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Socialisme académie
Era el dia 7 d'abril de 1925 —quatre dies abans del

centenari del naixement de Ferran Lassalle — que les
arcades gòtiques del Palau de Westminster recullien en
mig d'un silenci imponent les paraules d'un diputat obrer
que en plena sessió de la Cambra dels Comuns par-
lava en defensa de una proposició doctrinal socialista
sense cap finalitat pràctica immediata. Magnífica demos-
tració de les conquestes lliberals burgeses aquesta de
mostrar el Parlament de l'Estat més poderós de la terra
deliberant amb democràtica unció sobre l'acceptació de
un principi teòric de socialisme pur i simple. Ens hauria
plagut conèixer el comentari que hauria suggerit a Las-
salle aquesta posició acadèmica adoptada amb tota gra-
vetat pels neguitosos combatents eixits del sufragi uni-
versal de la, lliure Gran Bretanya.

La moció del diputat laborista Windsor es llegia així:
«Que, en opinió de la Cambra, la condició de misèria

i abandó de les classes treballadores inherent a l'actual
sistema industrial i econòmic, constitueix una greu ame-
naça per l'estabilitat social i per la normalitat industrial,
i, que, malgrat veure amb grat l'acció legislativa i els
convenis industrials que poden resoldre dificultats imme-
diates, la Cambra declara que no és possible cap solu-
ció permanent del problema que no sigui basada en
la .progressiva afirmació de la propietat socializada i el
democràtic control de les principals industries i del sis-
tema bancari.»

Windsor parlava aquella vetlla en presència dels re-
presentants del capitalisme que ha construit el més gran
i sòlid imperi que han vist els segles. Condemnava el
capitalisme i demostrava l'ineficàcia de les lleis protecto-
res dels desheretats, dels destitute, com amb expressió
gràfica anomenen als pobres la gent de parla anglesa. I
esmentava xifres i acumulava arguments que recullien
amb avidesa els seus adversaris i que escoltava amb
desperta atenció el cap del Govern conservador britànic.
Contra les martellades de Windsor, contra la freda i de-
sapasionada exposició dels característics de una, malaltia
mortal, dos diputats conservador^Si>en4er-Clay i Oliver
Stanky, oposaren la moció següent:

«Que, basant-se el benestar de totes les classes so-
cials en el manteniment del present sistema econòmic,
qualscvulga acció que el debiliti constitueix un greu perill
per la societat, i, malgrat reconèixer la necessitat de l'ac-
ció legislativa o d'altre ordre que resolgui dificultats im-
mediates, la Cambra declara que no és possible cap solu-
ció efectiva del problema de l'atur forçós i de la insufi-
ciència dels salaris si no es produeix una millora en
l'actual depressió comercial i un renaixement de l'esperit
d'empresa mitjançant la cooperació de tots els elements
que integren la comunitat i un esforç decidit d'assolir i
sostenir una més satisfactòria posició de competència en
els mercats mundials.»

Les paraules de Stanley-Clay en defensa de la seva
moció varen contraure enormement la volada del debat
acadèmic sobre la Virtualität del socialisme com a doctri-
na de pau i el reduiren a una senzilla qüestió de nodri-
ment del tresor públic. Més hàbil, si bé poc elevat, fou el
lliberal Sir Alfred Mond preguntant quina utilitat tenia
discutir la solució de un problema immediat a base de
remeis aplicables quan ja tots seriem morts. Però l'ex-mi-
nistre de Finances, el socialista Wheatley, va restablir
l'equilibri demostrant la possible infiltració del socialisme
en les pràctiques col·lectives augmentant les funcions
fiscals i distributives de l'Estat i frenant amb una acció
sedativa constant la guerra econòmica nacional i inter-
nacional. La Cambra va pronunciar-se per la moció con-
servadora per 281 vots contra 124, però restava en la
consciència d'aquells magnes legisladors, fruit òptim de
la democràcia burgesa, que la «cooperació de tots els
elements que integren la comunitat» és no més possible a
base de una distribució j justa de tots els bens que a la
comunitat pertanyen.

Aquests dies s'ha discutit a casa nostra entre escrip-
tors no socialistes la tesi de Basso —el successor del
malaguanyat Matteotti— sobre el «gradualisme de l'acció
i l'integrisme de la finalitat». Hi ha en ^atmosfera quel-
com definit, quelcom molt dens, que fa parlar als homes
de socialisme en termes acadèmics o en termes d'aplica-
ció pràctica. Però és innegable que el Socialisme com a
doctrina té un lloc universalment reconegut, un lloc de
preferència que ja ningú li nega ni regateja. I té també
un tal aspecte de realitat imminent que ja n'hi ha més de
quatre de «l'altra banda» que es resignen a sofrir la seva
«gradual» aplicació com un mal menor, com una fatali-
tat inevitable.

Aquesta fulla és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles sig-

nats en són responsables llurs autors.

SETMANARI SOCIALISTA
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No li serà difícil a qui ens contgui reconèixer en nosaltres una

dossi insuperable de bona fe en truptar les qüestions obreres i par-
ticularment aquelles que fan referenda aja unitat internacional de
la gran família obrera. Sentim unífesig vehement i sinceríssim de
que aquesta unitat es realitzi. Serà ufi somni? Potser si. Però per a
que aquest somni devingui realitat ïiosaltres sacrificarem opinions
i posicions que poden ésser-nos cttes i usarem tota la circunspec-
ció compatible amb la llealtat quedevem als nostres amics i com-
panys i amb la rectitud que per a é^sér completa no admet discus-
sió ni judici aliè. :

La nostra tasca en aquesta ma%ía per a ésser bona, ha d'ésser
més informativa que directiva. Potteer perquè seguim aquesta nor-
ma de conducta, un estimat amic rostre que signa Joan de Catalu-:
nya—el vell i conseqüent socialisti de Manlleu, En Joan Codina—
ens deia que nosaltres no tenim criteri sindical. Prou que en tenim
de criteri sindical, però no som dogmàtics ni tenim la intel·ligència
adequada per a aconsolar-nos de formules fetes i prescripcions
unilaterals. Llegint dies passats en el periòdic anarquista de Xica-
go, Solidaridad, "uns articles del company Peiró i els comentaris
que suggereix a altres, a Adolfo Càrcia per exemple, llegíem la
confirmació de moltes de les nostres 'opinions sostingudes ja en
aquells temps en els quals discutir el mite del Sindicat Únic era
exposar-se a una condempnació sífise indult possible. Canvien els
temps, les circumstàncies i les idees, i allò que en altre temps no
hauríem pogut dir, ho diuen ara els mateixos definidors de la fe
caduca. Meditin ells, i meditin també alguns cordials amics
nostres... j

Meditin també el company Codita i tots els que volen donar al
Socialisme un marc estret i disciplinari. Ja no es tracta de discutir
els punts de vista í actituds, més que discutibles, inapropiades. Es
tracta de respectar l'ideal sagrat que professem i lliurar-nos de ca-
saques estretes i de jingoismes absurdes. Per això, sense exposar
massa les nostres preferències i els nostres judicis, volem que el
lector s'informi en la mesura possible de tot moviment que tingui
per finalitat la unió internacional de les forces obreres. I per molt
que estimem al nostre confrare de Madrid, EI Socialista, voldríem
que fes abstracció de lluites i cismes sortosament en plena liquida-
ció i concedís tota la importància que realment té al moviment in-
ternacional en pro de l'unitat obrera del qual moviment s'han fet
advocats i campions els directors de les Trade Unions britàniques.
Els nostres amics de la Unión General de Trabajadores no igno-
ren que aquest moviment té moltes probabilitats de triomfar i que
com més irreductible sigui la seva posició d'avui, més difícil serà
la posició de demà.

I no vegin en aquestes paraules cap intenció de sembrar rezeis,
sinó una fraternal admonició en bé de la causa comú.

*
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te, que, mercès als acords del darrer Congrès de les Trade Unions
o sindicats britànics, el Comitè executiu de la Federació Sindical
Internacional va pendre l'acord d'invitar a la Internacional Sindi-
cal Roja a demanar el seu ingrés a la Federació com a mesura
prèvia per a la discussió i arranjament de totes les discrepàncies
existents en matèria de principis i tàctiques obreres. Després d'a-
quest acord, el Concell de les Trade Unions va irnposar-se la tasca
ben dificil de fer possible una intel·ligència entre els dos grans or-
ganismes internacionals i preparar el terreny per termes d'avinen-
ça i de cordialitat. Una gran espectació s'ha produït en els medis
que en el sí de la Federació Sindical representen avui com avui la
majoria per quant l'actitud dels britànics entranya un enigma que
el temps es cuidará de resoldre.

Semblava talment que eren les Trade Unions britàniques les
menys suspectibles al bolxevisme. Llur tradició corporativa, llurs
mètodes ordenats i pacífics i, sobretot, el gran sentit polític i opor-
tunista que en tot temps les ha guiades i les ha fetes avençar con-
seguint per aquests mitjans ventatges positives per a la classe tre-
balladora en l'ordre moral i econòmic, permetien creure que si
algún moviment a favor d'una estreta intel·ligència amb els rojos
havia de produïr-se toparia més que. amb la simpatia, amb la res-
sístència dels grans sindicats britànics. Un altre fet confirmava
aquest pressentiment i és l'escassa influència i el dèbil prestigi as-
solit dintre les organitzacions obreres britàniques pels mètodes i
personatges representatius del comunisme rus. Malgrat la intensa
propaganda i malgrat els grans esforços fets per les diverses or-
ganitzacions russes, ni en el camp polític ni en el camp sindical han
pogut obtenir el més modest èxit, Els comunistes sostenen que
llurs minories dintre les Trade Unions sumen 600,000 adeptes o si-
gui el deu per cent dels afiliats i que llur partit compta amb
45.000 afiliats a la Gran Bretanya, Malgrat la relativa modèstia
d'aquestes xifres es pot creure que són exagerades.

