ministeri: Canciller 1
Ministre de l'Interior, Dr. Ramek;
vice-cancillor 1 Ministre de Justicia,
Dr. Leopold Waber; Ministre d'Afera
extranjera, Dr. Heinrich Mataja; Mi-
nistre de Finances, Dr, Jacob Abrer;
Ministre d 'Adrnintatrac ' .o social, Dr.
Josep Reseli; Minis t re de Comerç i
Transport, Dr. H;ms Sclierlf; Ministre
d 'Agr icul tura , Herr Rudol f Bi icbin-
ger; Minis!re de Defensa terr i torial ,
Herr Karl Vaugoin i Ministre d'Edu-
cació, Herr Schneider.

Els quatre darrers formaven part
del gabinet del prelat Seipel 1 el Mi-
nisteri és una continuació d'aqui·ll,
havent sortit dels reuglea dui partit
Cristià Social, llevat de Waber i
íachuerf que formen en el parti t pan-
germanista. Els liO vots contraris al
ministeri 8 > ' U c '•» dels d ipu tan socia-
listes els q u i l l a s ' . jpo^aren pi>r: icular-
ment a l 'eli cció de V a u g o i n . El Dr.
Dinghofer, leader dels pau-germanis-
tes, va deciarar que el seu partit
apoiaria incondicionalment al nou
Govern, el qual es proposa prosseguir
el plan de reconstitiicíó econòmica fe-
ciutat por la Societat de les Nacions,
arrivar a un sistema fiscal uniforme 1
aprovar un pressupost amb tendència
a la nlvellació per a l'any 1925.

FRANÇA.-El OM de Ven XTa-
t hastas.

El general Von Nathaslus que ser-
via en l'exercit invasor de França du-
rant la guerra gran i al qual ini tribu-
nal de Lille havia coudempnat en re-
beldia a cinc anys de presó per haver
robat joies i altrea obgectes de la ca-
sa que habitaba a Roubais quan
aquest poble fou evaquat pels ale-
manys en maig de 1918, fou detingut
per la policia francesa a Forbach (Lo-
rena) el dia de Tots Sants deapres de
visitar la tomba del seu sogre, 1 por-
tat a Lille on fou judicat per un tii-
bunal militar que va condempnar-lo
a un any de presó i pagament de cos-
tea.

La condempna fou pronunciada el
20 de novembre 1 el 36 fou indultat
pel President de la República, M.

"SJoumergue, i posat inmediatament
en llibertat. Aixi fou degudament
corretgit el procediment poc correcte
emprat en aquest cas tant en la for-
ma de practicar-se la detenció com
en el formular sentencia. El Govern
de Herriot no ha volgut sostenir urna
condempna que mes que una exem-
plaritat hauria significat un abús.

DINAMARCA,—Vot de comilança.
Gla conservadors dinamarqueses

volgueren Imitar a llurs colegnes bri-
tànics cercant un pretext per a lliu-
rar-se del Govern socialista que pre-
sideix Stauning. En aquest cas el «de-
licte» comès pels socialistes era que
el ministre d'Afera socials, Borgbjerg,
havia recomenat a un ex company
seu de la redacció del SociQldemokra-
ten anomenat Wulff, per un càrrec
del servei consular. Malgrat que el
ministre Borgbjerg va donar explica-
cions satisfactòries, va passar-se un
un vot de censura que va ésser rebut-
jat pe' 13 vota contra 71 convertint-
se, per consegüent, en un vot de con-
fiança. Lliberals 1 conservadors vota-
reu plegats, però els radicals varen
sostenir el govern socialista el qual
continua la seva obra constructiva i
paeiflsta tan combatuda pela elements
burgesos i militaristes.

