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

GABRIEL ALOMAR

15 cts. SETMANARI SOCIALISTA Redacció: íuirftiï, 14, pril. • BARCELONA

UtlITAT U
No completaríem el nostre pensament de la setmana

darrera, quan comentàvem els articles del senyor Ruca-
bado, si no afirméssim la nostra adhesió a l'idea de l'úni-
tat sindical, la qual cosa ens col·loca, segons l'articulista
catòlic, en el camí de l'absurd, de la inhumanitaí i del
Terrorisme.

La lògica del Senyor Rucabado és transparent i sug-
gestiva. Si un obrer no vol sindicar-se, està en el seu
dret. Els que s'entesten en fer-li veure la necessitat de lo
contrari, són uns criminals. I retreu unes paraules den
Pestaña en les quals s'afirma que els obrers de Catalu-
nya creiem que tots els obrers que depenen d'una matei-
xa empresa patronal han de pertànyer a un mateix sin-
dicat.

Això ho creiem els obrers de Catalunya i els obrers
de tot el mon, i ho creuen totes les persones mitjana-
ment intel·ligents que han meditat per un instant sobre
aquesta qüestió. No és cap idea original del company
Pestaña ni del sindicalisme català. Es matèria del més
elemental sentit comú. Per a creure això no és indispen-
sable entendre que els obrers formen classe i que tenen
interessos econòmics i morals idèntics i comuns i que
aquells interessos estan en pugna amb els del patró. Bas-
ta col·locar-se en el punt de vista patronal més estricte i
considerar quin benefici pot heure una empresa de que
entre els seus assalariats hi hagi diversitat de tendències
i agrupaments i es manifestin pretensions distintes i es
produeixin conflictes parcials i complicacions heterogè-
nies que en tot treball orgànic són pitjor que un atur
complet i un conflicte global. Això hauria de portar fatal-
ment a dos extrems: o el patró hauria de estar dispo-
sat a satisfer sense resistència tofa demanda de cada a-
grupament i fins de cada individu o hauria de contrares-
tar l'anarquia dels seus assalariats no atenent a ningú i
imposant sense transacció la seva voluntat i la seva con-
veniència.

Com que lo primer és impossible, hem de creure que
el Senyor Rucabado i tots els que defensen la llibertat de
no sindicar-se són partidaris de la segona solució, cosa
que molts sociòlegs piadosos defensen amb el nom d'au-
toritat patronal dins del taller o de la fàbrica. Encara
que siguin servidors de la burgesia i combatin les reivin-
dicacions obreres, haurien d'entendre que sempre serà
un mal i molt greu que hi hagi qui tingui la facultat de
fer-se les condicions en un pacte bilateral i que el poder
il·limitat d'un home sobre molts és un perill social de
conseqüències morals molt més terribles que l'abús que
puguin fer els sindicats de llur força i potestat.

Nosaltres veiem en l'obrer que treballa al costat del
seu company, en el mateix plànol i en les mateixes con-
dicions ds servitud, a un simple membre del gran orga-
nisme que tots, per esperit de classe, per amor fratern í
per imposició de les lleis de pròpia superació, hem de
constituir necessàriament en virtut d'una obligació moral
que no per ésser violada deixa de tenir poder sobre les
consciències rectes. Fins suposant que l'obrer no sindi-
cat pogués renunciar o sustreures als beneficis que per
tots els membres de la col·lectivitat han guanyat amb
l'arma de l'associació els seus companys d'esclavatge,
no quedaria lliure de l'afront de no haber contribuii a
l'esforç comú i de no haber volgut treballar en favor de
l'emancipació dels altres. I per això li escauen els abjec-
tius de mal company, individualista, egoista, etc. etc.
que espanten al senyor Rucabado perquè porten un verí
de mort.

El verí de mort l'hem de saber veure en el sentiment
de dissociació que domina a aquells que defensen el dret
de trair la causa pròpia. Si la massa obrera fos integrada
d'homes en el més elevat sentit de la paraula, l'unitat sin-
dical no hauria de defensar-se perquè fóra una funció
que es practicaria amb tota naturalitat. Ara tots els sofis-
tes, tots els moralistes a sou de la burgesia s'hi veuen
amb cor perquè saben que hi ha una massa inculta que
no té noció del seu destí ni del seu deure. També ho sa-
bem nosaltres i ens en planyem. Però que no ens parlin
en nom del dret perquè el dret de degradar-se tothom el
té i no cal que el defensi ningú. Val més que parlem del
dret d'enlairar-se per damunt dels egoismes personals i
de l'obligació de solidaritzar-nos amb els nostres ger-
mans per tal de poder amb l'esforç comú redimir a tots
els homes, car en l'idea de l'unitat sindical hi veiem nos-
altres les màximes possibilitats ètiques i la realització
de la llibertat completa i definitiva.

Els nostres lectors no han d'estranyar que, aparent-
ment, negligim, a voltes, certs esdeveniments d'actualitat,
deixant de subrallar-los amb el comentari degut. Però hi
han albiradores dificultats insuperables.

Altrament, l'ideari conegut de JUSTÍCIA SOCIAL i
la dignitat civil dels que redactem aquesta fulla, donen
la'màxima eloqüència al nostre silenci.

VENT; DE C O N C O R D
Si sempre són interessants les sessions del Consell general de

la Federació Sindical Internacional, ks cel'lebrades els dies del 5
al 8 d'aquest mes han revestit una importància excepcional. De-
més de tractar-se qüestions d'administració interna, de la propa-
ganda contra la guerra, de la jornada de vuit hores i de la supres-
sió del treball de nit en els forns, va enfocar-se novament l'as-
sumpte de les relacions amb els Sindicats panrussos i de les pos-
sibilitats d'arribar a l'unitat sindical internacional, ço que tant de-
sitjen els obrers de tot arreu. Declarem amb satisfacció que, si bé
no va arribar-se a una conclusió definitiva, In resolució aprovada
és un pas decissiu envers la concòrdia i permet concebir esperan-
ces de que no es trigarà a veure reunits en un mateix organisme
als treballadors que fins avui es consideraven amb l'obligació de
combatre's i destruïr-se recíprocament.

El viatge a Rússia de la delegació de les Trade; Unions britàni-
ques ha ajudat indiscutiblement a aplanar el carni de la unió. Pur-
cell, que presidia la comissió que %a anar a Rússia, és membre del
Consell de la F. S. I., i va poder, en aquestes sessions, trametre als
seus companys les seves impressions directes. L'optimisme d'a-
questes impressions es reflexava en la proposició dels delegats
britànics en la qual es demanava It cel'lebració d'una conferència
sense compromis per a discutir i compulsar els punts de vista d'un
í altre costat, del resultat de qual conferència es dependria la con-
vocatòria d'una segona en la que podria plantejar-se concretament
la unió dels Sindicats Russos amb Ta F. S. I. Aquesta proposició
no va prosperar, essent rebutjada ber 12 vots contra 6. Aquesta mi-
noria la constituïen Purcell i Bratnjey, representants de dues inter-
nacionals professionals; A. J. Cook,' dels minaires; E. Fimmen, del
Transport; el delegat de la central sueca, i el Secretari de la brità-
nica. En canvi Oudegee^t va retirar la seva moció proposant sus-
pendre tota relació amb organismi^ de la Sindical Roja inclòs per
correspondència.

La resolució acordada té la ^etttatja de no separar-se dels
acords dels Congressos internacioftals de Londres (1920), Roma
(1922) i Viena (1924) expressant, plrò, la possibilitat d'arribar a
una unió efectiva. Traduïda textuaAnent diu així:

«El Consell general de la Federació Sindical Internacional, ha-
vent examinat la correspondència^çanviada entre la F. S. I. i el
Consell general de Sindicats pann&sos, encomana al Comitè Exe-
cutiu de la F. S. I. que informi al Consell general de Sindicats pan-
russos que està disposat a admetré; en el seu si aquests Sindicats
si així ho desitjen. í

«El Consell general declara aú{| mateix que està disposat, bon
punt els Sindicats panrussos haginf comunicat a la F. S. I. llur de-
sig d'ingressar en ella, a convenir fa cel'lebració d'una conferència
a Amsterdam amb el Comitè dels esmentats Sindicats per tal de
canviar impressions sobre llur ingrés.»

Per a cumplimentar la resolució del segon paràgraf va ésser
nomenada una comissió per a representar la F. S. I. amb els se-
güents individuus: A. A. Purcell, president; Fred Bramley (Gran
BreMnya); L. Jouhaux (França); C. Mertens (Bèlgica); T. Leipart
(Alemanya); Grassmann (Alemanya); Zulawski (Polònia); E. Fim-
men (Federació Internacional del Transport) i tres secretaris que
són J. Oudegeest, J. Sassenbach i J. W. Brown.

Oblidarem les discussions anteriors a aquest acord i prescindi-
rem dels comentaris que ha suscitat als apassionats per la F. S. I.
o per la I. S. R. Nosaltres registrem ,amb gust aquest fet que obre
les portes a la capdal esperança de veure reunits dis un mateix or-
ganisme internacional als treballadors de tot el món.

DIVULGACIÓ DE DOCTRINA

La lluita de classes
Karl Marx fou el primer en

reconèixer a la classe treballa-
dora històricament oposada a la
classe capitalista; fou el primer
que demostrà que la història de
la humanitat és una eterna lluita
de classes; fou el primer que, en
conseqüència, assenyalà al pro-
letariat la seva missió de com-
batre en tots els terrenys a la
burgesia.

Si, efectivament, hi han hagut
sempre desigualtats ' entre els
homes, si en tots els temps i en
totes les èpoques s'ha vist una
classe dominada i altra domina-
dora, si l'evolució de la huma-
nitat ha creat l'actual divisió en
obrers i capitalistes, si per ine-
vitable llei social les classes
oprimides han lluitat incessant-
ment per a emancipar-se, devem
de reconèixer que, fatalment, els
treballadors han de sostindré
fort combat amb la burgesia,
han de pendre llurs necessàries
mides per a fer front a llurs ene-
mics, han de preparar-se i unir-se
per a conquerir noves posicions
i aventatges i per a arribar, més
tari, a apoderar-se del poder po-
lític a fi d'implantar un règim
just i equitatiu, un règim col·lec-
tivista o comunista en el qual
sigui impossible l'explotació hu-
mana.