L'èxit ha aparegut pel cantó que menys podia esperar-se: per
un acostament global de les masses o, almenys de moment, de llurs
directors autoritzats. Es sorprenent la insistència del Consell ge-
neral de les Trade Unions en conseguir una reunió dels Comitès
de les dues Internacionals sense condicions prèvies. Malgrat que
aquesta posició no hagués pogut triomfar en la darrera reunió del
Comitè de la Federació Sindical Internacional, els britànics la re-
produeixen ara per tercera vegada.

Aquesta actitud la sostenen de temps, però molt especialment
des de la visita que feren a Rússia els delegats de les Trade Unions
en novembre i desembre darrers i de la qual JUSTÍCIA SOCIAL
va donar compte oportunament La impressió d'aquests delegats
fou tan optimista, que llur raport és un ditirambi sense mesura a
favor de la Rússia Soviètica. Molta veritat hi deu haver en el fons
quan llur informació ha produït una impressió tan1 fonda en les
masses obreres britàniques. Per altra part, els russos posen en
l'acció persistent de les Trade Unions les més altes esperances per
a arribar a la formació del front únic internacional obrer. En la
darrera reunió del Comitè executiu de la Internacional Comunista,
Zinovieff digué aquestes paraules:

«La unitat internacional del moviment sindical que és al pre-
sent la més popular bandera de combat en tot el món del treball,
és el nostre crit de guerra. La iniciativa d'aquesta gran empresa és
complerta i enterament a les mans dels leninistes. Tot ço que ara
estem observant de nou, de significatiu i d'important en el movi-
ment treballista britànic va estretament unit a aquesta aspiració
del proletariat.»

L'acció dels directors de les Trade Unions ha culminat en la
reunió tinguda en la sala del Consell general de les Trade Unions
de Londres entre els membres del referit Consell i els delegats de
la Internacional Sindical Roja durant els dies 6, 7 i 8 d'abril. Per
part dels russos assistiren M. Tomsky, Olga Chernishova, 1.1. Lep-
se, N. P. Qlevor-Avilov, V. M. Mikáílov, G. N. Meinichanysky (se-

Amb aquest mateix títol l'escriptor Josep Pla ha exposat sumà-
riament un projecte de publicacions,—ja conegut pels nostres
lectors,— en un article, del qual extraiem els següents paràgrafs:

«Uns quants amics acaben de constituir una societat per editar
! llibres catalans de caràcter independent. Aquesta societat aspira a

publicar cada any almenys quatre llibres. Es treballa perquè el
programa immediat siguin les quatre obres següents:

Una novel·la de l'escriptor Manuel Brunet. En Brunet fa anys
que no diu res Està arredossat a l'Agència Havas i a «Las Noti-
cias». A la fi s'ha decidit a escriure i ha fet una novel·la. No hi ha
cap editorial constituida ni cap editor que acceptés, per raons fà-
cils de compendre l'edició d'aquest llibre. L'editarem nosaltres i la
gent se l'empassarà com bresques.

El segon llibre serà d'En Xammar i seran unes memòries di-
vertidíssimes. No vull pas avençar res, perquè el nom de l'autor ja
ho diu tot. L'únic que diré és que En Xammar, que és un dels ca-
talans d'avui que té una vida més densa d'experiència i de conei-
xements, ens farà quedar bé a tots.

El tercer llibre serà, si és possible fer-ho, un recull de contes,
de fantasies i d'escrits diversos de l'inoblidable Ramon Reventos,
que va morir i va deixar una obra extraordinàriament animada i
fantàstica, que es troba avui dispersa per diaris, setmanaris, revis-
tes i fulles mortes.

El quart llibre —que serà el primer que sortirà— serà un llibre
meu i tindrà una importància molt petita. Ja veurem com serà re-
but. D'aquí pocs dies serà a les llibreries.»

«Exigirem dels autors que no siguin guilláis, que tinguin un
mínimum de claredat i de simplicitat. El criteri de la casa serà el
lliure examen més absolut. Mirarem de donar al lector català lli-
bres per llegir.

Un punt curiós: no editarem cap llibre de poesies. '

Al meu entendre, la constitució d'una empresa editorial d'a-
quest ordre interessa a Catalunya, a tothom. Interessa, sobre tot,
als escriptors, i intel·lectuals que la seva feina no es vegi obstacu-
litzada per problemes que no tenen res a veure amb la nostra pro-
fessió, els escriptors mediatitzats són els que no tenen res a dir, i
aquest tenen les portes obertes. En canvi, els escriptors indepen-
dents, es troben en mig de mil dificultats per editar el que han
escrit.

Totes les persones que han escrit un llibre l'haurien de poder
editar sense dificultats. Això és el que nosaltres ens proposem fer,
amb l'esperança que aquesta facilitat estimularà la gent a escriu-
re, cosa que avui no fa perquè només pensa que sols trobarà obs-
•tacics-iratrcmya a l'ofici e« í'l moment de l'edició».

El deure d'aquesta hora
Estem fatalment lligats als grans feís econòmics, no

hem d'oblidar-ho mai, i no ens podrem sustrcure a la se-
va acció fins que l'estructura de l'actual societat capita-
lista sigui savia i generosament canviada.

El nostre deure ens apareix, doncs, ben clarament as-
senyalat: Tots els instruments de lluita—sindical, coope-
ratista, polític—per a la transformació social, han d'és-
ser posats en joc pel proletariat amb harmònica símulta-
neitat i independència, sense que l'acció de cap d'ells en-
febleixi la dels altres. Abandonar-ne qualsevol, per la

, idolàtrica submissió als dogmes metafísics, és viure amb
| funesta inconsciència, fora del món que trepitgem:

cretari) i V. Y. Yarotsky com a intèrpret i conseller. Per part del
Consell de les Trade Unions, A. B. Swales, A. A. Purcell, H. Booth-
man, J. W. Bowen, G. Hiks, E. L. Poulton, W. Thorne, B. Tillen,
Julia Variei, E. B. Walker, Fred Bramley (secretari) i George
Young com a intèrpret i conseller.

La gran importància d'aquesta reunió es reflexa en els acords
presos en els quals es fa esment de mutual cooperació, canvi de
informacions, acció conjunta i comissió conjunta de les forces sin-
dicals russes i britàniques. Es repeteix i s'insisteix en la pretensió
d'obtenir un canvi d'impressions entre la Federació Sindical Inter-
nacional i els Sindicats russos sense cap condició prèvia. I es pro-
jecta un pla d'acció per a fer cedir els elements refractaris a la
unitat incondicionada, els quals constitueixen majoria dintre de la
Federació Sindical, a base d'acció interna per part dels britànics i
presió externa per part dels russos.

Manifestat el criteri de la Federació Sindical Internacional per
mitjà dels seus congressos i d'una faisó inequívoca en la darrera
reunió del Comitè d'Amsterdam, el camí seguit pels directors del
moviment sindical britànic entranya una gravetat que no podem de
cap manera desconèixer. Els russos més atrabiliaris preveuen ja
un trencament dels britànics amb Amsterdam i compten així: «sis
milions dels nostres i cinc milions dels britànics, sumarien onze
milions, els quals podrien plantar cara als setze milions d'afiliats a
la Federació Sindical. Però en la dita Federació, els britànics río
sumen més de 4.400.000 i no tots, posats a les males, seguirien el
camí de la separació. Tampoc creiem que sigui aquesta la intenció
dels directors del moviment britànic. En real i tat ço que aquests vo
Ien és la unitat internacional i que cessi l'aixsurda posició de no
volguer tractaj ni volguer-se conèixer. I creuen que llur força i
llur importància innegable dintre la Internacional Sindical ha de
posar-se resoltament al servei d'aquesta causa.

Obren bé? Conseguirán llur objecte? Eil temps ho dirà. Nosal-
tres, de moment, hem de creure amb llur provada bona t'è i amb la
rectitut de llurs intencions i, circunscribint-nos a la nostra tasca
informativa, donarem en el número pròxim una nota complerta
dels acords presos en l'esmentada reunió de Londres.

Per haver arrib.it a les caixes amb retroç, aquest treball no po„'iie piiblicar-se en
el número anterior.



4J U S T I C S A S O C I A L [9\&» Kniff IMA

CRONICA HEBDOMADARIA

Política internacional
L'clccció de Hindenburg

Les eleccions del 29 de març per a la Presidencia de la Repú-
blica alemanya no donaren a cap dels set candidats majoria
absoluta dels sufragis emesos i, d'acord amb la Constitució, l'elec-
ció va repetir-se el dia 26 d'abril. En aquesta segona elecció els
partits anomenats d'esquerra—socialistes, demòcrates i Centre
catòlic—designaren un candidat comú per tal d'evitar la victòria
de les dretes que en la primera elecció s'havien ja presentat uni-
des. Quedaren doncs per a l'elecció segona tres candidats: Paul
von Hindenburg, general i mariscal de camp, per les dretes; Wil-
helm Marx, ex-Canciller de l'Imperi, per les esquerres i Ernest
Thãlmann, obrer del transport i membre del Reichstag, pels comu-
nistes. El resultat de l'elecció va oferir aquestes xifres: Hindenburg,
14.639.399 vots; Marx, 13.725.640 i Thãlmann, 1.931.591. Encara
que no tingui majoria absoluta, essent l'elecció de segon torn,
resulta elegit President de la República alemanya, el mariscal
Hindenburg, candidat de les dretes.