PORTUGAL.-Orlsi ministerial.
Després d'una votació adversa en el

Parlament, el Govern ya dimitir el 22
de novembre, essent renovat en la
forma següent: President i Ministre
de l'Interior, Domlnguea dos Santos;
Educació, António Joaquim de Souza
(junior); Guerra, Coronel Helder Ri-
beiro; Justícia, Pedro de Castro; Co-
merç, Plínio Silva; Agricultura, Eze-
quiel de Campos; Colònies, Carlos de
Vasconcelos; Jaós de Deus Ramos;
Afers extrangers, Joao de Barros; Fi-

tr* 43. El nou ministeri no te la rida
molt segura malgrat haver fet ell
punts capitals del seu programa els
tres mots suggestiu»! Llibertat, pa i

"instrucció.

MÈXIC -El ••« f resident.

Fiutare» Elias Calles, el nou Presi-
dent constitucional de Mèxic, elegit
el 6 de juliol, ha jurat la Constitució 1
s'ha possesslonat del poder executiu
de la República- designant els se-
güents »secretaris: Interior, Gilbert«
Valenzuela; Afers extrangers, Aarón
Saenz; Agricultura i Foment, engi
nyer Luis Llano; Finances, enginyer
Alberto Pady; IComunleacions, engi-
nyer Adalberto Tejada; Industria, Co-
merç i Treball, Luis Morones; Educa-
ció pública, Dr. José Manuel Pary, i
Guerra, general Joaquín Amaro.

El carácter obrerista del nou Go-
vern desperta les ires dels reacciona-
ris i s'han produit ja intents de revol-
ta en els estats del nort ela quals per
ara han sigut ràpidament sofocats. Hl
tristement cèlebre Adolfo déla Huer-
ta, des dels Estats Units, prepara un
nou moviment revolucionari pero no
es probable que roixi, car no sols to-
pa amb l 'adversitat deia majoria del
país, si no amb 1 excepcional energia
del nou l'resident que fou qui va ai-
xafar les soves forces en la primavera
passada.

ESTATS UNITS.—Congre« obrer.

L'American Federation oj'Latori*
celebrar a la ciutat de El Paso (Texas)
el seu congrua anyal durant la darre-
ra setmana de novembre. Després de
reelegir president de la Federació al
vell lluitador Samuel Gompers, el
principal acord del Congrès fou el de
rebutjar la proposició de constituir el
nou Partit del Treball semblant al de
la Gran Bretanya. Assistien al Con-
grés delegats del Lalowr Party brità-
nic els quals feren veure les veatat-
jea reaultants de tenir un partit ex*
cluasiu per als treballadora, mes mal-
grat ésser escoltats amb interès i cor-
tesia, uua gran majoria va pronun-
ciar-se per la llibertat política, més
ben dit, contra la politica de classe
que ha sigut sempre la tessi del vell
Gompers; entusaiasta del apoliticisme
obrer.

TXECOSLOVÀQUIA.—Eie Consoli«
d'empreea.

L'article 10 de la llei de 12 d'agost
de 1921 que institueix els comitès de
fàbrica o consells d'empresa, no indi-
cava d'una manera precisa quina ha-
via d'ésser la proporció dels membres
d'aquests erganismea amb relació al
nombre d'obrers, La Suprema Cort en
la seva decisió n." Z 21561-23 ha acla-
rat el susdit article fixant el nombre
d'individuus que han de constituir
els consells d'empresa en la forma se-
güent:

Nombre Membres
de treballadors. del Consell.

De 1 a
30 a
61 a

101 a
200 a
300 a
400 a
600 a
800 a

1000 a
1500 a
2000 a
2500 a
3000 a
3500 a
4000 a
6000 a
8000 a

10000 a

29
60

100
199
299
399
599
799
999

1499
1999
2499
299»
3499
3999
5999
TO99
9999

11998
12000 en avant

O
3
4
4
5
6
T
8
9

10
11
V¿
13
14
15
16n
18
19
20

I I I I

nances, Pestana Junior 1 Marina, Al:

fonso Cerqueira.
Tots els ministres son demòcrates,

llevat de Vasconceloa que forma en el
partit d'Acció republicana. Excep-
tuant els ministres de Colònies, Afers
extrangers i Agricultura, tots ela de-
signats havien ocupat llocs en ante-
riors ministeris. El Primer ministre
va fer manifestacions en el sentit de
havia de separar-se del servei civil
tots els empleats de conviccions mo-
nàrquiques; que el seu gabinet pro-
tegiria l'obrer contra el burgès, pro-
curaria l'abaratiment de la vida, la
major valorltzacló de la moneda i l'es-
tabliment de igualtat d'educació per
a rics 1 pobres.