Es pretén que la lluita de clas-
ses no existeixi més que en la
imaginació dels socialistes i que
siguem nosaltres qui l'hàgim in-
ventat. Però basta observar el
funcionament de la societat, lle-
gir en les pàgines de la història
i de la experiència per tindré el
convenciment de que la lluita de

Classes ha existit sempre i exis-
teix actualment més aguda i ac-
centuada que en totes les edats.
Es que de la manera com es
realitza la producció, no es pro-
voca un enorme conflicte entre
els productors i els que s'apro-

>pien de la producció? No ha
d'originar un antagonisme irre-
ductible el fet de que el capital
no perteneixi als qui l'han creat?
L'afany incessant dels patrons,
d'obtindré la major quantitat
possible de beneficis allargant
les hores de treball i disminuint
el preu dels salaris, no fa irre-
conciliablement antitètics els in-
teressos dels que treballen i dels
que viuen del treball del pròxim?
Què són les vagues, sinó la ex-
pressió clara i innegable de la
existència d'aquest fenomen so-
cial dit «lluita de classes»? Pot
concebir-se la més llunyana es-
perança de que un jorn arribin a
reconciliar-se el capital i el tre-
ball? Al contrari: cada dia es fa
més descarnat i latent llur an-
tagonisme.

Els socialistes ens limitem,
doncs, a acceptar aquesta lluita,
a fer-la veure als treballadors,
mostrant-los-hi les seves causes
i la seva naturalesa, a donar-li
¡forma conscient, a amotllar-la
i endegar-la, puix estem con-
vençuts de que així accelerarem
els passos de l'evolució de la
humanitat vers la seva emanci-
pació total. Precisa, al nostre
entendre, donar a l'obrer clara
consciència de la seva condició
d'explotat, de la seva condició
de classe desposseïda, per a que
es dongui compte de la seva po-

L'organització fabril a Catalunya
L'any 1840 es fundà a Barcelona la piimera'societat obrera de

resistència i fou constituida per obrers teixidós.
Han transcorregut des d'aquella data 85 anys i l'art fabril es

troba actualment desorganitzat a Catalunya.
Com es concebeix aquesta enormitat? Es que els obrers de les

fàbriques estan millor del que volen, sense necessitat de fer cap
demanda als burgesos?

Per dissort, no hi ha res d'això.
Una llarga història de contratemps, de contradiccions, de man-

ca d'orientació i d'una moral rigida en una gran part dels homes
que han dirigit aquest nombrós personal, compost d'un 85 per 100
de dones i de nens, ha portat als obrers fabrils a la total desorga-
nització.

Pot dir-se que aquests éssers indefensos han estat víctimes du-
rant llargs anys de la cobdícia dels fabricants, de la brutalitat dels
encarregats i de l'incapacitat dels directors de l'organització.

Si algún día s'escriu l'història de l'art fabril a Catalunya, deta-
llant l'explotació crudel de que han estat víctimes els infants í les
pobres dones en les colònies de l'alt i del baix Llobregat i en les
fàbriques del Ter, del Fresser, del Cardoner i del Fluvià, amb les
jornades de quinze i setze hores, amb jornals de fam i amb l'ame-
naça d'ésser acomiadats pel més petit mancament, sabent que no
habien de trobar feina ni en el poble ni la comarca; si algún dia
es fa un examen de tots aquests horrors i de tota aquesta misèria
i al mateix temps es posa de manifest la forma de conduir-se els
directors dels obrers fabrils, en particular els de les Tres Classes
de Vapor, es tindrà de reconèixer que al qualificar-los d'incapaci-
tats no estremem pas la nota. .

Nosaltres coweguèrem a la major part d'aquells directors: co-
neguèrem en Vila, els germans Vidal, en Fontanals, en Sagues i
altres i altres d'aquella tristement cèlebre plana major de delegats
de les Tres Classes de Vapor; fins coneguèrem al qui durant alguns
anys els feu de guia i de mentor, al desgraciat Pàmies, i guardant-
nos molt de dir que focin homes corromputs, afirmarem no obs-
tant, que en el nostre concepte pesaven més en ells llurs vicis que
llurs virtuts.

Per fortuna, la dominació dels vaporosos acabà allà a l'any
1912 si la memòria no'ns falla, al celebrar-se un Congrés de l'Art
Fabril al Palau de Belles Arts d'aquesta ciutat i al negar-se els de-
legats dels diversos pobles de Catalunya a reconèixer la repre-
sentació de les Tres Classes de Vapor.

Pot dir-se que allí mori definitivament aquella organització que
durant més de vint-i-cinc anys havia estat la més forta de Catalu-
nya, sense que els seus directors s'haguessin preocupat ni poc ni
molt de dar als seus representats una consciència de classe, ni una
organització de conformitat amb les circumstàncies, ni menys en-
cara una orientació cultural de que ells mateixos careixien. Fou
un llarg quart de segle miserablement perdut pels obrers fabrils de
Catalunya.

Constituída la Federació Tèxtil, arribà a acoblar la major part
dels obrers d'Espanya que es dediquen a la confecció de teixits.

Fatalment, aquest important organisme estava destinat, com
tots els que tingueren la mateixa orientació anarquitzada, a sufrir
un sorollós fracàs.

El sectarisme i l'intransigència de que donaren mostres els que
dirigien la Federació, restà a la mateixa moltes simpaties i no po-
ques forces, fins que entri en un període de sensible decadència,
que no poderen evitar els esforços realitzats en els seus últims
temps per un grup de companys entusiastes i ben orientats, que
posaren tot el seu afany en fer veritable obra d'organització.

En aquest punt les coses, un acord de la «Confederación Na- '
cional del Trabajo», on pertanyia la Federació, imposà la disolu-
ció d'aquesta, quedant-els obrers fabrils orfes de tota organització,
excepte en algunes localitats que es negaren a acceptar l'esmentat
acord.

• * * • r

Uns bons companys de l'art fabril de Barcelona, sentit en l'àni-
ma la situació d'aquests obrers, que al carèixer d'organització es-
tan mancats d'un poderós mitjà de defensa, han organitzat un Sin-
dicat de l'Art Fabril, de conformitat amb l'orientació de la «Unión
General de Trabajadores de España».

Tan prompte com s'ha divulgat per les fàbriques la nova de la
dita organització, han acudit a inscriure's bon nombre de compa-
nyes i companys.

L'adressa d'aquest organisme és: carrer del Peu de la Creu,
n.° 14, l.r

J. Comaposad«

sido actual i de l'alta missió que
té d'acabar amb la propietat
privada per a realitzar la socia-
lització de la riquesa.

I com plantejar l'atac a la
fortalesa capitalista? Mitjançant
l'organització de la classe obre-
ra en el terreny econòmic i en el
terreny polític, per a, així, com-
pletant-se ambdues accions, ar-
ribar a l'enderrocament de l'Es-
tat capitalista i fundar la gran
Cooperativa que surgira de les
immundes ruines del règim bur-
gès. Està clar que el capitalisme
voldrà impedir l'obra magna del
proletariat, doncs el seu interès
està en conservar l'actual siste-
ma de producció, però la victò-
ria ha d'ésser de la classe tre-
balladora, ja que són en minoria
els capitalistes i tindran de su-
cumbir, per tant, davant la força
—davant la violència si és pre-
cís—de la majoria, el dia que
aquesta tingui l'organització i
l'esperit conscient de classe que
li anem inculcant els socialistes.

I el triomf de la classe treballa-
doraserà el motnentméssolemne
i trascendental de la història. La
revolució que ha d'implantar la

República Social no ha d'acabar
amb el poderiu d'una classe per
a erigir-se en explotadora la que
avui és explotada: volem realit-
zar l'ideal redemptor del Socia-
lisme en bé de la Humanitat
sencera; volem acabar amb tots
els privilegis, abolir les classes,
establir, entre tots zls homes, el
reialme definitiu de la pau, de la
justícia, de la veritat, de l'amor...

R.

Rothschild casa la seva
filla. A la fi de l'àpat de
noces, un sabi pren la pa-

raula:
—Germans meus i germa-
nes meves, ja que ens tro-
bem en la joia i el plaer,,
no oblidem els pobres...
Us proposa, que crideu
amb mí: «Visca els po-

bres!»...
(HISTORIETA POPULAR JUEVA).
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Política internacional
La supressió de Texèrcit a Dinamarca

Tenim el gust de reproduir Íntegrament la llei proposada pel
Govern socialista de Dinamarca i aprovada ja pel Congrès d'a-
quell pals (Folketing) abolint els exèrcits ele mar i terra, les quin-
tes i Heves forçoses i els Ministeris de Guerra i Marina. Estem
segurs que els nostres lectors t indran gust en conèixer les dispo-
sicions d'aquesta llei.

Article í.er Queda abolit el deure del servei militar prescrit
per la llei de 8 de juny de 1912; es suprimeix la formació del cens
de recrutameni i de matrícula de mar i es consideren anul·lats eh
noms inclossos en aquest cens.

Es suprimeixen les conscripcions, l'exèrcit i la marina de guer-
rt i els ministeris de Guerra i Marina.

Art. 2.ón Es suprimeixen i seran desarmades totes les obres
de fortificació.

El material de l'exèrcit i la marina que queda lliure, així com
«Is edificis i solars pertanyents als cossos armats seran aplicats a
altres objectes o seran venuts públicament.

Art. 3.er Continuaran funcionant la secció topogràfica de
l'Estat major i l'Arxiu de Cartes marines.

Lesfàbriques,laboratoris, tallers i altres establiments dependents
dels arsenals o de l'exècit seran aplicats a fins civils sota la tute-
la de l'estat.

Art. 4.rt Es formarà i equiparà un cos de vigilància el qual
en determinades situacions auxiliarà a la gendarmeria de fronte-
res, a les Aduanes i a la policia i cooperarà a la vigilància de les
fronteres i costes com així mateix el manteniment de la tranquili-
tat i de l'ordre.

Per a l'inspecció de la pesca, els sondeigs marítims, la vigilàn-
cia i demés atencions de les rutes marítimes daneses, així com per
a la defensa dels interessos dels súbdits danesos en aigües juris-
diccionals, s'equiparan i armaran el nombre de veixells neces-
saris.

Una llei complementària dictarà les disposicions necessàries
per a l'organització d'aquests serveis.

Art. 5.nt No es podran fundar, ni podran existir cossjs parti-
culars que s'instrueixin o s'organitzin per a fins militars. Els cos-
sos de voluntaris actualment existents seran disolts dintre els tres
mesos següents a la promulgació de la present llei i de llur arma-
ments s'incautarà l'estat. Les associacions de tiradors que s'exer-
citen en les pràctiques de tir seran consentides en tant no s'orga-
nitzin com cossos militars ni procurin a llurs membres armes de
foc fóra iels exercicis col·lectius, ni realitzin exercicis militars de
cap mena.

Una llei complementària dictarà les disposicions necessàries
respecte a la fabricació i comerç d'armes de foc i municions.

Art. 6.è El ministre de la Defensa nacional que serà el propi
ministre d'Estat després de la supressió dels ministeris de Guerra
i de Marina dictarà les necessàries mesures per a l'execució de la
present llei.