}a fa alguns dies d'aquest esdeveniment i encara és l'hora que
una gran part de l'opinió europea no s'ha revingut de la sorpresa.
Hem d'ésser sincers i declarar francament que tampoc l'esperàvem
aquesta decisió dels electors alemanys. En l'elecció anterior les
xifres definitives donaven a la coalició dretista 11.709.898 vots,
contra 13.258.628 que en sumaren conjuntament els partits esquer-
rans. Es veritat que havia votat no més el 68.9 per cent dels elec-
tors i que en quedava una reserva de dotze milions que podia
donar la balançada. Però hi havia motius per creure en l'encert de
la designació de Marx des del punt de vista pràctic de sumar vots,
partint de la base d« l'excel·lent disciplina socialista. I, en efecte,
les esquerres han guanyat mig milió de vots, però les dretes n'han
arrossegat prop de tres milions més.

Ara es veu que els nacionalistes alemanys no anaven equivo-
cats quan varen decidir apel·lar el símbol màxim del patriotisme
per a guanyar la batalla. Es evident que amb un altre candidat
haurien perdut. Hindenburg ha tingut la virtut d'enternir els elec-
tors, particularment les electores que deuen llur vot a la Constitu-
ció de Weimar. Més que una convicció, més que una orientació
política definida, aquest suplement de vots que ha donat la victò-
ria a Hindenburg representa segurament un sentimentalisme per-
donable en un poble que va perdre la guerra i que creu encara en
la glòria que la fortuna va abandonar malgrat haver-la dolorosa-
ment guanyada.

Esperem que les nacions ex-aliades no s'ho pendran pel cantó
tràgic i compendràn l'exacte significació de l'elecció de Hinden-
burg. Els electors alemanys s'han volgut donar aquest gust i Deu
i ns en guard de un ja està fet. Al cap-de-vall no hi arriscaven gai-
re. Hindenburf va pels 78 anys. No pot, doncs, allargar molt i era
just que al generalíssim dels exèrcits derrotats se li dongués
abans de morir el consol d'una victòria, encara que fos una victò-
ria democràtica. Serà a ben segur la més útil i convenient de les
victòries que podia tenir Alemanya i el mateix Hindenburg. Ara
sabrà que no és el mateix dirigir la complicada màquina de un
estat que manar amb encert o sense, unes quantes divisions de sol-
dats automates. I als alemanys veuran que malgrat la presidència
de Hindenburg les coses van pel mateix camí, de la mateixa mane-
ra que malgrat la seva insuperable ciència militar els exèrcits va-
ren acabar en la derrota. Una vegada més, els alemanys cerquen
amb comviccié i alegria el camí de la derrota.

Els que no tenen raó de cap manera són els xovinistes del paï-
sos ex-aliats que han promogut un aldarull histèric entorn de la
victòria del mariscal Hindenburg. Ara descobreixen que Alemanya
no s'arrepenteix del passat i vesllumen l'intensa vigoria d'aquest
sentiment d'independència que tots els pobles decents saben de-
mostrar quan se'ls ofereix ocasió propícia. Els nacionalistes no
U'iien mai la qualitat de la lògica. Els francesos, anglesos, belgues
i f i n s els americans, han arribat a creure que per atenció a ells,
t-ls alemanys havien d'abstenir-se de votar a Hindenburg. Com
quo els hi deuen tantes atencions i tantes proves de benignitat,
volien que corresponguessin. I si alguna gràcia té l'elecció de
Hindenburg, és precisament la d'escullir el candidat que menys
agradava a les nacions vencedores, és a dir, la demostració d'in-
dependència i d'auto-determinació.

Si haguessin seguit el curs de la campanya, aquesta gent que
s'esgarrifa de l'impudícia alemanya sabrien potser compendre la
magnitut de les idees socialistes i democràtiques i aplicar a llur
propi país regles millors de bon govern i escullir millor llurs pro-
pis governants. En primer lloc haurien vist que Hindenburg és
un lleó sense urpes, que no parla de guerra, si no de pau, que ofe-
reix cumplir els tractats i que, com a màxima cobejança aspira a
vt ure reunits novament a tots els alemanys treballant pacifica-
itu'nt pel bé comú. Confessa que han perdut la guerra i declara
cj i ie de cap manera en convé un altre. Si algun canvi hi ha d'haver
.11 d'ésser amb pau i bona armonia amb els vencedors—ho diu ell
i l,o diuen els generals que patrocinaven la seva candidatura. Que
mos ha de fer i dir un home per satisfer als exigents nacionalistes
< l e cada poble?

En canvi, els nacionalistes i racistes que han fet triomfar a
Hindenburg posaven en la pantalla cinematogràfica l'imatge del
marisca] salvant les fronteres pàtries mentre els socialistes alema-
! ys, amb una daga, mataven per darrera els braus soldats del
Reich que contra l'enemic lluitaven. Si els que criden a l'altra ban-
i a de la frontera haguessin sigut a Alemanya, haurien fet chor
iimb els que apostrofaven les esquerres dient-los rojos, jueus i
vsclaus de Roma. Dins de cada poble, el paper més fàcil és el na-
« ionalista i el més difícil és el socialista. Qui hagi volgut observar
I història d'Alemanya des de la guerra compendrà la gran veritat
d'aquesta asserció i, com iiusal tres , acabarà per admirar els so-
< Balistes alemanys que en la l lmt< i gegantina i desigual que soste-
II n contra el xovinisme i el muioiíalisme han arribat a superar-se
.1 si mateixos. Són mals patriotes, són mals proletaris, són mals
lluitadors, però ells sols, amb l'apoi eventual i restringit del Cen-
tre i dels demòcrates, han donat a Alemanya un sentit í un to que
la diferencia totalment de l'Alemanya imperialista i agressiva d'a-
nys enrera.

I si no fossin ells, els socialistes, de poc valdrien els escara-
falls de la premsa estrangera i les previsions dels governs ex-
aliats per a contenir indefinidament les energies extraordinàries
d'aquell poble i la visió de la revenja acaronaria els somnis de la
gran massa. I és per ells, pels socidlistes, que la pau és assegura-
da, que Hindenburg la predica i que des de l'alt lloc on se l'ha
col·locat es guardarà de perjudicar-la perquè més temible que la
força dels ex-aliats és la força interna que els socialistes desenrot-
llen i l'impressió profunda que llur criteri va deixant en la menta-
litat col·lectiva. I perdonin els comunistes si no tenim en compte
llur acti tud derrotista que és, en el fons de tot, la causa determi-
nant de la victòria del pobre mariscal Hindenburg.

M. Serra i Moret

Aquest número ha passat per la censura

LA FINESTR
O B E R T
MUSICA DE CAMERA

S'acaba el concert amb vaj*
sos de Johann Strauss, i, des-
prés d'obres de Schubert i Mo*
zart, el públic sent rebaixada ¡a
seva dignitat musical pel /e^
que se li serveixin uns valsos,
del senyor Strauss. I

Ens trobem, doncs, davant
d'un públic d'exquisida sensibi-\
litat i fina competència? No, se-!
n/or, ens trobem davant d'un
públic que no sap callar qnan\
es juga Beethoven, ni quan e$
juga Schubert i Mozart; ens
trobem davant d'un públic que
reb les obres d'aquests senyors
com el més típic públic d'enve-
lat: fent petar la xerrada. Qui-
na dignitat i quina sensibilitat
poden ferir els valsos del seny or
Straus?

S'ha parlat massa de la mu-
sicalitat del nostre públic. Potser
aquesta sensibilitat musical la
trobaríem, ineducada, en les
capes socials superiors—volem
dir la classe treballadora—del
nostre poble, que sab escoltar
amb reculliment una cançó de
caramelles. Però en les nostres
capes inferiors—burgesia i gent
inútil—ni existeix sentit musi-
cal ni existeix, salvant honroses
excepcions, cap sentit de finor
espiritual; exemple: el oublie del
nostre Liceu—tercer pis per
avall—que porta la seva absèn-
cia de sentit musical, fins a l'ex-
trem d'evidenciar altres absèn-
cies que pertanyen ja al camp
de l'educació general.

Qui diu música, diu vida so-
cial, diu política. Qualsevol es-
pectacle disgraciós—la Rússia
bolxevic, la França anticlerical
—fereix la nostra finíssima sen-
sibilitat, i, en canvi, no ens sen-
tim de les bufetades. ...—.,-

Aire,t

HUMANITAT
La humanitat és la resultant

de la totalitat dels homes; el
món, la resultant del conjunt de
les forces. Freqüentment, aques-
tes forces estan en oposició i,
mentre cerquen la seva destruc-
ció mútua, la Natura les sosté i
posa un altre cop en joc. Des
del treball material més íntim
fins l'expressió més elevada del
nen, fins els accents de l'orador
més eloqüent, des de les quere-
lles dels escolars fins les enor-
mes guerres que donen per re-
sultat la conquesta d'imperis,
des de la benevolència més lleu-
gera fins l'amor més immensa,
des de la passió més violenta,
des del sentiment més senzill de
la presència material fins la
presència més indefinible de l'a-
venir espiritual més llunyà, tot,
absolutament tot, està contingut
en l'home i tot exigeix ésser
perfeccionat, i no en un individu
isolot, sinó en el conjunt d'indi-
vidus. Tota facultat és important
i ha d'ésser endegada cap a la
perfecció. Si aquesta no s'ocupa
d'altre cosa que de lo bell, i
aquell altre atén únicament lo
útil, entre ambdós formen un
home complet. Lo útil pren alè
per ell mateix, però lo bell ne-
cessita que li donguin alè des
de fóra, perquè són pocs els que
ho posseeixen, són pocs els que
tenen necessitat de lo bell.