L'anterior ministeri va ésser derro-
tat en el Parlament per 40 vots con-

Segons les estadístiques del Minis-
teri de Pevisló social, a la fi de 1923
hi havia a Txecoslovàquia 1034 esta-
bliments en ela quals hi funcionaven
'canseils d' empresa. Posteriorment
aquest nombre a crescut i l'orgue so-
cialista, Pravo Lidu, calcula que de-
passen els 2000.

L'organització comunista dels Con-
sells d empresa va reunir-se en eon-
grèa a Praga els dies 4 1 5 d'octubre
darrer amb assistència de 1334 dele-
gats que representaven 822 empreses
Tun cert nombre d'obrera adscrits a
establiments en els quals no s'han
instituït encara cansells. Els acords
del Congrés foren crear una comissió
que estudii detingudament les bran-
ques d'industria i rams d'ofici que
son susceptibles depoguer augmen-
tar llurs salaris demanant una acció
sindical conjunta per tal d'obtenir els
augments; considerar que el front
únic obrer es l'uníc mitjà d'imposar
el respecte absolut a la jornada de
vuit hores i recomenar l'institució de
un comitè internacional per a tal ob-
gecte; invitar els consella d'empresa
a que en previsió de la manea de feina
i acomiadament d'obrers resultant de
la major producció alemanya degut a
l'aplicació del pla Dawes exigeixin
un règim d'equips alterns 1 la major
ocupac'ó possible de braços en evita
cló de l'atur forjós i demanar als po-
dere públics l'unificació de íes líela i
disposicions que regulen el funciona-
ment dels consells d'empresa a l'ob
gecte de que aquests es generalitzin
i abracin totea les branques del tre-
ball.

També va pronunclar-ae el Congrés
contra la llei de aegur contra l'atur
forçós (llei n.' 2ffì de 19 de Julial de
1931) i va demanar una modificació en
sentit mes ampli de les lleis de previ-
sió i segur socials vigents avui a Txe-
coslovàquia.
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lei limero pròxim
Sadãliime i lluita de tlaues

per ]. Coniaposada

per Cot de Reddis

per Màrius Vidal

OBitat d'auto
per Joan Franc

EBlKi l Witen
per Emili Cranter

ptiidtiüODii
per Miquel Vilagínés

i article* i treballs de Serra i Mo-
ret, Campalans, Roure i Torrent
i altre*.

Lletres al Director

Obrers del campi
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SETMANARI POPULAR

PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RA-
BASAIRES DE CATALUNYA»

Si publica cada dissabte. 15 CU.

ledatelo l Administrado: lattai, 12,1."
BABOBIaONA.

Ü

Treballador!
Sigues digne de la teva condi-

ció humanal
Com a home, t'has de sentir

dutadà i laborar amb el sòcia-
lísme per l'adveniment d'una

sjcietat millor.
Com a productor, t'has d'a-

plegar dins les organitzacions
>breres, i treballar pel millora-

ment immediat dels teus ger-
•uans.

ta »tal Élut m la
Kinn

Portaveu de la Federació de Coo-
peratives de Catalunya

Articles doctrinals sobre
cooperació: El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació,
APAREIX CADA QUINZENA

Suscripció anyal: 4 ptes.

Ruroia.il bis.-M

Eli «unes kta DO ta

Pii« flota d'Etooomla Politica
C H A R L E S G I D E
Versió castellana do /. Cardó

Preu: l'üO Ptes,

aïaflí-preiKti fona Llet de Cooperatives
J . S A L A S A N T Ó N '

Preu: 0'15 Ptes.
Publicacions do Propaganda do

Acció fíooperatista
Enimrrecs: Aurora, 11 bis.