Un projecte de llei relatiu als establiments esmentats en els ar-
ticles 2.ón i 3.er haurà d'ésser presentat al Parlament el més tart
en el començ de la legislatura ordinària de 1926.

Art. 7.è A mesura que vagi executant-se la present llei aniran
abolint-se les lleis següent«:

Llei de 3 de gener de 1911 sobre el personal del Ministeri de
Guerra.

Llei sobre servei obligatori de 9 de juny de 1912.
Llei de suministre a 1 exèrcit dels cavalls i armes necessaris en

cassos de movilització de 8 d'abril de 1913.
Llei de t3 de desembre de 1917 sobre l'empleu dels reclutes en

els treballs civils.
Llei de 4 d'octubre de 1919 sobre administració de justícia en

l'exèrcit i a l'armada.
Llei de 28 de juny de 1920 sobre l'extensió de la legislació de

casernes i conscripció en les regions de la Jutlàndü meridional.
Llei de 6 de maig de 1921 sobre suplement a les lleis de cons-

cripció de 8 de juny de 1912, n.° 123, i de 28 de juny de 1920,
n.° 303.

Llei de 7 d'agost de 1922 sobre organització de l'exèrcit.
Llei de 7 d'agost de 1922, modificativa da la llei n.° 429, de \L

de setembre de 1919, sobre funcionaris de l'estat en ço que es re-
fereix a l'exèrcit.

Llei de 7 d'agost de 1922 sobre organització de la marina.
Llei de 7 d'agost de 1922 modificativa de la-llei n.° 429, de 12

de setembre de Ï919, sobre funcionaris de l'estat (secció 31 de la
marina).

Llei de 7 d'agost de 1922 sobre desmantelament de les fortale-
ses costeres antigues í organització de la defensa permanent de
costes.

Llei de -12 de març de 1923 sobre crèdits extraordinaris per a
la transformació i ampliació d'edificis, llocs d'exercicis i material
d«- l'exèrcit.

Llei d'aquarterament de 29 de març de 1924.
Les lleis i disposicions derogades per les esmentades lleis con-

tin uaràn sense cap efecte.
Art. 8.U La present llei entrarà en vigor al mateix temps que

la llei de creació d'un cos de vigilància i que la llei sobre la mari-
na de l'estat.

Paràbola del Foll i de l'Assenyat Ais nostres amics:

s

i
El Foll i l'Assenyat marxen,

escullits pel seu poble, a la re-
cerca del plansó de l'arbre sa-
grat a la ombra del qual els vells
i eli savis dictaran la nova Llei.

— Escolta Foll — diu l'Asse-
nyat. Deturat una estona. Mira
quina bella encontradal Quans
arbres fruitersl Pereres, pome-
res, préssecs sucosos, raoscatells
daurats: No t'agrada a tu el
moscatel!? A mi molt. I si ens
quedesim aquí, Foll?

— El nostre poble ens ha fet
comanda de l'esqueix de l'arbre
sagrat i tenim de complir-la.

— Però aquí s'està bé. Els
habitants d'aquesta vall no sa-
ben conrear les terres aquestes,
ni treure-s'en profit. El nostre
poble si que sabria aprofitar-les,
I si li diguéssim que emigrés a
aquesta vall? Val més un arbre
fruiter que l'arbre sagrat de la
llei sàvia.

— El nostre poble vol la no-
va llei i nosaltres tenim de com-
plir el seu encàrreg.

— Ja en té ben poc de seny el
nostre poble.

— Foll, quin paisatge més riel
Boscos ombrius i un ample riu

uè devalla en cascata furienta.
u a n t e s indústries podrien

montar-se aquí amb la força
d'aquesla cascata. Figura'tl Jo
retorno a cercar a la nostre gent
perquè vingui a colonitzar
aquesta encontrada. Tu no saps
la font de riquesa que és la in-
dústria. Retornem-nosen, Foll,
retornem-nosen.

— El nostre poble vol la sà-
via llei que és més alta que la
riquesa.

— Coses de foll, creu-me, co-
ses de foll.

— Fuigim, Foll, fuigiml Mira
quins dos lleons venen cap a
nosaltres. Fuigim, abans que no
ens ataquin. EI nostre poble no
sabia el que demanava. Tant
mateix é« difícil arribar fins l'ar-
bre de la Justícia. Escapem-nos;
ja es passaran sense. Tans anys
f:i que no en tenen d'arbre sa-
grat de la Llei que bé s'hi poden
passar uns quants més.

— Fuig tu, Assenyat. Jo vull
complir l'encàrrec dels meus
per damunt de tots els perills.

— No siguis ximple, Foll. Els
dos lleons et destrossaran i el
nostre poble es quedarà sense
el plansó, i sense Francesc el
Foll.

— Darrera meu vindran al-
tres folls per a realitzar l'empre-
sa. Deixa'm!

— Me'n vaig dalt d'aquell tu-
ró. Des d'allí ja et guiaré amb
els meus concells.

(El Foll mata als dos lleons.)
— Molt bé, Foll. Som dos he-

rois matant lleons. I quines pe-
ces, he? No't creguis, aquestes
pells valen un dineral. Pelem-los
i entornem-nos-en que no sem-
pre reixirem tan bé en les nos-
tres aventures.

— Endevant, Assenyat, ende-
vant, cap a l'arbre milenari.

— Que ens en costarà de dis-
sorts aquest arbre!

— Foll, tinc gana, tinc set; he
acabat e 1 s proveïments. E n
aquest botjer no hi ha ni fruits
ni cassa, ni aigua en lloc. En-
tornem-nos-en amic.

— Té el meu sarró i la meva
! carabassa. Escura el que hi res-

ta.
— Foll, no puc més, la fadiga

em rendeix; els meus peus, com
els teus, sagnen; deixem les pe-
dres vermelles marcant el nos-
tre pas. Ja no camino més cap
endevant.

— Puja a la meva espatlla; et
duré a coll-i-bè.

— L'arbre! l'arbre sagrat!
— L'arbre fi dels nostres an-

hels.
— No ens hi acostem, Foll!

Està tot voltat de serps enor-
mes. Mira com avansen gairebé
dretes damunt la cua. Com fiten
llur esguard ullprenedor damunt
de nosaltres. Deixem-lo, Foll,
deixem-lo.

— Avant, amic, avant. No hi
ha serps que ens detinguin al
terme dels nostres afanys.

— Avança tu. Jo tinc massa
seny per a llençar-me a tan pe-
rilloses aventures.

(El Foll foragita les serps i
arrenca l'esqueix sagrat.)

— Victòria. Assanyat, Victò-
ria!

—Glòria a l'Assenyat i al Foll
que han assolit la comanda del
seu poble!

— Pel Foll que anava ende-
yant i per l'Assenyat que era la
seva ombra.

—D'alguna cosa t'hauran ser-
Vit els meus consells, Foll.

— Per fer-me duptar sempre,
Assenyat. Però res hi fa, avui
tots dos coronem els nostres
neguits. Victòria per tots dos!

Fadigats el Foll i l'Assenyat
dormen. L'Assenyat es desperta
primer, el Foll ronca. (L'Asse-
nyat li pren el plansó l'espasa,
el sarró i la carabassa i sense
fer soroll s'en va.)

— ¿>oc jo, l'Assenyat, qui té
de portar al meu poble l'arbre
de la nova Llei. El Foli m'ha
servit molt bé per a conquerir-lo
però ara el malmenaria. Quedat
aquí, moret per aquestes tasque-
res plenes de perills i de soletat.
La teva follia ens fóra ara un
greu destorb.

': ii
" H a n passat anys. L'esqueix
de l'arbre no ha brostat. Sota la
seva ombra ni els vells ni els
savis han pogut donar la nova
llei al poble.

Un dia arriba el Foll esparra-
cat, envellit. Amb tots els esfor-
ços ha pogut lliurar-se de la
mort.

-Foll!
' —Assenyat! Mal amic! Trai-
dor! Per què m'abandonares ro-
bant-me el plançó sagrat?

—Era precís que tu no el por-
tessis al nostre poble. No tens
senderi; la llei que tu dictesis
no tindria seny ni fora útil als
homes.

—I, on és l'arbre?
—-Mira-te'!.
—Però si això és un vimet

plantat!!
—Noi, no ha pogut arrelar.

A desgrat de tota la meva cura
nò ha arrelat ni ha brostat. Es
veu que la nostra terra no és
bona pels arbres sagrats.

—Ja l'has regat amb sang? Ja
sabs que segons la llei d'aquests
arbres s'ha de regar amb la

JUSTÍCIA SOCIAL és un periòdic de desinteressats
ideals renovadors que ha de viure solament de l'entusias-
me de la minoria d'homes conscients i generosos.

La premsa industrial té mil camins comercials, no-
bles o no, per a assegurar el seu manteniment.

La premsa chantagista viu amb negocis vils í amb
subvencions tèrboles.

La premsa anònima d'odis i escàndols és mantingu-
da per les baixes passions de la generalitat i protegida
per la tafaneria dels inconscients.

La premsa confessional és nodreix de l'ignorància i
de la mala fe dels homes.

La premsa pornogràfica s'engreixa i prospera amb
les turpituds patològiques de la humana bestialitat.

La premsa deportiva, per comptes de servar l'honora
ble lloc secundari que li correspon, amenaça envaïr-ho to
per l'abrandament d'una moda que absorbeix tota la vida»
espiritual de certa joventut de peus grossos i cervell petit.*

La premsa política burgesa té el viure assegurat per
les grans empreses i pels vividors de la política que ex-
ploten les sagrades dolors del poble.

La PREMSA D'IDEES GENEROSES té de viure no-
més de Tadhessió deis homes que pensen generosament.

A vosaltres ens adrecem!
Als obrers conscients, als intel·lectuals nobles, als es-

tudiants dignes, als homes que pensen i sofreixen!

Cunipliu el vostre deure!
Llegiu i propagueu

JUSTÍCIA SOCIAL
col·laborant-hi, suscrivint-vos-hi, fent suscriptors, recap-
tant donatius.

Si ens acompanya el vostre entusiasme farem del nos-
tre setmanari una ampla tribuna digna de l'esforç de tots.

No oblideu els obstacles que la situació política ac-
tual posa en el nostre camí ascendent. .

JUSTÍCIA SOCIAL és la revista del Poble.
Es publica tots els dissabtes. Dron- jj [tj

sang dels qui els han conque-
rit.

—Veuràs: Jo ja l'he regat amb
sang. Ara que no era la meva.
Hi he sacrificat tota mena d'a-
nimals: conills, ànecs, pollas-
tres, xais, badelles. Fins el ci-
rurgià em recomenà que el re-
gués amb un líquit que ell pre-
para i que diu que és parescut
a la sang humana.