Goethe

"Company!"
per Màxim Gorki
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Diii i iai ieu aquest interessant fullet a
laluiiuistració de JUSTÍCIA SOCIAL

Aquesta lloable campanya sa-
nitària va inten.sificant-se cada
dia més. Darrera les gestions
admirables de l'il·lustre expre-
sident de l'Acadèmia i Labora-
tori de Ciències Mèdiques Doc-
tor E. Ribas i Ribas i de les
interessantíssimes conferències
del Doctor Guilera ha vingut
tota una florida d'articles, de
crides i de conferències sobre
aquesta important qüestió.

Un dels més entussiastes pro-
pagandistes ha sigut el Doctor
Josep M.a Petit. Influenciat el
seu esperit, probablement jove,
per la visió tenebrosa dels can-
cerosos incurables que diària-
ment es presenten a les portes
dels hospitals demanant un trac-
tament o suplicant l'almoina
d'un llit on acabar la vida, el
Doctor Petit, desde les colum-
nes de «La Publicitat» exposa
amb frases patètiques i senti-
mentals la necessitat de crear
l'hospital dels cancerosos.

Extranyat del poc altruisme
que corre diu:

«A Milà, en un sol jorn sis
milions de lires s'han recollit
per suscripció, què cada dia va
creixent.

Catalunya, dolça Catalunya,
què fas?

Es que esperes les engrunes
d'un ajud oficial, fàcil, fred i or-
fe d'amor que—jo en tot cas res-
pecto—quant a tu et sobren les
energies per a assolir-ho sola,
sentint després l'immens i pur
orgull del triomf?

Som a milions els catalans.
Per què els nostres petits grans
de sorra, no han de servir per a
bastir el més gran palau del
món?»

Posteriorment tots els diaris
han publicat la crida dirigida a
la magnífica i presumida de
Barcelona pel Doctor Pujol i
Brull. L'il·lustre cirurgià deixant,
amb molt boa encert, de costat
tota mena de lirismes i de pro-
gectes que generalment no pas-
sen de tols, demana senzillament
diners per a l'Hospital de la
Santa Creu a fi de que aquest
pugui amortitzar el deute del
radium del qual parlàrem en el
nostre article titulat «Carital al
cinc per cent».

També d'aquesta crida, que
voldríem publicar Íntegrament,
en recullirem algnnes ratlles:

«Jo hem faig càrrec, ciutat de
Barcelona, que la teva caritat,
massa sovint sol·licitada, et des-
orienta i no sempre saps ben bé
le* coses; per això, fugint avui
de certes formes escaients, t'a-
dreço aquesta prosa amb el te-
ma de «clar i català»; nosaltres,
de festes al Ritz i de les dan-
sannts no en podem donar, per-

2uè l'Hospital de la Santa Creu
s massa vell i massa seriós per

a aquests tràfecs; nosaltres el té
el donem als malalts sense mú-
sica, sense pastes i sense balla-
rugues, que bé prou la ballen
amb els seus dolors els pobres
cancerosos. Nosaltres et diem
cruament: Ciutat de Barcelona,
el teu Hospital necessita dues
centes mil pessetes, de les quals
alguns benemèrits ciutadans han
donat ja la seva part; si no es
cobreix la suma, l'Hospital pen-
dri diner a préstec amb interès,
però jo crec que tu, ciutat potent
i presumida, no consentiràs
aquesta vergonya, perquè la ca-
ritat que se't demana pots i has
de fer-la com sense sacrifici po-
dries donar més construint en el
nou Hospital el petit Pavelló del
Cranc que tots els Hospitals del
món civilitzat ja tenen. I pensa,
ciutadà de Barcelona, que el que
fas per als pobres ho fas per a
tu mateix, puix qui sap si demà
ho hauràs de necessitar, com a
malalt o com a pobre.

Li crida és feta. Ara, ciutat
de Barcelona, tu tens la pa-
raula.»

Finalment caldrà que esmen-
tem d'una manera especial la
conferència que sobre aquesta
trista qüestió desenrrptllà ma-
gistralment desde la tribuna del
Ateneu Barceloní l'il·lustrada
Doctora en Medicina Mercè
Nart. La prempsa ha ressenyat
ja aquest acte. A nosaltres no
ens queda altra tasca que la de
felicitar a la conferenciant per
la seva campanya.

L'intervenció frecuenta en to-
tes les qüestions d'higiene so-
cial és indispensable. La senyo-
reta Nart pels seus coneixe-
ments és digne de representar
no sols el sexe propi sinó que
també el sexe contrari.

VERS ELS DIES NOUS

L'ideari de la "Uniu Socialista"
Corresponent al prec do molti com-

panys transcribió! a continuació uns
quanta paragrafa de la declaració de
principis Iota inicialment por la
«Uutó rfi.cialUta de Catalunya», tot
lameutnut-nos de ¡Impossibilitat de
reproduir-la in extenso:

«El nostri) credo, universalment di-
fós i conegut, ena obre per si mateix
la ruta que havem de seguir. La nos-
tra acciú pot definir-se senzillament
en aquesta termes: EU Ics lluites que
es plantegin entre el treball i el capi-
tal, el nostre lloc és, invariablement,
al costat dels treballadors, lin les llui-
tes entre treballadors, si em do pon-
dre partit, el nostre deure ós ajudar
els que vatfin un pas més enllà en
l'ordre de les reivindicacions proletà-
ries.

l'ero en la nostra terra—que és el
lloc on necessàriament hem d'ac-
tuar—convé proclamar en aquest ma-
teix acte de baptisme que ingressem
en l'ordre civil per excel·lència i que
res absolutament podrà fer nos per-
dre ei compus entre ela principis i l'ac-
ció, amb el fi que aquesta sigui per la
seva bondat i rectitud la garantia i la
penyora de la bondat dels principis.
Soni dels que creiem fermament que
l'accio i els principis, en matèria do
renovació social, es confonen i es
completen. Podrà el temperament di-
vers dols homes desvirtuar l'eficàcia
dels principis salvadors però quan
aquests principis descabdellen llurs
virtuts operatives, l'acció es santifica
por la pregona inspiració que la mou
i la guia.

Declarar que som homes d'acció no
vol dir que rendim cap culto a la vio-
lència. No volem, naturalment, infon-
dre entre els treballadors un esperit
de beatifica passivitat ni una resigna

da propiciado al sacrifici i al martiri,
però hem d'aconseguir que tiugiil·i
sentits per compeudro que la verita-
ble revolució social és obra de (Termi-
nació i aquesta germinació serà sem-
pre malaurada per tota obra ile vio-
lència. Es més: hem de proclamar una
veritat elemental, que és la de que la
primera finalitat der la revolució so-
cial és l'extermini de la violència l
l'imperi pacífic del dret i de la raó
natural. La violència és incompatible
arnb tota sana doctrina d'amor als ho-
mes, la qual s'mnpara i triomfa perla
força que li adjudica la coheaiió de la
massa que lleialment ha de seyuir-la.

L'elaboració de principis amb el
més alt sentit de la vida humana; la
recerca de totes les llurns do la intel-
ligència per fer-les col·laboradores de
la nostra magna empresa; la Interven-
ció decidida i generosa en aquelles
accions que puguin tenir trascenden-
cia social, la iniciació o participació
en tota obra de cultura i d'edificació
socials, preparant o participant l'ad-
niment d'una humanitat més justa 1
més perfecta. Veu's aquí un progra-
ma d'acció Immediata per a la UNIÓ
SOCIALISTA DK CATALUNYA. Veu'B
aquí una orientació. Veu's aquí una
tasca a acomplir.

L'experiència, la vida mateixa, ens
anirà ensenyant el camí. Ens cal pe-
netració, ductilitat, clarividència. Si
la tenim—com que de les nostres con-
viccions no hem de dubtar ne—pode»
aixecar un monument que per la se-
va significació, per la seva dinàmica
i per la seva vitalitat sigui la més al-
ta esperança i la més bella realitat
que s'ofereix a la Catalunya present 1
futura.»

La «UNIÓ SOCIALISTA DE CATA-

LUNYA.

La lluita doncs prossegueix
intensament.

Per ara ni volem treure con-
clusions ni exposar idees. Pro-
curem col'loborar-hi tots amb
totes les nostras forces.

No dia, mes enllà, quant la
campanya penili d'estroncar-se,
parlarem nosaltres.

Marc Parell

El Treball és anterior
al Capital, i independent
del mateix. El Capital és
sols el fruit del Treball, i
mai hauria existit sense
ell. El Treball és supe-
rior al Capital i mereix
molta més consideració.

ABRAHAM LINCOLN

El Drac i la Princesa
—Vaig a contar-vos el conte

de la Princesa i el Drac.
—Ja el sabem. El Drac capti-

va a la Princesa fins que el
Príncep gentil i ardit l'allibera
matant al monstre. Es vell.

—Vosaltres sabeu el conte
però no els revers del conte. Es-
colteu i calleu.

La Primcesa viu sota l'imperi
del Drac. El Drac cada jorn li
demana nous sacrificis. Cada
matí és un dolor que avança i
cada nit un espaordiment que
triomfa. La Princesa es retor-
ça de sofriments i d'angoixes i
el seu esguard i el seu cor viuen
amb un anhel de repòs.

I ve el Príncep llunyà. Astut,
més que fort, mata el Drac i alli-
bera a la Primcesa.

La Princesa, quan la fera
mor, sent els seus ulls apagar-
se;—els seus ulls eren dues an-
torxes que il·luminaven camins
llunyans. Sent el cor esdevenir
cendra;—el cor era fornai i era
incendi. Els seus dolors s'esfu-
men i les seves angoixes l'a-
bandonen i el seu esperit que
se'n va amb les seves angoixes
i els seus dolors.

El Príncep s'emporta a la
Princesa al seu castell. El cas-
tell està ple de gent alegre. Dan-
cen i canten a tothora, mrngen i
beuen a desdir. Una joia desfer-
mada regna en aquell hostatge.