.Fem present ¿ils nostres
corresponsals que les li-
quióacions deuen practí-
car-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
paper. Per això facturem
els exemplars a 10 ets.

Estimat company; Trobo una mica groixut que hi hagi qui,
aprofitant la lliberalitat de JUSTÍCIA SOCIAL, faci servir les se-
ves columnes per a fer propagandes sectaristes que no s'adiuen
segurament amb l'esperit de la generalitat dels llegidors d'un set-
manari que estimem per damunt de tot.

Com a vell socialista, que he tingut el goig de retrobar en les
vostres planes la veu d'antics camarades dels dies de joventut, us
agrairé volgueu publicar l'article adjunt del il·lustre líder dels so-
cialistes flamencs, Huysmans, doblement germans nostres, que he
traduit tan bé com he sabut. Davant del cas de Geòrgia crec que
la posició dels socialistes catalans hauria d'ésser de franca sim-
patia.

Ben vostre i del socialisme
Jaume Prats i Romaguera.

Nota de la Direcció: No cal dir que accedim amb goig al prec
del vell company, tant més quan la seva opinió es compartida per
molts de nosaltres i pel fet de que la «Unió Socialista» s'hagi abs-
tingut fins ara de pendre partit en el cas de Geòrgia per mancar-
li intormació directa i no voler h'ar el seu judici a les documen-
tacions tendencioses de la premsa capitalista o de les agències de
Moscou. Volem que consti però, el nostre desig de que pugui ésser
una realitat, com més aviat mil'or, l'unió de les distintes interna-
cionals. El cor ens diu—car devegades també escoltem aquestes
veus de més enllà de la raó—que ¡a unió desitjada per tants hu-
mils soldais de fila serà un fet més aviat del que tots ens pensem.

Records
L'assassinat dels nostres ca-

mí) rades georgians pel govern
bolxevísta enfondeix la fosa que
ens separa dels que somnien
amb la possibilitat d'aproximar
les internacionals de Londres i
de Moscou.

Encara no ens ha estat tra-
mès el nom de tots els que han
estat afusellats, si bé el telègraf
ens ha revelat el cíe tres que
ens eren particularment cone-
guts; aquests son els de Djou-
gueli, Honreriki i Chikvichili.

En la nostra visita de fa tres
anys, Valiko Djougueli va acom-
panyarnos per l'interior del país.
Era e'l quefe de l'Estat Major de
la guarda popular i el seu aire
predisposava a la disciplina. En
el seu llibre sob: e la democra-
cir georgiana,Woyltmsky el des-
criu com segueix:

«Jove, bo, enèrgic, excel·lent
orador, dirigí l'onze de 'desem-
bre de 1917 In primera operació
de la guarda popular: la presa
de l'arsenal. Djougueli consagri}- _'
totes les seves forces desde
aquest dia al armament dels
obrers i a la lluita contra els
enemics de la revolució. Dj^u-
guelí fou el quefe directe de la
guarda popular en totes les se-
ves campanyes. Tranquil i pru-
dent quan preparava una ope-
ració, imp/erlorbable i co-atjós
en el combat, sempre el primer
en l'atac i en cl perill, sabé cap-
tar-se mar.avdlosament Taféete
dels seus camarades amb l'auto-
ritat personal en lloc del regla-
ment militar. Pels guardes po-
pulars, les paraules de Valiko
Djougueli tenen la valor de la
llei.

Als ulls de les organitzacions
de Tiïlis, del Parlament georgià
i de tot el poble, Valiko personi-
fica la idea de la guarda popu-
lar. Cada vegada que puja a la
tribuna és acullit amb una ova-
ció, ovació que s'adressa igual-
ment als que comparteixen amb
ell penes i perills. A desgrat de
les sorolloses ovacions i a la
gran popularitat que té Valiko
Djougueli, no perdé mai la seva
rara modèstia. Valiko no és en
el partit alira cosa que un sim-
ple guarda popular, un soldat
de la revolució, executor de les
decisions dels Centres del Par-
tit.»