—Covart, la teva sang era la
que mancava.

—Això, si no tingués seny...
—Mira, doncs.
El Foll s'obre una vena i la

seng vermella cau sobre la te-
rra grisa. L'arbre comença a
brostar.

... I la Nova Llei pogué ésser
dictada.

Cot de Reddis

Això de la bona prensa c&â& dia es
posa més negr«. Hom no sap ja quina
és la fulla diària que es pugui amb
confiança, llegir sense perill de caure
en excomuuió.

El nefande volterianismo del segle
lio ha rosegat tot. Figurou-vos que a
la pudica «Veu» s'ntreviren l'altre dia
—en la ressenya del partit Barcelona-
Espanyol, 1-0— a escriure aquestes
blasfemes paraules: «L'Arnau, sol da-
vant la porta, xuta fortament, k quan
ja tothom la veia entrar per l'angle
(la pilota), toca el pal anant à fóra.
La Providència transformada, en pal,
ha actuat etc.»

Diils llibres reconsagrats coneixem
la transforrnanió en pa i en vi, i en al-
tres substàncies més o menys comes-
tibles, però en pal! Diu però que el
redactor autor de l'etzegaiada ha es-
tat invitat a donar se de baixa.

Ecos i comentaris
Zl Japonèi é* molt trempat.

Aquests dies, en tots els diaris, 8'ha
jk>,fut llegir el següent telegrammi
procedent do Tokio:

«Han tingut lloc en aquesta c iu ta t
n mbrofes manifestacions de protesta
c»!:tra les mesures anunciades pel go
»«•m per a restringir la llibertat de la
prensa».

Le« Idee« i eli negociï
Efl parla lambì« del republicanismo

dol senyor Canibó. K's »enyors del
Foment del Treball Nacional estan es-
verat». I tot plegat, per res. Aques t
republicanisme es una b romn . Kl se-
nyor Cambó es, aban» que tot, un
gran oportunista i un grau lualaba
ruta.

fil senyor Cambó lia de caure necea-

sàriament pel mateix costat de sem-
pre, que és el costat dels negocis.

Tot el demés són ganes de passar
i l'estona i sí de c»s, el tamps ho dirà.

Oaraeitolta«
La gent no to ganes de fer broma.

l l i han molta motius. La crisi de tre-
ball, la vida cara, el,-! lloguers alts, els
impostos municipals i els no munici-
pals, l'estat de l'atmosfera, la seca
persistent, la pols deia carrers, els
ulls de poll, el preu del pa,les desgrà-
cies que fa el vi, les malalties men-
tals, els gossos folls que van desfer-
mats, etc., etc. La gent no vol fer
broma.

No obstant, la broma s'imposa. El
('arnestoltos up pot passar sense que
li deixem do retre el t r i b u t — u n altre
t r i b u t — d o la nostra alegria.

Però no d 'una alegria falsa i enga-
nyosa, no; sinó d'una alegria de debò,
d ' i iquol la que, surt del cor saltout i
lent cabr io l i !» . L'na alegria cxpuntà-
i i i - i , tor1:i, invencible, l ' t ia alegria
com la d 'aquel ls homes que estan
Contents de la vida i riuen sempre i
i'S revenlen do tantes rialles.

El món és bo, les dones són belles,

i el vi fa veure lluminàries i papallo-
nes, fa sentir cascabolls i enforteix la
raça.

El vi, doncs, també s'imposa.
Però, malgrat tantes imposicions,

la gent fa la cara llarga i no està per
brocs. La gent està ensopida.

Per això el nostre excelentíssim
Ajuntament que no pot sufrir que els
ciutadans estiguin tristos mentres els
regidors estan alegres, Ta acordar
municipalitzar l'alegria, organitzant-
la segons les ordenances urbanes i
distribuint-la convenientment pels
nostres carrers i d'una manera espe-
cial pel passeig de Gràcia.

D'aquesta manera la gout ha salu-
dat al Carnestoltes d'aquest any, amb
l'esperança de que l'any vinent no
seriï pas el mateix el que festejarem,
sinó un altre do menys ferreny i es-
túpit, i sobre tot no fura tan soroll de
llauna.

Un qu« «'arroma
Fa alguns dies que el periòdic «La

Noche», al peu d'una fotografia del
senyor Rovira i Virgili, hi posava una
nota que començava: <:A1 crearse el
partido de Acció Catalana, Rovira y
Virgi l i adquir ió eu él funciones de
dirección politica, de la quo, por di-
solución del partido, y también vo-
luntariamente, se ha inhibido...»

Nosaltres amb aquest «voluntaria-
mente se ha inhibido» ens hem ex-
plicat moltes coses.

Aqueit «voluntariamente se ha In-
hibido» és tot un poema, tota una
orientació.

Mentrestant esperem que qualsevol
dia sortirà a «La Publicitat» una se-
gona edició d'aqnell article «Els defi-
nidors inoportuns». Famosa prova de
gallardia personal i do llealtat als
principis.

La premia obrer»
Retallem d'un article de «Soli lari-

dad Proletària», signat per J. Peiró,
els següents paràgrafs:

«El anarquismo es una cosa y otra
el sindicalismo. ¿Cuándo y por cuan-
tos so ha tenido eso en cuenta?... El
primero puede y debe ser cornpla-
mento del segundo, pero es de inte
ras, tanto para uno como para otro,
evitar que lo que ha de ser simple
complemento se trueque en confu-
sión. La confusión »era siempre un
perjuicio para la C. N. T. y una des-
ventaja para el anarquismo.»

«La C. N. T. fue un dia una fuerza
formidable por su contenido numéri-
co, pero no moralmente. La cantidad
produjo el vértigo y se la quiso dar
precipitadament« el coatenido moral

que aquélla-no estaba en condicione«
de recibir y asimilarle con precipita-
cianes, y el mismo vértigo arrastró a
los hombres al procedimiento do la
imposición de aquello que no sa po-
dia ni debía recibir. Y si mala y des-
echable es siempre la imposición de
las ideas, mucho puor ha de ser su
resultado cuando loa actores de la
imposición desconocen las ideas mis-
mas, pues que lo impuesto no ha sido
el pretendido contenido moral ni el
valor de las ideas, sino un sentido de
insurgeneia y de subversión incons-
cientes.»

Reaparició
A la mateixa hora que es parla de

la tornada del senyor Cambó a la po-
lítica es comenten altra vegada els
motius de ia seva retirada.

Sembla, tanmateix que aquests mo-
tius foren simplement d'ordre estra-
tègic. Kl periodista madrileny Luis
Bello amb una gran finura d'intenció
també bo deixa entendre aixís.

Es tracta d'un moviment d'estratè-
gia iio de partit, sinó purament per-
sonal. El senyor Cambó retirant-se
abaus del cop del 13 du setembre, no
es trobà en la situació llastimosa dels
sous col·legues de partit, i sobretot
en la situació del senyor Puig i Cada-
falch, que ha tingut una fi politica

ben poc elegaut, com tothom sap. El
senyor Cambó en el seu cas hauria fet
una cosa semblant. Parò com que té
les orelles més fines, tan bon punt
sentí llunyans els tocs de clarí i pre-
sentí el pas de la caballería, amb un
gest displicent es col·locà al marge
i es digué, que passin i quan hagin
passat ja en tornarem a parlar.

Han passat els dies i han passat els
mesos i encara passaran altres coses.

L'únic que s'ha plantat al mig de la
carretera i no acaba de passar és «1
comte de Romanónos quo sembla tot
rejovenit i que sap portar a la mà el
lliri de la puresa sense tornar-se ver-
mell.

Al senyor Cambó les cames se li
van altra vegada cap a la política, it
Romanónos porta un lliri, ell portarà
una palma; la palma del martiri.

Que passarà. Ja ho veurem. De mo-
ment les siluetes d'aquests dos ho-
mes virginals es presenta a l'horitzó
polític, com dues legítimes esperan-
ces nacionals.

Afavorint l'impremta
de JUSTÍCIA SOCIAL
ajudeu el nostre set-
manari.
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LA FINESTRA
O B E R T A
LÀ LLIBERTAT D'ANAR
CONTRA LA LLIBERTA T

En una de les darreres mani-
festacions catòliques cel'lebra-
des d França contra el govern
d'esquerres, per protestat de la
supressió de ¡'Ambaixada al Va-
ticà, els manifestants esplaiaren
llurs ires cantant ¡a Marsellesa.

Sobta, dl primer moment, que
el cetili de la Revolució sigui po-
sat al servei d'una Cfiusa reac-
cionària; però és an fet històri-
cament provat que totes les
reaccions, abans de desaparèi-
xer definitivament, per instint
de conservació han apel·lat a
totes les armes, àdhuc a les ar-
mes lliberals. El fi justifica els
mitjans, l quan perillen les es-
sències reaccionàries s'ha d'in-
tentar llur defensa, en nom de
«¡a llibertat d'anar contra la
llibertat«.

La intervenció de la dona en
els afers públics—dret electoral
actiu i passiu—ha format part
de programes d'esquerra. I, no
obstant, també en alguns països,
les primeres manifestacions d'a-
quest dret han sigut favorables
als partits reaccionaris muntats
a base d'una deformació dels
sentiments nacionalistes o reli- }
giosos. i

Aquest fet explica la necessi-
tat de que totes les Revolucions
trascendental, per a ésser fe-
cundes, hagin d'ésser—durant
llur període de consolidació— ;
despòtiques. Ho fou ¡a Révolu- '
ció Francesa. Ho és, afortuna- >
dament, la Revolució Russa. ¡

Ara, el que succeeix, és que
les espases de la llibertat, posa- !
des en mans reaccionàries de- \
venen esmossades. No n'hi ha
prou amb posseir ¡es armes; cal j
l'esperit que les animi. Una ço- j
lla de gent reaccionària cantant [
la Mai sel lesa arribarà a ésser \
un bon chor, però no serà mai '
un poble inflamat. Li mancarà
sempte, per això, perdre la re- \
pugnància en el sentit il·limitat j
de cada paraula.

Airet

l'apri del pla Bais
farò possible la unitat j

iial obrera j
El capitalisme d'Europa ha '

perdut el ritme de la seva comp- '
tabilitat. Els venciments dels
seus deutes, abans era cosa nor- ;
mal que els saldés amb els pres- |
supostos anyals o bi-anyals i
això feia que els emprèstits in- ¡
teriors d'un poble fossin fets

Eels governs amb facilitat i amb
i seguretat absoluta de cobrir-

los ràpidament.
Avui, aquesta seguretat no

existeix perquè durant la boge-
ria que devastà Europa no hi
havia ni mesura ni seny per sa-
ber fins a quan pujaven i quina
data de venciment portaven els
pagarés que extenia l'oncle Sam.