El Príncep i la Princesa pas-
sen per entre la gernació que
els saluda amb grans acata-
ments. Els cavallers lloen la for-
mosor d'ella; les dames lloen el
coratge d'ell. Darrera el seu pas
les músiques tornen a sonar i
els dançaires reprenen llur dan-
ça...

El casament d'abdós, Prince-
sa i Príncep, es cel·lebrà amb
f ran pompa. Més cavallers i més
dames, més dances, més rialles,
més cants; ve't-aquí la gran fes-
ta de llurs noces. Multituds es-
bojarrades, ubriagues de vi i
d'alegria, entorn de la Primcesa
bella i del Príncep ardid entonen
himnes a llur eterna joia.

La Princesa i el Príncep pre-
sidien la festa. El Príncep bevia
i cantava. Com més bevia més
cantava. Deixà l'alt setial i es
barrejà amb la multitud i en la
seva follia, el Príncep fou un
frenètic més entre els dançaires.

La Princesa romangué en el

seu tron. Mirava als convidats;
mirava el seu espòs i li sembla-
va un altre convidat, es mirà a
ella i es trobà fora de la festa i
sentí un buit que la envoltava i
que s'anava espesseint cada ve-
gada més. Les parelles passa-
ven pel seu davant, a voltes cri-
daneres, a voltes amoroses, mol-
tes ubriagues, folles totes; les
esguardava amb ulls somno-
lents i les veia boiroses i llur
alegria brogidora arribava a les
seves oides com un remor llu-
nyana i molesta.

La Princesa anà apartant-se
de la festa i eixí al jardí.

Era nit.
La Lluna plena brandava la

seva testa. Les estrelles sembla-
ven llur creació; com si s'ha-
gués socarrimat tota la' negror
amb petites espurnes. La Lluna,
en veure la Princesa, va ungir-la
de claretat i en feu una estrella
més.

La Princesa avança ara pel
caminal on els xiprers hi han
ajegut la seva ombra. A mesura
que avança sent el buit que l'en-
volta ficar-se dintra d'ella i esti-
rar les seves entranyes. Per úl-
tim estira el cor, per últim estira
els ulls i la Princesa se sent
raptada pel buit. No sap si corre,
si vola o si s'esfonsa a la terra.
A la fi del seu camí es trobà
junt al Drac mort. De les seves
ferides s'escolava la sang i de-
vallava com un torrent per entre
les montanyes.

La Princesa besà els ulls del
Drac, begué la seva sang plorà
vora seu.

I el Drac va reviure.
I tornaren els dolors i les an-

goixes. I ela ulls de la Princesa
il·luminaren novament com an-
torxes, camins llunyans. I el seu
cor fou fornai i fou incendi. I el
seu esperit fou claror. I un an-
hel de repòs li feu crear el De-
mà.

I la Princesa se sentí allibera-
da.

Cot de Reddas

'Respecte a sentiments
no hi lia pobles sinó Po-
ble, la Humanitat entera,
la de ahir, la de avui, la
de sempre. ¡

APELES MESTKÄS
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Lletres al Director
De Naturò estant
Dissabte passat tingué lloc en

el «Bar lluro» d'aquesta ciutat
«n «Xampany d'Honor» que els
nombrosos amics i admiradors
del nostre estimat company
Emili Saleta li oferiren com me-
rescut homenatge, per a festejar
l'èxit assolti pel seu llibre, de
poesies «A l'ombra del camí».

L'amic F. Rossetti oferi l'ho-
menatge amb belles i escaients
paraules amarades d'emoció i
càlides de cordialitat, lloant so-
bretot, al costat del valor litera-
ri de l'obra d'en Saleta el valor
humà que traspua de tota la se-
va vida de ciutadà exemplar:
amic a la manera antiga, cava-
ller de l'ideal, home entre els
homes...

Els companys Nogueroles i
Vilaret llegiren bellament sen-

fles composicions del llibre d'en
aleta. En G. Duran donà lectu-

ra d'una prosa al·lusiva a l'acte,
escrita amb el càustic humoris-
me que li és peculiar. En Julià
Gual, del «Diari de Mataró»,
llegí uns versos rublerts d'esprit
adreçats al poeta festejat.

Entre els assistents recordem
ara el bon company Eloi Cata-
là, el j>rofessor Sr. Lluis, els
amics Gual, de l'«Iris», Fornells,
Robert, J. Saleta, esposa i filles,
Srta. Nogueroles, i la gentilís-
siraa muller de l'Emili Saleta,
Na Pura Nogueroles. De Bar-
celona hi assistiren En Campa-
lans i la seva esposa. No cal dir
com JUSTÍCIA SOCIAL s'asso-
cià de cor a la simpàtica festa.

I I I I

De Girona
Hem saludat a obrers de Sant

Feliu de Guíxols afectats per
l'atur de l'indústria surp-tapera
de l'esmentada població i La
Bisbal, que han vingut a la nos-
tra ciutat en recerca de treball.

ii
Avui fa dues setmanes que el

misioner Barceló passà per a-
questa ciutat en direcció a Fi-
gueres i París, procedent de
Barcelona a on havia marxat
per anar als Estats Units.

Aquest número ha
passat per la cen-

sura militar.
i

Pot asegurar-se que en aques-
ta ciutat la generalitat dels tre-
balladors cel·lebrà la festa del
primer de Maig.

Els dependents de botigues i
Bancs plegaren a migdia, no ve-
gent-se cap botiga oberta per la
tarda.

Però el temps desbaratà els
plans de molts companys que

es pern v*-n la diada per ?nar a
fer la típica berenada en les be-
lles contrades i encontorns d'a-
questa ciutat, ja que al migdia

t començà a ploure no parant fins
ben entrada la tarda.

Alguns companys anaren ja
al matí a les properes fonts i
altres estigueren d'excursió tot
el dia.

L'amic M. Sarasa junt amb
tots els operaris, aprenents i
dependents, anaren el matí a
una propera font, a commemo-
rar la diada, regnant-hi una ve-
ritable germanor, tant necessà-
ria en aquests temps, més que
en altres. Felicitem al nostre
amic per ésser una nota digna
d'esmentar, ja que són excep-
cions els patrons que així pro-
cedeixen i no com altres que
per poguer fer festa en aquest
dia, els obliguen a recuperar
aquest jornal.

Si esmentem tot això és per la
joia que experimentem de veu-
re que hi ha hagut, pot dir-se
unanimitat, en commemorar la
festa del primer de Maig. La
nostra festa. Visca la festa del
primer de maigl I esperem un
altre any per tornar a cel·lebrar-
la.

De Ueido estant
Senyors, ja tenim Ateneu, ja

som un poble oficialment culte.
Un poble amb un Ateneu és un
pobk vestit amb roba neta i
pentinat de cabells llargs, i el
nostre, ho ha pres amb tant de
gust que admira el devassall de
intel'lectualisme escampat per
les seves sales.

Jo vos dic que s'hi ha congre-
gat tot el bo i millor de la ciutat
en matèria de lletres, i que de
discussions no en mancaran
(que és la valor més preuada
dels intel·lectuals), però, en con-
cret...

Jo opino que el primer acte
d'un Ateneu jovençà, deu ésser
un acte de rebeldia, de força, de
valentia, jo crec que l'«Ateneu
Lleidatà» tenia a fer una gran
feina digna des de la seva nai-
xença; jo opino, senyors, que el
cas Uriz... La bandera seria el
bell geste de dignitat intel·lec-
tual, del contrari, el nostre Ate-
neu serà un granet soluble d'a-
quests que corren ara.

Altres qüestions d'ensenya-
ment poden atreure també l'a-
tenció de l'Ateneu, com és ara
la Fundació «Pia Almoina» en
la que segons tinc entès, s'hi
manifesta quelcom d'anormal.

Aquestes, crec que han d'és-
ser les tasques preeminents d'un
Ateneu jove i agosarat; si no
hem de tenir la valentia de ma-
nifestar-nos com a esperits se-
lectes, a desgrat de tot, val més
que ens en tornem a casa, i no

continuem l'història de ta co-
bardia que ja fa mesos s'eMA
escrivint en les esferes intel·lec-
tuals sobretot.

4 <
* *-J

ELS CARRILAIRES

Divendres, dia 24 d'abril, ens
tocà el torn a Lleida, de la tur-
nee de conferències que va do-
nant el company Aníbal Sán-
chez, representant cl «Sinucdto
Nacional Ferroviario», de Ma-
drid, adherit a la «U. G. de Tra-
bajadores» i vocal del Consell
Superior Ferroviari.

Hi van assistir molts com-
panys i vàrem escoltar-lo amb
molta atenció prop de 3 hores
de parlar. La conferència fou in-
teressantíssima per la riquesa
de detalls en tots conceptes, ai-
xí com per la profusió d'idees
sobre el problema dels trans-
ports a Espanya; la solució que
hi donen els socialistes i el tre-
ball feixuc de perseverancia, de
paciència i de fortitut que els
vocals obrers han de tenir al sí
de l'organització superior ferro-
viària de l'Estat per^a poder re-
cullir de tant en tant algún fruit
miseriós i pobre. Jo en aquest
punt els admiro de bo de bo! La
lluita es desigual, entre la clas-
se obrera i la classe burgesa.
Per això és tan difícil de poder
aconseguir beneficis per la clas-
se treballadora i pel país en ge-
neral. Si arrapen com a dimo-
nis els interessos creats.