No sabria dir res millor. Djou-
gueli vingué a França desprès
del'ocupacióbolxevista i es con-
sagrà a estudis militars. Fa al-
guns mesos va anunciar-nos que
havia rebut autorització per a
retornar al seu país i és molt
possible que hagi sigut executat
per a alliberar-se d'un adversari
molest, amb un acte de terro-
risme.

Homeriki era igualment jove.
Había complert a penes quaran-
ta dos anys. Devant meu tinc
una nota bibliogràfica escrita
per la seva pròpia mà, en 1920:

«Noè Homeriki, trenta vuit
ai ys, pagès, ministre d'Agricul- j
tur.i, fundador de l'escola pii- |
mana; militant des de 1899. Ha j
treballat molt en el camp i ha di- i
i i g i t Ut política agrària del Go- ;
vern georgià des de 1918.» !

Sempre tindré present la nos- '
tra reunió amb el Comitè Cen-
tral del fèrtil. Homeriki indica-
va amb una rara precisió les lí-

nies de la política seguida pel
seu departament. Els seus ar-
guments es trobaran principal-
ment en el llibre avantdit, pàgi-
na 263 i següents. /

Pot resumir-se la seva obri
dient que les reformes de Home-
riki han tingut per resultat «as-*
segurar als pagesos la posses-
sió completa de les terres con-
fiscades als grans propietaris,,
sense destruir la força producti-
va dels camps». Ha augmentat
la pote acia de 320.000 famílies
de camperols, que han estat
alliberades del jou de 4.000 pro-
pietaris.

Homeriki era modest, de talla
mitjana; tenia la barba negra i
forta; es veia en ell el fill d'a-
questa raça agrícola de Geòrgia,
la civilització de la qual data tleí
segle III, essent l'admiració
constant ,dels delegats d'occi*
dent pel seu gust refinat per les
arts. No he oblidat encara una
escena curiosa esdevinguda ea
un castell transformat en explo-
tació agrícola, on l'antiga pro-
pietària, una jove vídua de raça
principesca, pronunciava en sa
"lla casa pairal un brindis gsj-

pintudl adreçat al seu exprcF*
piador, i la resposta d'Homeriki,
tan senzilla com cordial, retent
l'homenatge a aquesta dona que,
havent comprès els temps mo-
derns, no es lamentava pas per
la pèrdua d'una gran part de la
seva immensa fortuna, perquè
sabia que així contribuía a aug-
mentar el benestar de centenars
de famílies camperoles.

El batlle de Tiflis, assassinat
també, es plavia de portar el
vestit nacional, i els retrats que
vaig dur de la nostra expedició
ens el fan veure al costat de
Vandervelde i de MaeDonald,
Tenia una veu profunda i sono-
ra. Alt i cepat. Tenia la figura
un xic fadigada, sense deixar
d'ésser distingit i amable. Esta-
va sempre disposat a prestar
serveis. Bon genet i bon cama-
rada. Condumt-nos al vaixell de
retorn, ens dongué molt emocio-
nat una fotografia amb dedica-
tòria. Hauria volgut que romaa-
guéssim allí. Estava segur del
que tenia de succeir. En el mo-
ment del comiat ens deia encara
que es malfiava dels bolxevistes.
Tenia conciencia de que no res-
pectarien llurs compromisos,
formulats en un tractat amb
Oeòrgia. Pobre amici

L'homicidi comès amb els mi-
litants socialistes dugué males-
truga a Nicolau II. No crec que
la política de les execucions as-
seguri als bolxevistes l'ocupació
tranquila d'un país que no te res
de comú amb Rússia: ni la llen-
gua, ni.la tradició, ni la civilit-
zació. Geòrgia vol ésser lliure i
lluitarà per la seva llibertat avui
i demà.