Com a resultant d'això, ara
resulta que França, Bèlgica, Ità-
lia, Anglaterra i totes les aliades,
demanen a Alemanya que pagui,
í que Anglaterra diu a Franca
que necessita diners. Es a dir,
que tot això dels deutes és una
troca de cent capsl I això que es
tracta de nacions aliades, que
sinó....

Però el capitalista del dollar
—que no pot sufrir disputes per
miserables qüestions materials—

els diu que s 'afanyin prompte
d'arreglar aquc t comptes, qiv
no és cosa d'an.uïnar-sc, perquè
al cap i a la fi tot t'l qu¿ es de-
manen Os comú, és solament per
a ell, i si vu ju - rdcnt el temps
d'aquesta maru-ra, - . I s puj- iran
els infervsos í < h : s p r é ; c.s farà
més d i f íc i l Id l iquidació. I amb
això quasibé que te raó, perquè
aquell refrà nostre ja ho diu:
« qui fuga no dorm» i pel que es
veu, l'únic que vetllava, durant
el destroçament dels pobles, era,
l'«oncle de la perilla» i barret
de copa alta amb estrelles.

Ara, que els altres ja no dor-
men, però tenen encara els ulls
enterbolits de tan fer-ho i les
butxaques amb lu mateixa situa-
ció, que la pell d'un conill es-
corxat.

No són pas els 14 punts de
Wilson que manquen ara, sinó
el nou sistema de dutxes treball
i dejunatis — nova importació
americana—que si bé no engrei-
xen al que les practia, poden
donar un bon rendiment al qui
les apliqui. Es el darrer especí-
fic inventat pels millors especia-
listes nordamericans per portar
la riquesa i la salut als pobles.

Que els inventors d'aquest
meravellós procediment que
s'en diu pla Dawes no són gent
interessada? Ja ho sabíem. Ells
sols s'acontenten amb la rique-
sa—comprenent la dels altres
també—per això, com que ne-
cessiten massa bagatge ens dei-
xen amb la salut i... apa, bue-
nas.

Devant d'aquesta situació, en
l'impossibilitat de provocar la
burgesia un resorgiment econò-
mic burgès pels seus propis
mitjans, la finança d'Europa no
veu taula de salvament—sense
mirar a quin preu l'adquireix—
que l'or americà.

Les classes burgeses, que sa-
ben que això les obliga a apre-
tar un xic més encara el caragol
de l'explotació, i el que repre-
senta per la classe obrera. Així
és, que noreparen;enmitjans per
unir-se, formant grans societats
anònimes, que al mateix temps
que eviten competències en els
mercats nacionals, formen un
bloc de més consistència per a
resistir les lluites amb el treball.
Lluites inevitables a conseqüèn-
cia d'una major explotació, de-
rivada del permanent mal estar
¿e la classe treballadora d'Eu-
ropa; única tributària d'aquest
famós Pla Dawes.

Es per això, que arreu del
món i devant l'ocoplament de
les forces burgeses, el crit dels
treballadors és el de: Unim-nosl
La gran crida per la realització
de la Unitat sindical de les dife-
rentes tendències del obrerisme,
és avui per avui, el sol resultat
del fort trasbalçament econòmic
que produïren les despeses de
la gran guerra.

Tot fa creure, amb fort opti-
misme, amb el resultat de la
creuada empresa, per a portar a
cep els necessaris consells del
mestre i apòstol del Socialisme,
en Karl Marx, quan escrigué:
«Treballadors de tots els pobles,
uniu-vos.»

I ara dos mots simplement:
Si els treballadors de la nostra
terra, deixant de moment a se-
gon terme la qüestió nacional
però prenent ejemple de la mal
teixa, es determinessin a fer
aquesta unitat, amb un pla ge-
neral, a ben segur que altre pel
ens lluiria, i no fóra tan fàcil
que ens passessin la mà pel
llom tant sovint, com als gatets
de casa bona.

Que fem, doncs, parats?

Josep Jové

Problemes socicis
La qüestió social

Or-ioni convenient , puls nostro«
li r . ior-i , i-'l l 'o in ' ixenicnt i l i ! la maueru
HUM v u l i f u r , m¿s fi'iclltiicnt ronipmia-
tr.ible, ( In certes q i in s t i f i n s du índole
«oculi, i | i i i ' o i · i ü i c i i un l lo ï ; princips-
lísiim en lo« neceasitats colectîveg.

TraduYirr-i i vulgrnrltznrpm me?, si
is possible, ICH nu tab I us lliçons dados
anys curera pur Aquilea Loria, l'erat-
ii twt i 'uoinmiistii i talià sobro tomes de
i i i l ( s r t ; s general.

DrÍM.'iii ;i pa r t , pisr no estar-hi con-
formes, le» o p i n i o n s dol professor,
sobri! qües t ioni pol i t iques i ri^liffio-
pi!H, de, cup in té rê t , telons ell, puix
són questions def ini t ivament resoltes, (

i entrem de pi« en l'expoaició que fa
d 'una manera crua, real, matemàtica
de IIM conscqüènci -s esgarrifoses de
la defectuosa (.'011811111010 econòmica
nctnul .

«Uoa de qui i va pror.lamar-sfl la lli-
bertat jurídica universal no hi ha ho-
mes excluits a priori de la propietat,
actualment tots els homes estan de-
dotats dels mateixos drets i s'eia con- '
aidera iguals devant la llei. La igual-
tat abstracta ¡ infecunda produeix la
niés enorme da les desigualtats. '
Iguals en drets oi proletari afamat I
(¡1 m u l t i m i l i o n a r i (producte modern,
perfectament desconegut dels nostres
aviï) estan »eparatí por una distància
enorme q n n sembla aixamplar-^« més
ca la dia. D'aquesta separació neix el
problema ecouèmic i «ni veiem obli-
gat» a preguntar-noi: Perquè aquest»
dos ésser«, que la llei declara igual»,
estan dotata de manera tan desigualí

Ja sabem la reapoit» de molts: L»
superioritat econòmica d'alsuns ho-
mes sobra els demés ós conseqüència
de la »ava vàlua superior.

Que poc veritable ós això!
La simple observació dol» fets ena

ho dimostra, l'i us arribaria, aquesta,
a demostrar nos el contrari. Quants
homes superiors que han emprat el
seu talent en profit de les masses,
moren de misèria, o viuen, en migrats
mitjan.«, montres quo par altra part
americans com MASTOIi per exemple,
acumula fabulosos riqueses pel sol fet
d'haver endevinat que les grans ciu- :
tats tenen tendència a aixemplar-se
cap occident i haver comprat, per re-
vendre, terres al oest de les grans
ciutats.

En vista d'aquest cas tan freqiien-
inaiit repetit, com atribuir la desi-
gualtat de fortuna a la desigualtat
d'aptituds Intelectuais?

No hi ha mes; el» home«, proci*-,
mata jurídicament iguals, tenen, o
mostren preponderància a tenir, no
sols els mateixos drtfts privats sinó ,
el.í moteixos drets públics.

Sense cap esforç hom imagina els
monstruosos resultats de la desigualr

tat política jun t a una profonda desi-
gualtat economies.

Corn és possible, en efecctej adme-
tre que un home réduit a la més hor-
rible misèria, faltat de tot refinament
espiritual, de tot hàbit moral, exer-
ceixi un dret de vot Intel·ligent?

Això entre altres co?e» porta al fra
cas la democràcia i l'evoluoionisme.

Aniria errat qui suposés que le«
lleis de la vida són per complert In-
diferent* de l'economia política, que

• l'economista no té res a veure amb
i e'ics; precisament és tot al contrarii
i La duració de la vida d'un home é«
j resultat essencial do les »eves condl-

cions de riquesa o pobresa, Tant cert
\ és això, que se sap certament que el
I ric viu una existència mitja de 56,
i anys, mentre» que el pobre viu sola-
i ment 28 any. A París, per exemple,

en l'aristocràtic barri dels Camps Klis-
sis, la mortalitat és de deu per mil,
mentros que en el pobre barri de

, Mnotparnaso puja a 43 per mil. Així,
i doncs, el pohre viu molt menys que

el ric, la misèria sega prematurament
i la seva vida, la mortalitat és, doncs,

un producte de les constitución« eco-
nòmiqu«s.

Considerem un altro fet important.
pertenoixont a l mateix ordre < ' • . ' ' ino '
men0: la mortal i tà ' u f V i i t i ' . A A l e -
niiivya, [-er ex e ' .ple, U mortal i ta t
dei-i I n f . i n t s i i i e i i ' i r s de ',> M I \ s és de
57 por ivi. |; mentre» que c tre els

• -pu l i res t i ! Her. in i s de :il p r eent .
A l!i·ii*< l ' t a lu n io r l aüu t t ós du (i per
cent en les famil le« capitalistes i do
SA p?r cent on la dels obrer» i cridis.
Si dongirnssim les dades de mortali-

tà! u A n g l a t e r r a l;i d i f . ' r ' - : , c : n is 0:1-
; cara max gran: ela obrer* tenen la
costum d'aurtegurur. per certa suma,

•la vida del» son* l i l i s , baix preteste,
de .cubrir ka despose» dVntcrramei t
«n cua de mort. Aquesta costum im-
pulsa a molt« 'lesyracmts a abreviar
la v ida del« s r 'us f i l l s per cohnir el
Capità! as-Cíjurat, de numera que la
mortalità!itat dels nen pobres és allí,
de fet, més gran del que resultaria si
estigués'baix la in f luènc ia immedia-
ta i exclusiva del factor econòmic.
I encare això no és res niés que con-
seqüència del seu insuficient jo--
nal.

Així, doncs, en la nostre època, la
duració mitja do la vida varia dòcil-
ment segons les condicions de rique-
sa o pobresa.
' El percentatge do malalties, pr in-
cipalment Itti infeccioso», »era, natu-
ralment, molt mèi elevat en ics clau-
ses humils que en le« acomodades.

Hi hu algun altra fenomen que
seuil·li ineny» dominat per lus rela
clous «couómiqiif!« qu« oi matr imoni?
Durant molt temps, por exemple, el
iio.iibre do matrimoni« a variat para-
Irlament als preus del blat; demés, a
propòsit del matrimoni, 1rs separa-
cions 1an freqüent', els divorcis, els
adulteris, són també, en part, resultat
dol punt do vista financier des del
qual generalment es conoideren Ics
unions modernes.

La prostitució, aquesta plaga social
é» resultat es»eneial de c«u»es écono-
miques. Niugú ho ignora quo geue-
ralmsnt neix en los claísea humils. A
Alemany« la prostitució croix en els
anys de crisi i disminueix en èpo-
ques du prosperitat. A l'ranca les o-
breros tenien no fa gaire l'horrible
costum de f«r el quint cuart do' jor-
nal, acabada la feina de fàbrica, bai-
xaven al carrer per a obté.», ir du la
prosticució el complement infame del
insuficient jornal.