La solució ideal, segons el \
company Aníbal Sánchez, la so-
lució del problema dels ferro-
carrils que predica el «Sindica- ,
to Nacional Ferroviario», el so- '
cialisme i àdhuc crec jo el se-
nyor Cambó, és la nacionalitza-

ció. Conforme, i no n'hi ha d'al-
tra; ara, que això estem segurs
que no s'aconseguirà mai men-
tre la governació de l'Estat no
passi íntegrament a mans del
poble treballador. No més cal
elegir la llista de l'organització
econòmica, els diferents con-
sells de cada Companyia, comi-
tès de direcció, empleats super-
ficials, i les seves qualitats. Tot
aquest conglomerat de càrrecs i
sinecures, aquesta suma fabulo-
sa de cabals regalats, cap Go-
vern burgès no voldrà ni podrà
mai f er-la desaparèixer.

Per aquestes i moltes altres
raons, jo no estic conforme, en
la qüestió de procediment, amb
els companys socialistes espa-
nyols. En aquest i altres conflic-
tes plantejats en el moment po-
lític actual, la col·laboració, a
desgrat d'un mínim benefici per
la classe treballadora és desas-
trós per la nostra moral i inte-
gritat idealista; per a arreple-
gar unes escorrialles posem en
joc la nostra digniiat, quan el
nostre dret i interès supera de
bon tros a tots, els defensats pels
diferents sectors rivals en aques-
tes organitzacions oficials d'uns
governs super-burgesos.

Per això companys, la vostra
feina, com la meva i la de tots
els que voluntàriament creuen
en la justícia de les coses, és al
carrer, persua'dint, fent compac-
tes les masses per a imposar
allò que de dret ens pertoca i
pertoca a tot el poble; del con-
trari les nostres fórmules no
arriboràn a sortir dels gabinets
oficials i de sales ' encatifades
sense aire, sense calor humà,
sense vida integral i perfecta.

J. F.

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
Demà es posarà ja a la venda a tot
arreu el SEGON NÚMERO de les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
Publicarà sencera la gran obra de H.-G. Wells-,
apareguda en diversos fulletons d'aquest hemdo-
madari, traduïda pel company j. Roure i Torrent,

Aquest diantre de sabatots!
L'interès amb que han estat seguits els fulletons,
augura un veritable èxit del segon número 4e les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
que formarà un fullet de 54 pàgines de text, im-
près amb paper verjurat. Només costarà 30 cents.

Feu tot seguit ¡es comandes.
Company! Propagueu l'obra de H. G. WELLS

Aquest diantre de sabatots!

De la vila p pa»a
Com niés va i com més vaig

llegint en el llibre de l'Univers i
en les planes infinites de la hu-
manitat i de la experiència, més
convençut estic de la necessitat
de regenerar la societat pels
ideals generosos.

L'actual sacietat, monstruosa-
ment envilida, necessita una in-
fusió revolpcionari i una massa

j gegantina c'idealisme. Els ideals
j polítics i religiosos fins avui en

curs, han fracassat sorollosa-
ment. Com és que no se n'han
adonat encara els predicadors?
La societat té necessitat d'enlai-
rar-se sobre les noves constitu-
cions d'amor i germanor, de tre-
ball i justícia.

Es dolorós, desgraciadament
dolorós, el que els camins de la
perfecció humana tinguin d'és-
ser camins de sang; que cada u
en la seva conciencia no tingui
aquell amarament de generosi-
tat qne fa que els humans sàpi-
guen despendre's dels seus ex-
clusivismes, de les seves como-
ditats, de la seva vanitat i or-
gull; que cada u no vulgui una
igualtat i una saviesa per a con-
viure dolçament sense rencú-
nies ni despits, amb els altres
germans. Quin harmoniós viure!

La separació dels homes en
les respectives castes socials,
és el més denigrant que hi ha
en la vida, aquesta expressió
de gerarquies vol dir sempre ti-
rania, Aquest degotar luxes vol
dir sempre misèria; no pot dir
al mig del carrer: —Té frueix
d'això. Entre uns i altres hi ha
el parer dels incivilitzats i dels
més o menys assenyats.

Jo voldria amarar d'aquell do-
lor i material que proporciona
als pobres les engunioses hores
de la vida sense pa i sense tre-
ball, sense roba ni foc a l'hivern,
a aquells que frueixen el goig i
els aventatges de la civilització,
jo voldria masegar-los la carn
en un/treball inhumà o ferir-los
amb les eines o el foc o el líquit
d'una fàbrica, jo voldria que no-
més per uns mesos se poguessin
acumular totes aquestes dolors
i martiris sobre els cossos d'a-
quests escollits que quan neixen
ja neixen rient i moren amb la
rialla i entonen hossanes a la
vida; jo voldria que sobre
aquells cossos fins, blancs i per-
fumáis de les dones escullides
caiguessin per uns mesos, els
sols d'estiu i la gebre de l'hivern
en el treball quotidià, i tota l'en-
gúnia de parir en una habitació
miserable i mancant pel dia els
aliments necessaris pels fills que
ja rodolen bruts i ploraners per
terra com bestioles porcateres.
Ah humanitat que gaudeixes si
podies compendre aquesta do-
lori

Per això i per altres quadros
ne realitat, jo crec que és neces-
sari anar prompte al capgireu
de lo constituït pels mitjans més
ràpits i radicals a l'abast de les
nostres forces humanes.

Joan Farré Gassò

ECOS i COMENTARIS
La caritat

Copiem dols diaris:
El baró de Rotgchil, assisiont u ima

conferència sobre el cranc donada a
la Sorbon» de Parí«, extourné allí
mateix, amb senzillesa, un taló d'un
milió de peísete» per regalar do«
grams de radium a ITustitut Curie;
amb la mateixa senzillesa S. M. el rel
d'Espanya donava fa pocs dies, dels
presíupoito« d« l'Estat, 000 mil pes-
setes a la Lliga Bapanyola coatra oi
cranc... (manifest del Doctor Pujol i
Brull).

P« i ajÉi a III U
41.a llisti le Altáis«

Ciutat. - M. V. i G,, 10 ptesj ; J, B.
B., 4 ptes. ' * '

Givo*». ~ M. P., 3 ptea,
Sitges.—P. C., 2pte«.
Acusem rebut de 5 pessetes on sa-

gells de correu a l'anònim donant que
sots la inicial Q, ens les ha tramés.

Total, 24 ptes.
A tots el nostre agraiment.

D E F I N I C I Ó
Tota caeació industrial té una

valor absoluta immutable, i, per
tant, legítima i certa?—Si. Tot
producte humà pot ésser can-
viat per un aKre producte ,hu-
à?~Si. Qjants claus val un pa-
rell'de sabates? Si poguéssim
resoldre aquest important pro-
blema tindríem l'enigma del sis-
tema social que la humanitat
cerca fa sis mil anys. Davant
d'aquest probletnr l'economista
es confon i retrocedeix, però el
pagès que no sap ni llegir ni es-
criure contesta sense vaciar.
Tants com sen poden fer en el
mateix temps i amb la mateixa
despesa.

Ca valor absoluta de una co-
sa és, doncs, el que costa de
temps i de despesa: Quant val
un diamant que només ha cos-
tat ésser collit en l'arena?—No
res, no és producte de l'home.—
Quant valdrà quan haigi estat
tallat i muntat?—El temps i les
despeses que hagi invertit l'o-
brer.—Per què es vent tan car?
—Perquè els homes no són lliu-
res. La societat ha de regular
els canvis i la distribució de les
coses més rares, igual que la de
les més corrents, de manera que
cadascú en pugui participar i
gaudir-ne.-S^^:^ ¡̂  ~

gLT-gXg

Proudhdon.

iSocidat Vegttariana Naturista de
Catalunya*. — L'auuuci de la vosi™
conferència d'auit va arribar amb re
traç pel n.' darrer. Ho sautivu.,

Fulletons de J U S T I C I A SOCIAL
dJSMbtt 9 de Maig »23 -

LA PAU
Som a l'escola maternal del

barri dels Platiers. La mestressa
suplent, l'escultural senyoreta
Bord—pur perfil de deesa i es-
guard de mejestuosa bondat—
pica enèrgicament damunt del
pupitre per tal d'obtenir un per-
fecte silenci.

Fillets! El vostre petit camara-
da Mandolini avui no ha vingut
j ja no tornarà a l'escola. Demà
marxa de França amb el seu
pare, la seva mare i el seu ger-
manet. Se'n van tot cap a Amè-
rica. Us en recordeu que, quan
va venjr d'Itàlia, no sabia ni
una paraula en francès? De mi-
ca en mica va parlar com vosal-
tres i va ésser igual que vosal-
tres. Tots l'heu estimat i fins he
sentit dir que molt sovint l'heu
defensat contra nois dolents,

Una gran cridòria es desvet-
lla:

— Si, senyoreta. Contra els
de l'altre escola, la del crrrer de
Panouillots. Tenim guerra entre
els «Platiers» i eb «Panouillots»
per culpa de Mandolini.

La senyoreta Borb sap que
des de ja fa temps es lliuren
combats entre els «grans» de
les dugués escoles rivals cada
dijous i cada diumenge.

Tot sovint hi han assalts de
bandes xovinistes qu« embestei-

xen al crit de «Macaronil Maca-
roni!».

Però la senyoreta empra el
mètode vivent que consisteix en
donar ànima a les lliçons fona-
mentat-les sobre els fets de la
realitat corrent. Segueix parlant
i diu:

— Quan feia dos anys que
era aquí, Mandolini era com un
germà vostre. Doncs, mireu: de-
mà, diumenge, es necessari que
molts de vosaltres aneu a casa
seva a despedir-lo. Jo mateixa
hi aniré per tal de désitjar-li un
bpn viatge. ES un costum molt
bo que la família i els amics
concorrin a la partença de una
persona que ¡?e'n va per molt
temps.