Camille Huysmans

Programo
El món va evolucionant len-

tament i fatal cap a la perfecció.
L'home va seguint amb goig el
descapdellament dels fets que
de mica en mica van enlairant
el üeu poder damunt les coses.
El llibre de. la historia es va en-
groixiní, ensenyant-nos les mi-
llores que, gracies a l'esforç de
nostres passats, avui disfrutem
els presents i donant-nos corat-
ge pera continuar perfeccionant

l'obra feta en el transcurs dels
segles.

jo soc optimista. Considero
el pesimisme com patrimoni dels
febles i dels ineptes. L'home té
el deure moral d'ésser optimista.

D'acort amb aquest optimis-
me, veig en tots els actes de la
humanitat, un graó més per ar-
ribar a assolir el grau màxim de
perfecció a que aspira l'home.
I fins en els actes en que la For-
ça supera al Dret, fins quan els
elements anomenats conserva-
dors de l'actual organització de
la societat, combaten despieta-
dament als \qui creuen encara
molt deficient el grau de civilit-
zació assolit fins avui.

Aquests actes de força mate-
rial, han sigut i seran 'sempre
en profit del perfeccionament i
del Dret, donant una valor mo-
ral a Pobra dels que lluiten per
atanyer llur ideal igualatari.
Aquests actes de violència, son
com les extremituts de l'agonit-
zant que vol arrapar-se desses-
perat a la vida que se li escapa.

L'esforç anémie de les migra-
des forces materials reacciona-
ries no podran pas deturar l'o-
nada de l'Igualtat, del Dret i de
la Justicia que donarà la plena
dignitat al individu. Tot això és
tant sols qüestió de temps; la
cultura i l'evolució natural faran
la seva obra.

Més aquests factors arribaran
induptablement a un limit, un
ment en que s'acabarà llur camp
d'acció i es trobaran enfront
d'una barrera que els tancarà el
pas. Llavors els qui hauran se-
guit les peripècies d'aqyest pro-
cès, sadollats de les veritats de
ses doctrines redemptores s'a-
pressaràn à la lluita

Arribats a aquesta fi, ço és:
aboliment de tot el que signifi-
Jqui desigualtat o absurditat,
s'hauran necesariament d'esta-
blir, dintre els límits de la dig-
nitat i de la justicia, unes gerar-
quies, atorgades, segons la bo-'
nesa i l'intel'ligencia, sense que
el qui fos investit d'aquesta au-
toritat moral podés exercir cap
mena de domini.

Quan els governs de tots els
pobles fossin formats per ele-
ments obrers, desapareguts els
principals obstacles que detura-
ren l'avenç de l'igualtat, llavors
sense que cap poble tingui de
perdre les seves característi-
ques particulars, podrà formar-
se la veritable Societat de les
Nacions, amb un consell gene-
ral on estiguinj representades
totes les fraccions de la huma-
uitat.

Llavors desapareixeran els
odis i recels de raça, fins que la
humanitat es converteixi en una
gran familia única, desaparei-
xent també la més trista i temi-
ble de les calamitats humanes:
la guerra. *

Quan l'humanitat haurà arri-
bat a n'aquest grau de perfecció,
acomplerta ja la màxima de
Karl Marx «Treballadors de tots
els pobles uniu-vos», llavors se-
rà també un fet el clam de Jesu-
crist quant deia: «Tots els ho-
mes sou iguals. Estimeu-vos els
uns als altres.» I els homes po-
dran consagrar-se al conreu de
les Ciències, i de les Arts... I'l
reialme de la Justicia serà a la
terra...

Aquest és el meu somni.
Aquesta serà la llum que em
guiarà a travers de les ones tur-
bulentes de la vida. Per a que
els homes puguin arribar un dia
a aquesta bella realitat cal que
tots estiguen disposats, als mà-
xime sacrificis.

Per la emancipació de la hu-
manitat vindran sota d'aquesta
bandera, tots els homes de rec-
ta consciència, i d'esperit al-
truista.