L'ignorància és també-prodncte de
la misèria. Kls nens pobres oo van a
estudi i encara allí ou os pot fer que
hi assisteixin, no s'arribà ni de molt
a que aprenguin. A Anglaterra es no
tava aiub alarma, la poca eficàcia de
les escoles populars. Els alumnes hi
assistien frecuentmctit, els professors
tenien bons procediments pedagò-
gics, els nens, cu camvi, no depre-
cien. Com explicar semblant anoma-
lia? Després d'una, rigorosa informa-
ció va vcures que hi havia més de
500 nois que assistien a Ics classes
completament dejuns. No te ros d'es-
trany doncs, que handicapais per la
fam no comprenguin les explicacions
del professor,

El crim, baix les seves mil for-
mes, és esencialmei.it un producto de
factors econòmics. A Ilàlia el 88 per
cent de condemnats pertanyen a los
classes pobres.

Ei »uicidi, l'alcoholisme i mil coses
més sou conseqüència ineludible de
l'actual constitució econòmica.

L'economia política, el progrès de
.la qual es manifesta d'una manera e-
vldent, pot ésser la clau de la solució,
és per això precisament, que se la
persegueix, En temps antics els reis
absoluts, ara, la burgesia omnipotent
dèspota, anònima, aborreix les qües-
tions econòmiques.

En aquesta lluita entre el feti l'idea
entre el privilegi i la justicia qui as-
solirà la victòria definitiva?»

Fins aquí arriba l'italià. Nosaltres
gosem a dir que la victòria serà nos-
tra, que forçosament deuen imposar-se
els ideals justos. Però la feina és gran.
La burgesia organitzada de segles en-
Çà, té grans mitjans de defensa. Per

vèocer solament la seva M H T C Í M eg ne-
( • • ' r i " Í I : l : , " ' 11 csfoi'e.

M.

Per a ito ai
(Dill loi

Segona llista

M. E.
R. C.
F. V.
M- -
M. V.

Total

5 ptcs.
5 «
2 «
1 »

10 «

23 ptes.

CRIT D'ALERTA
A tots els obrers flequers

Ens mou a escriure aquestes
ratlles, el perill que correm de
que ens sigui arrebassada la
més gran de les millores morals
conquerides a costa d'enormes
esforços. Ens referim al treball
de dia que cinc anys enrera
aconseguirem implantar els que
elaborem el pa de cada dia.

Fem una mica d'història.
Infinitat de vegades els obrers

flequers d'Espanya i d'una ma-
nera especial els de Barcelona,
s'havien adressât als poders pú-
blics demanant la suspensió del
treball de nit en l'ofici amb que
ens guanyem la vida. Els nos-
tres precs no foren escoltats
fins l'any 1919 en que essent
cap del govern el comte de Ro-
manones, es publicà el decret
establint el treball de dia a la
indústria flequera. Tots recorda-
reu la resistència que la nostra
classe patronal oposà a la pràc-
tica el mentat decret, i tothom
sab també, les diverses vegades
que s'ha intentat fos abolida la
llei que obliga a treballar de
dia.

Abolir la llei no ho han po-
gut aconseguir-ho. Fa molt de
temps, però, que la infringeixen
d'una manera descarada, con-
travenint així, dues coses a la
vegada; les bases firmades l'any
1919 amb els obrers i la llei es-
tablerta per l'Estat.

En les mentades bases, firma-
des per les representacions pa-
tronal i obrera s'acordà que la
hora de començar la feina fos
les cinc de la matinada. Els bur-
gesos—sempre al aguait—sem-
pre que han vist que les cir-
cumstàncies els eren favorables,
les han pegades que l'hora de
començar havia d'ésser les dues
de la nit. Degut a que durant
els cinc anys últims, sempre hi
hagué una agrupació obrera que
s'els hi oposà, no pogueren
mai sortir-ne amb la seva. Ara
aprofitant-se de les circumstàn-
cies i obrant com ho fan els co-
varts quan veuen llur adversari
amb menys potència, han reprès
la ofensiva d'una manera bru-
tal. No hi fa res, més gran serà
el desengany que tindran.

Els que actualment regeixen
els destins del pais, no sembla
pas que puguin prestar-se a fer-
los el joc. Això ja diu molt en
favor nostre.

Una senyal del que dèiem
més amunt, ho és la crida que el
Delegat «region» del treball feu

dies passats a patrons i obrers
pfrquè Acudissin devant d'ell a
exposar els motius que els uns
fí-nen per a començar a les dues
i ds que tenen els altres per no
CGITH nçar-hi.

La dita reunió va tenir lloc el
dia 10 del corrent. Tan mancat
de lògica varen ésser els argu-
ments exposats pels patrons, en
voler demostrar la conveniència
de començar el treball a les duet
hores del dia, que no tingueren
paraules per a contestar a l'ex-
posició dels obrers demostrant
el contrari.

A la mentada reunió ja es va
palesar,—i així va semblar re-
coneixe-ho el Delegat del tre-
ball—que no hi havia res que
aconsellés tornar al treball de
nit a l'indústria de la panifica-
do. ' '

L'èxit o el fracàs de ïa cam-
panya que per continuar trebar
liant de dia porten a cap la re-
presentació dels obrers no as-
sociats, junt amb la societat
«L'Espiga»-r-qfue son els que va
ren anar a defensar-sé devant
del Delegat—depèn de tots í de
cada un dels obrers flaquers de
Barcelona. Si cumplim el nostre
deure posant-nos al costat de la
Comissió que ja hi ha nomena-
da i acudint quan ens cridi, no
hi ha dubte que la victòria serà
nostra. La raó està de la nostra
part i aqui quedaran estrellades
les maniobres de la burgesia

No hem de consentir de cap
de les maneres, tornar a aquells
temps en que el patró ens tenia
dia í nit a la seva disposició,
tractant-nos com a esclaus. ,No
ens refiem però tan sols amb el
que faci la comissió; que cadas-
cú defensi de la manera que H
sigui possible aquesta millori
que volen arrebaçar-nos i que
tanta importància té per la nos-
tra salut.

Això, que tant posa de relleu
la burgesia, que els indueix a
començar a les dues el desig de
millor 'servir al públrfc, hem de
dir per tot arreu que és mentida,
que per l'única cosa que ho fan
és per a augmentar l'ingrés al
calaix encara que sigui restant
parroquians als seus mateixos
companys i per a esclavitzar-nos
a nosaltres com feien sis anys
enrera.

En els països que van a la
vanguarda de la civilització del
món, el treball de nit a la fleque-
ria ha sigut abolit per conside-
rar-lo inhumà i contrari a la sa-
lut. Sols a homes ignorants i
enamorats de les coses arcai-
ques—com són la majoria dels
patrons forners de Barcelona—
s'els pot ficar al magí tornar a
implantar un sistema de treball,
ja abolit en gairebé tots els Es-
tats d'Europa.

Cal que les autoritats es donin
compte que té més importància
la salut de tres mil homes—que.
és el nombre aproximat dels
obrers flequers de Barcelona—
que no els diners que puguin ar-
raconar els patrons començant
el treball a les dues de la nit.

Amunt doncs, coinpanys,'i a
defensar aquesta millora de la
qual depèn la nostra salut, així
com la tranquilitat de les nostres
llars.

Miquel Viloginés

Per haver arribat amb retraç
a la nostra redattela, h«m d«
deixar per al número pròxim

EÏOLUUÓ O REVOLUCIÓ U?
per E. Vira

i una Intereuant

[orrespoDdtt ile Girona

Falletons de JUSTICIA SOCIAL
dissihit 28 d« febrer 1925—

Aquest
diantre

de sabatots!
d« H.-O. WELLS

(Continuació)

IV

Es possible el socialisme?
No tindré la pretenció d'ésser

imparcial en aquesta matèria, i
discutir com si la meva opinió

no estès ja formada sobre la
qüestió de saber si el món fóra
millor, suposant que poguéssim
abolir la propietat privada del
sòl i d'una pila de coses d'utili-
tat general; no tinc cap mena de
dubte sobre això. Jo crec que la
propietat privada d'aquestes co-
ses no és pas més necessària i
inevitable que la propietat pri-
vada dels nostres semblants, o
dels ponts i de les rutes. La idea
que alguna cosa o cada cosa
pot ésser reclamada com a pro-
pietat privada perteneix als anys
obscurs de la humanitat, i no és
solament una monstruosa injus-
tícia, sinó un inconvenient en-
cara més monstruós. Suposem
que encara admeteu la propie-
tat privada dels grans camins, i
que tothom que posseix un bocí
de ruta discuteix si hi poden

passar anant en un vehicle. Di-
reu que la via és insoportable.
Però, en veritat, és una mica el
que passa avui, quan agafeu el
ferracarril, i ho és també per
tothom que té necessitat d'un
troç de terra per viure. No veig
cap dificultat a organitzar la
cultura del sòl, les fàbriques i
altres coses d'aquest gènere,
públicament per l'interès gene-
ral, com les rutes i els ponts, el
correu i la policia. En aquests
límits, no veig cap impossibili-
tat al socialisme. Abolir la pro-
pietat privada d'aquestes coses
seria abolir tota aquesta gropa-
da de paràssits, la cobdícia de
profits i de dividencs dels quals
posa obstacle a una pila d'útils
i belles empreses i les fa costo-
ses i impossibles. Això fóra
abolir-les; però, fóra un mal?

Perquè no pendre aquestes
propietats privades als seus pos-
sessors? En altres temps, no so-
lament els esclaus eren allibe-
rats, sense compensament a llurs
amos, sinó que la història de la
humanitat, per horrible que si-
gui, presenta innombrables ca-
sos d'amos d'esclaus renunciant
ells mateixos a llurs drets inhu-
mans. Tal vegada direu que pen-
dre la propietat a la gent és una
injustícia i un robatori. N'esteu
segurs? Su poseu que veieu molts
infants en un parc tristos i mal-
humorats perquè un d'ells ha
pres tots els juguets dels altres
i pretén servar-los i no deixar-
los a ningú... No desposseirieu
els juguets a aquest infant per
sincerament convençut que ell
estès que la seva convicció és
justa? Es aquesta mateixa la po-

sició dels propietaris d'avui. Di-
reu potser que els propietaris,
per exemple del sòl, han d'ésser
pagats i no despullats. Però
com que trobar els diners per a
pagar-los vol dir establir un im-^
post sobre la propietat d'algú
altre cjue tal volta té uns drets
que son millors, no veig l'hones-
titat d'aquest procediment. No
podeu donar propietat per pro-
pietat sinó comprant o venent;
i si la propietat no és an roba-
tori, llavors o és no solament el
socialisme sinó també l'impost
ordinari. Però si l'mpost és un
procediment justificable, si se'ns
pot imposar pels serveis públics
un ú o àdhuc més per vint-i-cinc
del que jo guanyo, no veig per
què no poseu ua impost sobre
el propietari d'1 sòl, si cal, de
la mitat o els dos tereis del te-

rreny, o sobre l'accionista de
ferrocarrils d'un 10 o 15 per
25 d'obligació. Cada progrès de
màquines i de l'organització in-
dustrial priva a pobres gents de
llurs rendes, i no veig per què
hem d'ésser singularment ten-
dres pels rics, per aquells que
han estat improductius tota la
vida, quan ells són l'obstacle al
bé general. I encara que negui
el dret de la compensació, no
nego que se'ls pugui concedir.
Tractant-se de mètodes, hom
pot concebir molt bé que po-
guem donar als propietaris com-,
pensacious parcials i fer tota
mena d«.' concessions per a evi-
tar d'ésser cruels als seus ulls,
en el nostre esforç de posar ü
¿t les grans crueltats d'avui.