Nova cridòria:
—Sí! Sil Quan un germà gran

se'n va a fer el servei militar,
sempre hi ha molta gent que va
a despedir-lo,

La senyoreta Borb exten la
seva mà demanant més atenció
encara,

— Es que se'm acut una cosa,
Sabeu que? Cal que feu les paus
amb els «Panouillots» en home-
natje a la partença de Mandoli-
ni. Es necessari que els «Panoui-
llots» s'uneixin a vosaltres i
tots plegats dieu: «Adéu, Man-
dolini! Bona sortí No t'oblidis
de la França!» Es precís que els
«Panouillots» li demostrin que
tenen bon cor. «T'hem fet la
guerra, més, malgrat tot, t'esti-
mem.

*
* *

Durant el dia, tots els nins
mediten el discurs de la senyo-
reta. I quan ella indica com
exercici un dibuix expontani,
tots dibuixen damunt de llurs
piçarres trens, barcos, Améri-
ques.

i En eixir de l'escola, una dele-
gació dels «Platiers» es planta
al limit del territori dels «Pa-
nouillots amb un mocador vo-
leiant al cim d'un bastonot.

! —Ei! Eil Bailetsl Mandolini
í se'n va a Amèrica. Que us en

sembla? Fem les paus? Au! La
guerra s'na acabat. La senyoreta,
vol que vingueu demà amb np-

1 saUres, a les tres, per djr-U
1 «Adéu».

*t *
Al següent dia, Mandolini surt

de casa seva abans de que els
seus pares estiguin llestos, i es
troba el grup de petits «Platiers»
reunits en ple carrer, Es un for-
mós noi de set anys, bru, d'ulls
brillants, negres, amb els trets
ben accentuats de la raça italia-
na als quals s'hi ha sumat ja
l'atractiu de la vivacitat,

Correspon a les amistats dels
petits petits camarades i va tot
seguit a l'encontre de la senyo-
reta Bord que porta guants i
també un barret més elegant
que de costum. No li escapa al
sagaç Mandolini que és home-
natje a ell aquesta toilette cere-
moniosa, i es torna tot vermell
de satisfacció.

Més, d« sopte, esdevé una
commoció i un esglai.

— Venen els «Panouillots»!!
Greu silenci. Tots els cors es-

tan en suspens.
Allà, lluny, sobre el territori

dels «Platiers», avança una tro-
pa de nois de quatre a sis anys,
sense res al cap, els cabells es-
bullats. els rostres pàlids i an-
gulosos, les bates prbres j estri-
pades. Al davant d'ells camina
una noia bella i gentil i ben
abillada

gls «PJatiers»—que s'assem-
blen molt als altres—apreíen les
fijes amb pregona inquietud,

| Velanti Veiam] Malgrat la pro-
clamació de pau hi han pedres

¡ preparades en totes les butxa-
ques. Els «Panouillots», pel que
pogués ésser, van afluixan el
pas amb prudència,

Més .la senyoreta Bord no
titubeja, La seva veu s'aixeca
plena d'entusiasme i de cordia-
litat,

-•- Ah! Ja han arribatl Ja tenim
els amics aquí! Acosteu-vps,
acosteu vos! Bones tardes, amics
meus] Heu sigut molt bons mi-
riyons de venir aquí, amb nosal-
tres. Això és portar-se bel D'ai-
xò se'n diu homesl

Els «Panouillots» baden uns
ulls com unes taronges quan
veuen aquella senyoreta tan ele-
gant, i les cares dels «Platiers»
reflexen un gran orgull. «Sil
Mireu-se-la, Aquesta és la nos-
tra mestressal

Amb un impuls unànim, les
mans dels «Panouillots» s'exte-
nen vers Mandolini,

— Noi, bon viatge! Adéu, bai-
let!...

Mandolini va movent el seu
caparró i riu-, ensenyant les
dents. Però està trrsbalçat per
la presència de la formosa Fran-
ciscà, una blonda plena de rín-
xols, amb uns ulls blaus, oberta
com una rosa, i que és la reina
de l'escola dels «Panouillots»,
La coneix prou bé, i amb prou
feines si s'atreveix a mirar-se-la.

Mes ella, no és criatura per
anar per dos camins. S'avança,
l'estreny nerviosament i el besa
amb frenesí.

La senyoreta Bord somriu i
es manté erecta i altiva. Pensa
que ben buscat podria descu-
brir-se l'etern instint en virtut
del qual existia la guerra entre
els «Panouillots» i els «Pla-
tiers»,

w
* *

Per fi compareixen els pares
de Mandolini amb el seu germa-
net al brancal de la porta. La se-
nyoreta Bord els saluda i con-
versa un instant amb ells. Són
persones molt estimables; el pa-
re treballava com obrer de la
calefacció i la mare era cordo-
nera. Se'n van a provar sort a
un altre terra car la vida de
París era massa dura. En dos
anys no han pogut comprar-se
mobles i havien de viure encara
a l'hostal.

I veus-aquí que la família es
posa en marxa sense ésser
acompanyada. Els concurrents
són massa nombrosos; es que-

den amb la senyoreta i es con-
formen amb guaitar, emocio-
nats.

Es impresionant, talment, de
veure aquesta gent que va tan
lluny, envers lo desconegut. A
questa gent que porta al damunt
tot llur haber, que no deixa res
darrera. Ah! Que bé que es co-
neix que se'n va cap a l'altre ex-
trem de la terra. Cada un d'ells
porta un paquetet a ma: el pare,
la març, el camarada Mandolini
i fins el gerraanet més petit.
Quina emoció de pensar que
cada un porta aquí totes les se-
ves coses embolicades en un
trist mocador de quadresl

En arribar al cap d'amunt dt-1
carrer es giren abans de desa-
reixer i fan la darrera senyal
d'adéu amb la mà què'ls queda
lliure.

Se els hi costesta amb gestes
i amb crits:

—Adeussiaul Bona sort!
La senyoreta Bord, tota no-

blesa i bellesa, els hi envia al
vol un petó cordial.

Desapareixen. Els cors estan
afligits. Se sent el buid, se seul
la pèrdua, aquella disminució
de ditxa que consti tueix la pa-
tètica de un amic.

Els rostres somriuen amb
dolcesa entristida. I una coin
de noiets impresionáis per IVi-
deu de la senyoreta tenent lla
grimes als ulls. Són els «Pd-
nouillots».

León Fraptf
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Treballador! •"1

Signe» digne deja,teva ¡condi:
dó borni

Com ï home, fhas <fc sentir,
dntada i laborar amS el iod«-
lUtne per l'adveniment d'una

societat millor. vl>"'"""'
Com a iprodnctor, t'has d'a- .

plegar dina lev organitzacions
obreres, i treballat pel millora-
ment immediat déte tens ger-
mans.

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

lista i obrerista?

PORTUGAL. - »«Tolaoló fracas-
ia*».

A lea vuit del nia»l del dia 18d'a-
brll va esclatar a Lisboa una revolta
militar que va durar fins a los nou UP
l'endemà, o sigui poc més de vint-t-

• quatre bores. El tinent coronel Raül
Bíteres, amb forces d'artilleria, engi-
nyers i caballería, va situar-se a la
Rotonda, a l'extrem de l'avinguda de
la Llbertade, 1 va enviar un ultimà-
tum al Govern Invitant-lo a entregar-
se. & President de la Republicai Go-
mes Teixeira, i els membres del ga-
binet es reuniren a la caserna del
Çame 1 acordaren proclamar la llei
marcial i sotmetre immediatament
ala revoltosos.

Fina a les quatre de la tarda la vida
ordinària do la ciutat no va ésser In-
terrompuda, però «in aquella hora les
forces Heals, obriren foc d'artilleria i
granades i el tlrotuig fou continua
per una i altra tmtidn. A la iiit molts
soldats revoltosos desertaren 1 <*ls
capdilla en veure el defalliment de
llu**5 seguidors, es rendiren sense
condicions. El resultat fou dotze morts
entre militars Í paisana i 73 ferits.
BntN els mort« hi han dugués donés.
LéÉ forces revoltades ascendien a tins
1.200 homes l tenien «n llur poder 12
canons de 75 mm.

El moviment tenia caràcter conser-
vador i militarista 1 era dirigit pel*
.cap d<els nacionalistes portuguesos,
el diputat Cunha Leal,'el qual fou
capturat 'juntament amb els quefes
militars Raúl Esteve», Sinol de Cor-
dés, Gomes da Costa i Filomeno da
Cámara. Aquests 1 llurs subordinata
foren 'conduïts al creuer «Vasco da
Gama» on la revolta tingué qualque
repercussió.'Les1 unitats quo varen'
sublevar se han sigut' dlsso\tes i ets
militars seran judicats per un ébnseíl
dejuéíra.' v " . ' ' ' " '

Com a cjó.nseqüèncla d'aquests suc-
cewóf' h£ 'dimitit dl Ministro de la
Gúekra desempeñyant interinament
la cartera el Ministre de l'Interior,
Victorino (íodinho. També ha presen-
tat la dimissió del seu càrrec el Presi-
dent de ìft He'píiblica', però el Congrés
no ïi ha acceptiitladlnitísió, aprovant
una moció de confiança 1 simpatia

• per 106 vots contra 14.
La normalitat é« completa a Portu-

gal haven.t-se tret Testat de setge' i
havept el grup de diputats naciona-
listes de^a Cambra retornat al Parla-
ment del <juaj es re$irare,n *al po.saes,-.
istonàr-ef $ea poder í'àctuaj Govern,

HOLANDA.-E1 control aindloal.
A Holanda no s'iia establert encara

el control sindical en deguda forma,
però. és un síntoma molt íavorable el
fet d'haver-se firmat cl primer con-
tracte col·lectiu ea el qual es ror-oneix
el dret .ala'sindicats d'examinar els
llibres de comptabilitat de l'empresa
i de designar un inspector por * Jft
marxa del treball. Si bo es tracta de,
una emjpresa modesta que, no ocupa
més de 60 obrera, és aquest el ¡primer
pas envers la consecució d'un dels
drets més necessaris al proletariat}
aquest antecedent serà estímul per a
exteñdre el coa^rol a altres empreses.