Proletariat, saluti
Jordi Arquer

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

lista i obrerista?

Reflexions humils
Jo'm recordo dels meus anys

primers, i a fe em sorprèn la
trasmudança ideològica operada
'en la meva consciència en tan
poc temps. Em donc una raó, i
és la de que essent lo meu ta-
rannà escrutador de fets i pa-
raules, essent la meva taleia la
de sospesar tot lo que es mou al
meu entorn, lògicament tenia de
venir la evolució en el sentit que
s'ha produït.

Creat dins una esfera de reli-
gió i reaccionarisme, entre cen-
tres catòlics i burgesos, lo meu
esperit lluitant violentment en
un aire viciat i asfixiant, he anat
conquerint la supremacia de la
lliure conciencia, i avui estic en
camí de la doctrina veritable, en
lo joiós camí del sacrifici pel bé
de tota la humanitat.

Avui sí que puc cridar amb
tota la força dels meus pulmons:
que estic lluitant per l'ideal més
gran d'amor i resurrecció, per
l'ideal més humà, que el renun-
ciament a la pròpia vida és la
paraula de sacrifici.

Qui'm parlarà de uns esta •
ments que es sostenen agrapant
els esperits flonjos, ignorants i
rutinaris? Qui d'una religió que
no ha sabut portar la revolució
al cim esplendorós de un perfec-
cionament?

Qui poi.
fer retrets a una revolució com
la de Rússia, quan no és res més
que una repetició de procedi-
ment d'extermini emprat per ells
en els seus segles de creixença
i de domini.

La felicitat que ha donat, és
exclusiva de una classe, i repug-
na el creure amb uns predica-
dors inconscients,

Diuen que els nostres ideals
són quimèrics, perquè ells han
renunciat al seu com ideal, i
l'amaren del materialisme més
monstruós pel benefici ben clar
de la seva cleda. A cada quart
veureu els exemples; qui tingui
ulls que miri", qui tinguí cons-
ciència i cervell que reflexioni.

Ens diuen que la vida és un
camí espinós per ha arribar al
cel ple de belleses; doncs si ho
creuen, per què no fan del seu
camí camí d'espines?

I és que el seu lema no ppt és-
ser més fals. La vida ha d'ésser
un paradis rialler i joiós, que
per alguna cosa són creats els
prats, las flors, i tota aquesta
poesia de la terra que contínua-
ment està rient per què amb ella
riguin tots els homes.

I tot l'enginy i el treball dels
homes per crear riquesa í felici-
tat, deu d'ésser pel profit d'uns
quants?

No tenim tot el dret al pro-
ducte del nostre esforç? Que ho
neguí qui vulgui, jo no el podré
creure.

Joan Farré Gassò
Lleida

Hom pensa.,
A l'amic Vicens Sales.

Duptar, he sentit dir que és de sa-
vi, però és molt trist el dupte i el
viure duptant. Com que la vida és un
pasatge, fóra millor «.creure» i passar
la «travessia» més feliç.

Ditxós el qui sap veure la vida amb
la mateixa serenitat de qui esguarda
un espectacle de teatre.

* » »

De »i l'home ve del simi, no ho sé.
Lo que si sembla és què molts homes
hi vagin.

* * *

No haveu conversat mai amb p«r-
sones que de la conversa només els
interessa allò que ells diuen?

* * *

Pels meus defectes conec els dels
altres, i els perdono.

Jaume Barmona

Si ets conscient veuràs
clarament el camí del fe t i
deure:

Com a home, hns d'és-
ser socialista.
Com a obrer, sindicalista.

Cooperació, en el seu.
sentit més ample, signi-
fica treball en comú, o
sia reunió de diversos
individus per a realitzar
una tasca que a cada un
d'ells, isoladament, no els
fóra possible a complir.

J. VENTOSA ROIG
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Company; Si sentiu les In-
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condició humana dels opri-

mits, propagueu
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