}. Roure i Torrent, trad.
—(Seguirà)-*-
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socials relacionats amb

... ,-la '«cooperació.
AJ»4BBD[ CADA QUINZENA
Stscrípçió anyal: 4 ptes.

*•*?!& *• n«

05 HítTÏ! ttß II
Mimi meu li-
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h full miut DU U
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SHlítai [opratila ie Pratottlí
Aquesta institució, genui-

• nament obrera, es un ex-
periment viu d'emancipa- •
otó »octal i econòmica. Té
dr«t, donc«, a la solidari-
tat de les entitats similari
i • l'ajut de tots els homes

prógreiiiui.

inWU mpmti di tuli ina
Bui* <JrrM»4oe, «8, interior

BABOBLOVA

En totes èpoques i en
tot lloc, el pensament de
les ànimes meditdores
ha sigut mutiti d'escan-

dol.»
ANATOLE FRANCE
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Per comandes a la
llibreria Bibliotheka,

, Llovera, 13. ~ Reus.
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L'emancipació dels obrers
de Catalunya ha d'ésser
obra dels mateixos obrers

d'aqui.

Treballador!
Signes digne de la teva condi-

cióunmanal
Con a home, t'has de sentir

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

»odetat millor.
Com a productor, t'has d'a-

plegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel snillora-
ncnt tnnnediat dels teus ger-

Noves i documents;

Ctmflwy: 81 sentiu les In-
fuletuds qae dignifiquen la
SflillinjaM dels oprl·

•"'•"*'Twit*? projmfúeu
JUATIC IASOCIAL

porrle loctaüsta cátala.

INDIA. - Congre« sindical.

La Federació Sindical de la índia
celebrarà a Farei (Bombay) el seu
Congrés ordinari a fi del mea da
març. El fi principal d'aquest Congrés
és el d'edificar sobre base sòlida el
moviment sindical indi. Fins ara, no
hi han més que vuit sindicats afiliat«
a la Federació i que paguen les quo-
tes estatuàries i encare tots són de
Bombay i Calcuta. L'orgue de 1» Fe-
deració Sindical ha fet una campa-
nya molt activa a favor de la central
nacional i aquesta ha enviat còpia
dels estatuts a totes les organitzacions
obreres del país a fi d'eitiraulsr-les a
l'agrupament. De més de la Federa-
ció de Sindicats de la Indis, existeix
també la Labour league of India la
qual agrupa onze organitzacions
i no segueix una direcció determina-
da car conjuntament amb les orga-
nitzacions obreres accepta en el seu
si a totes les persones que s'interes-
sen per les reivindicacions proletà-
ries.

PORTUGAL. - Orisi ministerial.

Bis nacionalistes i reaccionaris por-
tuguesos varen conseguir derrotar
per una petita majoria parlamentària
al govern radical que presidia í)o-
mingues dos Santos el qual havia
presentat unprojoete d'or ieiiaeió ban-
cària i altres mesures econòmiques
que tenien alarmada a la burgosia i
particularment l'alta banca. K! Presi-
dent de la República, dospréa de f«r
les consultes acostumades, va encar-
regar la formació de govern al cupdill
demòcrata Victoriano Oui mares, el
qual ha constituït el uou Govern amb
els següents elements: Afers estran-
gera, Victoriano Oodinho, demòcrata;
Ouorra, goncral Veirra Itochn, repu-
blicà demòcrata; Marina, Cercini tia
Silva, Independent; lutmcfió públi-
ca, Ferreira Simas, demòcrata; Inte-
rior, Nicolau Mesquita, rlwnònrata;
Calpules, Xavinr da Silva, accionista;
Justícia, Pedro Castro, demócrata;
Agricultura, Torres Garcia, demòcra-
ta; Treball, Somapcló Maia, accionis-
ta; Comerç, Velhinho Correia, demò-
crata. La Cartera de Finances que es
destinava a Postanti la desempenyarà
provisionalment el propi President
del Consoli, (ïulmaraes.

La maniobra dols reaccionaris obli-
gant al govorn do Domiugucs doi
Santos a dimitir va originar una
Imponent manifestació de tots ois ele-
ments d'esquerra republicana que va
celebrar-se a Lisboa el dia 11 d'aquest
mes i a la qual varen ajuntar se les
organitzacions obreres malgrat i sos-
tenir el criteri autipolítío propi de
sindicalistes i anarquistes. Al presen-
tar-se al Parlament el nou govern,
veient-se impotents per a derrotar-lo,
els elements dretistes es retiraren en
bloc. En la declaració ministerial,
Guimareas diu que sosté tots els pro-
jectes econòmics de l'anterior govWn
els elements afectes al qual sostindran
el gabinet actual el qual té una sig
niflcació radical republicana més ac-
centuada que el ministeri de Domin-
gues dos Santos.

ESTATS UNITS. - Ercolini liadi-
oala.
Del raport presentat al 44* Congrés

&6 American Federation o/labor ce-
lebrat a El Paso (Texas) del 19 al 25
de novembre darrer extraiem les se-
güents dades: La xifra d'obrers que
integren la Federació és de 2,865.970,
contra 2.926-468 que la formaven en
1923. Aquesta minva s'observa des de
1920 l'any en que la xifra d'obrers fe-
derats havia arribat a 4.075.040. Mal-
grat la disminució d'efectius aquesta
són considerablement superiors als
d' abans de la guerra. El promig re-
sultant dels quadres de 1904 1913 és
de 1.605.000 membres.

L'activitat social de la Federació va
deseurotllar-ae durant l'any 1924 de
una manera preferent eu conseguir
la reforma de la legislació sobre el
treball dsls infants i la lluita contra
el sistema d'ordenances (injiictions};
acció a favor d' una llei d'indemnit-
zació d'accidents do treball per als
obrers del districte federal de Colum-
bia; ínterdiceió de l'empleu du míi
d'obra estrangera en la zona <k¡l Ca-
nal de.Panamà; abrogac'o de L·i legis-
lació ac tu f i l sobro el diaseli úc treball
de ferrocarrils (líaüraad Lai/or Unan!)
ai qual ¡raurà ne/sostituir u o ¿¡«terca
de Couíidl« regional* do conciliació.

Eu el Congres de Isil Paso, nitre al
tres ciisuis interessanti' de (v.r ì iolcr
sh>;üo:>.:, polític i Bot'ial, varen ésser
aprosados rivolucions a favor de la
més U i i i p l i ! ;>.i i tünouiui ¡lo ì'uerto li'i co
a on Ui Federació rea!¡1/¡ir¡i un i i «n-

: ques ta j'icr s coiH'ixi ' f i co r rc i j i r els
»bns:<.< (\'.ii! lni i i sigili denuncíala per
L'-' ii^:uiU/,j(.'iOM obreres d u i pais
e.i ui.-; I'TUI do rògìm de treball, i
prùc.iiqnes polítiques; a favor de la
indupondèucla absoluta de les Illes
Filipines i de que sigui imposada als

articles procedent» d'aquell territori;
Ma mateixa tarifa duanera que regeix-*]
per als articles tstrtngers i contra «tj
reconeixement del Goverri iOTÍttisti|.y
deBússia fins que el poble rus tin-
gui un govern que hagi pogut «seu-í
llir lliurement i per procediment« d»:
democràcia normal i sobirana. fr]

ALEMANYA. - Expol·ló.

Acusat de greus irregularitat» n
l'exercici d'alts eàrreo, ha sigut défi- i
nítivament expulsat del Partit Sooia-
listt, l'expresident del Consell de
ministres d* l'imperi, Gustau Bauer.
Fou canciller desde juny do ,1010 a
març de 1920 i abam havia sigut mi<
ntstre de Treball en el ministeri for-
mat per el príncep Max de Badea en
octubre de 1918 i en el que presidia
Sclieíderaarin, desempenyant la car-
tera de Transporta en el gabinet pre-
sidit per Müller l el carreo de vice-
canciller l ministre del Tresor en el
ministeri Wirth en 1923.

Bauer és fill de la Prussia oriental
i va nàixer en 1870. Fou dependent
d'escriptori a Koenigsberg fins a l'any
1920. En la Conferència de Sindicat«
obrers de Berlin va ocupar el .carre*
de secretari des do 1903 a 1906. EB
1912 fou elegit diputat del Reichstag
per Brcslau, formant part de la Cons-
tituient en 1919 i del Reichstag en
1920. Persona d'escàs relleu intel-
lectual, lia consoguit 1er se cèlebre
coin « prestidigitador, cosa que el
Partit l'hi reconeix expulsant-lo ignei-
miniosament.

MUXIC.-Aooló dal Oovara.

La i-residència de Plutarco'Elias
; "alles ; ha inaugurat amb una sèrie
• la nies ì:t»s d'ordre politic i economic
que de- , etllen el major interés i la
.nés gr i confiança en la tasca qué
realitzarà durant el période del seu
mandat al nou Govern socialista.

La primera providència ha sigut a-
provar n n plau del Ministre d'Educa-
ció per a la construcció de 3000 esoo>
les rurals durant l'any 1925 les quals
han de costar per terme mig 1500 pe-
sos cada una. El Govern pensa realit-
zar aquest vast projecte amb l'ajuda
maral i econòmica dels municipis.

Restablerta la normalitat i obser-
vant-se en les empreses de ferroca-
rrils una marcada tendència a abusar
de la prosperitat del pals guanyada a
força de cruents sacrificis, s'ha pro-
mulgat un decret declarant els ferro-
carrils sota el control immediat de
l'estat. De més projecta el Govern
construir per compte de l'estat 325
milles de via fèrrea conectant Tampi-
co amb Matamoros 1 obrint tota una
regió immensa a un coureu intensiu
mercès a un plan d'irrigació oprofl-
tant les aigües del Rio Grande i dels
rius de Sau Juan, Sotóla i Marina.
També «s començaran desseguida els
treballs da reconstrucció 1 perfeccio-
nament de la línea Durango-Mazatlan
construida durant la presidència de
Obregón 1 que havia quedat incom-
pleta.

Un altra d« les meiurei guverna-
mentals que mereix universal aplau-
diment és el pas decissiu que s'ha do-
nat per atendre les justes reivindica-
cions de la massa obrera mexicana.
Existint diferentes organitzacions na
clonáis, cada una de le« quals «oste
un programa distint i a vegades opo-
sat a les restants, el Govern ha dispo-
sat la celebració de conferències de
cada ram d'indústria amb representa-
ció de totes les fraccions sindical« a
l'objecte de que formulin un progra-
ma com« de reivindicacions obrere».
La primera d'aquestes conferències
serà un Congrés dels treballadors del
ram tèxtil el qual s'ocuparà preferent-
ment de la qüestió dels salaris que re-
sulten extremadament baixo* en
aquesta indústria. Hom confia que
aquesta idea serà una definitiva solu-
ció do les moltes vagues i conflicte«

que constantment w produeixen 1
portarà a una «olida unitat sindical o
almenys a la defenia d'un programa
comú pel« treballadors de cada ofici.

ITALIÀ.-
oionr

-El feixisme 1 la« opoii-

/, Malgrat l'aferrissada persecució que
«ofrelx la prempsa lliure d'Italià e«
coneixen .els crim« i atropella que
diàriament cometen els salons de

; Museoltal el qual com més va perdant
la força moral més «'entrega a la vio-

i léñela que preconitzen el« energú-
mens que, com Farinacei, ;de»conil-
ixen toia noció de ciutadania i huma-
nitat.
.' Per això el Comitè del« partit« d'o-
posició anomenats de A ventino, en

. la se va reunió de Roma, celebrada el
|4 d'aquest me«, va declarar que con-
tinuava el front únic contra el Go-
vern amb el qual no mantindrà la
me« petita relació ni com "oposició
parlamentària ni eu cap ordre polític
Q administratiu. Bis partits represen-
tat« són el« que sempre kan sostingut
, la Unita o siguin els unionistes, sòcia
Ijstea unitari«, republicans, populars

: catòlics, democritei-social», sardis-
te« i maximalste«. Eis comuniste«,

fie fet, s'han separat del bloc nacio-
,nal anti-feixista.
„• ^Aquesta reunió va coincidir amb la
dols elements lliberals que actualment
conitltuelxen l'oposició parlamentà-

"riaídel govern feixista en la qual, per
Jjìpanlmitat, va acordar-se que la po-

del govern està en conflicte
'amb els ideal« de llibertat que

m«n el partit i que en tant a-
polítlca no es modifiqui es

prometen tots a seguir una linea
conducta uniforme Í precisa per a

car en tots els terreny« els prin-
>ls lliberal« trepitjats per la dicta-

, de Mussolini.

IPt BRETANYA. - El« tease

registre de treballadors sense fei-
j el di» 9 d'aquest mes oferia un to-

1.243.000 perione«, o siguin
homes, 35.900 nois, 231.500

IH i 34.600 noies. En total san
me» que la letmana anterior i

,:à87mésque en la mateixa data
l'any anterior.
lector recordarà que un dels to-

plOB d« la campanya electoral menada
coitr» el Govern socialista presidit
peif Jíaqï)onald era el de que augmen-
tat»-,ol nombre dels sense f«ina(
conque le« xifres oficials deimeu-
tleïu Ara regulta que després de qua-
tre mesos de govern conservador el
tot»} de treballadors sense feina ha
augjneatat ja en proporció del 16 al
l«,|§f cent.

Lèk^aotee per a fin« politic«.
•*• yv,
QÖBJ lap el lector, el« «indicat« bri-

taa^pí (Trade Unioni) adherits al
ZaJater Party, cobren de llur« afiliats
uaa^Hota regular o periòdica per al
sosteniment de la tasca política del
Parm>. Aquesta quota és voluntària
car4|» que no volen satisfer-la firmen
una-la en la qual declaren que no
e«tèíS -ditposats a contribuir a le dès-
posé« de caràcter polític.

ffîjjxie el partit del treball tingui
BHQfp* PQ.r a realitzar una acció po-

polxant preocupa als el·lements
l'ors que veuen en els treba-

l'amenaça real per a llur pre-
Un centenar de diputats reac-
varen aconseguir fer passar

ilció disposant que lei con-
ins politique« en el« sindicat«

a la Inversa, e« dir, que la de-
claració firmada no foi la negativa
sinóVl'aflrmativa, pensant que així
•ert^» menys el« que voluntàriament
contribuirien al sosteniment de les
despjwes de cavàcter polític. Hem de
dir en/justícia que una gran massa
de diputat» conservadors ha exterio-
ritzat la teva oposició al projecte i
queflnsen el ai del propi gabinet
conservador les opinions estait radi-
calment dividides, Lloyd George, fent
honor al «eu dictat de lliberal, va

AIS COITIpdny$ queexpontamament
s ens ajuden amb llur col·laboració, hem de pregar-los

vulguin fer-se càrrec de la limitació de l'espai disponi-
\ ble i no oblidar mai les restriccions imposades per les
actuals circumstàncies. Interessà que per a facilitar la
nostra tasca procurin: v

1." Parlar d'allò que es pugui parlar.
2.on Tractar especialment qüestions sindicals i de

propaganda de les doctrines socialistes.
3." Exposar els temes amb la major claretat i con-

cissió possibles, i
4.' , Escriure en quartel·les per una sola cara i dei-

xant els interlineats ben amples a fi que podem fer-hi
al damunt les eventuals correccions ortogràfiques.

pronunciar un magnífic diicun rei-
vindicant la indiscutible potestat del«
sindicats a dictar-se les pròpies lleis
i manifestai.t que de cap manera s'ha-
via d'obstaculitzar la viva expressió
d'un grup »ocial que tant contribueix
a aiiegurar la permanència de la* lli-
bertat i el dret a la Gran Bretanya.

L'oposició al projecte é« tan forta,
«,ue els socialistes gairebé no han tin-
gut necessitat de lluitar per a vèncer
aquesta ridícula maniobra conserva-
dora. El mèi segur és que no arribarà
a fer-se la segona lectura en el Parla-
ment, ço que ja deu preveure el ma-
teix Govern quan deixa ali diputat«
que votin sense tenir en compte l'ac-
titud delí ministre».

PN i lin« i ira nau
ERRATA.—En la llista an-

terior aparegué les inicials M. C.
3 ptes., on oevia dir M. C. 9 pts.,
i aquesta xifra era la comptada
en el total.

L'administració de JUS-
TÍCIA SOCIAL, compre*
nent les dificultats que tro-
ben alguns dels nostres
abonats per a renovar llurs
suscripcions, ha acordat gi-
rar lletres de canvi per l'im-
port d'una anyada, 8 pesse-
tes:

A tots els que deguin
més (Tun semestre.

A tots els que, subscrits
per anyades, no han reno-
vat encara ïa seva subs~
cripc/álf

Exceptuarem d'aquesta
mesura als abonats ¡d'al*
gunsjpobles jle les »comar-
ques gironines els rebuts
dels quals cuidará de pas-
sar a domicili un company
de Girona.

'Ah abonats residents
a Testranger, no essent
factible incloure'ls en eh
lliuraments, els preguem
es posin al corrent amb
tota urgència.

D'aquesta manera, a la
vegada que facilitarem als
nostres abonats el poder
satisfer puntualment les se-
ves suscripcions, aconse-
guirem, àdhuc a costa de
majors despeses, tindré al
corrent l'administració, úni-
ca forma de poder cumplir
els nostres compromisos i
portar endavant la publica-
ció del nostre volgut setma-
nari, car el retarden els
pagaments posa en perill
la seva vida en els mo-
ments que aquesta està
perfectament assegurada.

Ño dubtem pas que els
nostres lliuraments seran
ben acollits per tots els
amics .de'JUSTÍCIA SO-
CIAL.,

Cal advertir, per últim, a
tots els suscriptors i päque-
ters de fóra de Barcelona,
facin les seves remeses di-
rectament a l'administració
de Reus, carrer Llovera, 13.

Si hom es diu lliberal, i
per justificar-ho, obra
lliberalment però sense
posar-hi el cor, es troba^
rà en una posidó'tan
mesquina queia seva vi-
da no podra cumplir re«
d'excelent. Inútil haurà
sigut la seva naixensa, i

inútil la seva mort, ^
DelTRIPITÀKÀ XINaSC

ii ta» ni M t m
VoTaJnnU.

Ara de poc, a l'entitat de Mataró-
una de le« poques de la no«tra terra
que no e« traben en la vergonyosa »l-
tuaciô" de Barceloní, blasmada en al-
tre lloc pel company Comaposada—
ha estat renovada la junta Directiva
de la Gaia del Poble quedant consti-
tuida en aquesta forma:

Preiident, Jo«ep Calvet, forner; vi-
cepre«ident, Jaume Coma«, «Agrupa-
ctón Socialtata»; seeretari, Jaume Car-
bonell, Grup de Cultura; Tioe«ecreta-
ri, Jpan Seglmont, fuiter; comptador,
Joiep Julià. Filat« i Preparació; tre-
sorer, Jo«ep Palomer, «Agrupació So-
ciali«ta»; vocali, Jaume Bartra, FUati
i Preparació; Miquel Maynéi, cambrer;
Francese Monell, Juventut Socialista;
Pere Cal vet, Sindicat Agrícola (Sec-
ció de parcers); Pere Paré«, electriois-
te» i Similars; Josep Bonamusa, Tin-
torer« i Blanquejadors; Ricard Oriol,
Oficis Varis; Antoni Martí, Cotxeri
Carretera 1 Similars; Salvador Fla-
nell«, forner; Salvador Canal«, Camp
de cultura; Francesc Fullades«, Tin-
torers i Blanquejadors; Joan Enrique
Electricistes i Similars; Andreu Fede-
ric, cambrer; Florenci Llinàs, Sindi-
cat Agricola (Secció de Jornaler«);
Ventura Aymerlc, Cotxers, Carreter«,
1 Similars; Joaquim Sala, Joventut
Socialista; Tomàs Baró, fuster.

Si ets conscient veuràs
clarament el carni del ten
deure:

Con a nome, bas d'és-
ser socialista.
Com a obrer, dens sindi-

carte.

SETMANARI SOCIALISTA

ÜCLTÏÍCÍA
JÒCÍAl
2 , » èpoc'a!
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