TXECOSLOVAQUIA.-V»«ano«« de
lati».

•( : • <;/••*'.... f

Després de llanrufts i agitsdes dis
cussiçna, el Parlament txeculaya« Im
adoptat una llei establint el règim da
vacafices amb retribució per a tots, ela
obrers a part r ilei 1er..; de m»ig4'»-
quesl; a,ny, Tots el* ohreis, que èxe.r-r,
peixiq llupqficjl d'una, manera contí-
nua teilen dret a; un mínim de sis

.djes de vacances, amb,percepció, del
jorna,!,ordinari que abonarà el patró.
Després,de deu anys de treballar,con
secu\ivaífl6ut en la mateixa casarei
mínim seran set dins i després de
quinze anys, vuit dies. Bis diumen-
ge« i .festes quo entrin en els dies de
vacúneos seran .pagats com dies de
treball, fils aprenents tenon dret a
vuit dies, de repòs amb retribució des-
prés d'haver treballat sis mesos con-
secutius on la mateixa casa. La llei
no té aplicació pels que treballen a
•(ornielli, pels temporers i,pels treba-
lladora ngticoles i forestals. El -repar-
tÍBU'nt de vacances el disposarà el pa-
trrt després de l'in form« dels Consells
dVmpresd o del delegat do taller, pe-
ròi salvant casos excepcionals, çs,dis
I onuràn en el període comprès entre

VI li r. de Maig l darrer de setembro!
Eu indústries que treballen d'una
manera continue, el repartiment de
vacances podrà ésser disposat pel
ministre del Treball.

Per u una gran part d'obrers txecos-
IOVBCS aquesta llei no representa una
veutatja, car actualment gaudeixen
de més dies de festa amb retribució
que els que senyala la llei. Però és
sütisfaclori el reconeixement legal
del dret a un repòs continuu pagat
que resta dos d'ara establert i per bé
quo lu liei sigui inferior en garanties
per a l'obrer a les que regeixen ja a

Austri» i a Polòni!-, í-s do creure que
la nova disposició serà un punt de
partida per a obtenir altres millores
més extenses l completes «Q matèria
de vacances d'Isti u per-al*- obrera de
Txecoslovàquia.

DINAMARCA .-Look-ont

Com a conseqüència d'una deman-
da d'un 10 per cent d'augment en ela
salaris, el 18 de març va començar un
lock out que afecta als 50,000 obrera
afiliats al íündlcat generai dò peons
Q obrers no professionals. Com, ¿¡gui
que, aquesta varen refusar 1» sentèn-
cia arbitral dictada, els patrona-d« di-
verses indústries ha« secundat el
lock-out des del 20 d'abril-ei qual
afecta a més de 150.000 treballadors.
L'iutencló del« patrons és ia de lllu-
rar-sa da renovar els contractes, col-
lectius, molta dels quals expiraven
ara, i iniciar una baixa de salarte.

El Govern.socialista, do Dinamarca
ua intervingut eíleaçme&t pertal dV
vitar un conflicte, que paralitza Itf ma-
jor part del comerç del país, particu-
larment el d'exportació. Els obrera
escandinaus 1 britànics coopereu amb
llurs companys danesos refusant des-
embarcar les mercaderies que vin0n
en vaixells .servit« per esquirols.
Lyngsie, secretari del Sindicat- d'o-
brers no professionals, dirigeix al
moviment ami) grau encert 1 serouttat
aprofitant la ventat ja ite reunir en el
mateix sindicat els obrers de la pro,-
pia categoria de Suècia i Noruega, ço
que fa que ela obrres danesos no man-
quin l'apoi de Uur vasta organltzticló
i puguin resistir l'ofensiva paí^oftal,
Els síntomes són favorables als obrers
car es noten tendencies' de cedir é»-'
tre els elements patronal*. Per un
país petit com Dinamarca, la magni-
tud del problema revesteix una gra-
vetat extraordinària.

BRAZIL.—T«*»» bus««».

El Govern,del Brazil ha reprès.;1Ia
seyajatradicjonajtajcade gej^egllEì
lo» organ It zacipns obreres, i, seguint
els passos dol povera anterior^ tricta
de reorganitzar ei «Con«eì} da Eye-
ball» entitat que vol tenir per objecte
associar els obrers, forçosament en un
instrument posat exelussltament/al
servei de la burgesia. 81 president
d'aquest organisme oficial ñemeo«
comissions 1 comités, a tot arreu pr^f
cindlnt dels obrers ,̂orga,n¿tj!ftts ^4f.
les Wociacions exlstètit* t amb aquest
per»ön*l ««'resolen Is» qüestions ̂ BÍ
treball i Sn« es prêté, escullir pw
aquesta mitjans el delegat obrer aquè
haurà d'assistir a la propera Öonfe-
rèncta internacional del Treball. SJ.
multànlament els magnats del'íodús-
tria, entre els quals hi ha el propi
Présidant da la República, están por-
tant a cap una campanya contra la
Lliga de IPS Nacions amb el pretext
de que cohibeix la llibertat de con-'
trac^ació i l'adhesió* »t^ convenis i*
pactes resulta exeessivamrnt cara, W
Brazil té un crèdit reconegut en rna-
teria de persecució dels obrers i és
evident que no eJ^ol rtinyaj; perori»

ALEMA'ìiYA.-X,^l^p|,^«i^?.

La «Banca de Treballadors, empleats ̂
i funcionaris, 3. A .> que pertany all
fiÍft§9IAMÚ!w^ pas»it<tir»r«iu«a-
parar-se de la Deutsehe Kapitalwer-
iunptgteelliçfat,,. ac«ba ^ de 'publieier
la seva priineraijnprooflaji ,bf)^iìgi%J
'El compie de pèrdues i gwi.ànqle8,«n {
Side desembre de 19?iprp$e,f|tá^t
gros benefici 'do 23?.0oi,ia^ar|yiti
resultant un beneflcjl Uqulljde^fnsjrkif»
Í39.558.38, D'aqwesta.dai·rerajsum^ftji
destinen 75,009marks al fon» de re,-,
serva legai 126.000, a ùujbns jeape^^
d.e reserva. El 4iyiden<J,a repaitji; 9>
leva aí 10 per 100,

Es un brillant exemple del que pCK
den fer els pbrcrs per. a^gujitr^cir.pjjs aj'|
domini de l'intermediari capitalismi
explot^adpr.

SOCIBTAIT DB LES NACIONS.-O«^'
, . f·rèfí1r>·.̂ ·.̂ >0rl»fi:f.rl!«èl
. . . m*f- ' • •

• El dia 4 de maig fou oberta la Con-
ferència internacional -sobre tràfec t'
comerç d'armes amb reprtseiptacló'
dels 38 Estat« següent»: Gran Bretã-!

nya, Estats Units, "França, Ralla, Ja-
pó, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Ar- •
gentina, Brazil, Bclgària. Xina/Di-
namarca, Espanya, E-tònia, AbUgi-
nia, Finlàndia, Grècia^ Hongria, Estat
lliure d'Irlanda, India, Lituania., Lu-
xemburg, Noruega, Panamà, Holan-
da, Pèrsia, Polònia, Portugal, Ruma-
nia, El Salvador, Suècia, Suïssa, Iu-
goslàvia, Txecoslovàquia, Turquia,
Uruguai i Venezuela.

Després de la gian importància que
té veure participar en la Conferència
du la Societat de les Nacions per pri-
mera vegada als Estats Units .1 Ale-
manya, el retorn do l'Argentina al si-
de la Societat és un fet molt signifi-
catili. Hom recordarà que l'Argentina
va, »eparar-se de la Sacietat en 1920

j després d'haver proposat, sense èxit,
Unes Ttindifieacions B! P«ctn de la So
cifitut amb cl ' fi He fw!ll¡i:ir l ' in^rí-i
d.'alfrmis K"tats rcfr ( ' tur s. lic-t i | ' <
quni l · i id i ï i · i l 'ArtriMitii.a lüivin di·ixat
de e o i j t r i l / u i r al sostenlrnnnt de la
Societat de l«s Nacions fins IVny
passat que va reperdre el pagament
de la, correspon ont quota.

Doe membres de la Societat, Africa
del Sur l Libèria, han declinat l'invi-
tació d'assistir a la Conferencià. Mè-
xic,- que no pertany a la Sociejat, ha

| contestat també negativament. Rús-
sia ha respost amb un extana tajegra-
ma signat per Txixariu en el qual diu
que ja en altres ocasions ha demostrat
Rússia el seu antagonisme per la So-
cietat de les Nacions en la fornia que
està constituida, i que, quan en
qüestions secundàries .ha consentit
pendre part en deliberacions portades
a termo sota els auspicis de la Socie-
tat, ha sigut fent constar repetida-
montei seu antagonisme. En el cas
present no és possible al Govern So-
viètic col·laborar amb la Societat de
leg.Naeious en l'examen d'un proble-
ma que Implica la intromissió d'aques
ta en assumptes d'ordre interior de
lea Repúbliques Soviètiques. El Go-
vern de Rússia no pot ¿consentir en
subjectar se a declssions i interven-
cions de la Societat i por això refusa
pendro part en la Conferència del
dia,4
.El to de la resposta soviètica és més

hostil que. de costum i les raons ex-
pressades són d'aquelles que se'n
diu «de pou de bano. Ela Estats po-
den pendre part en les deliberacions
senso comprometre llur absoluta in-
dependència i fins sense assentir als
acorde que es puguin arribar a pen-
dre, st és que se'n prenen-, cosa cer-
tament dubtosa.

JUSTÍCIA SOCIAL
és l 'únic periòdic de la nos-
tra terra que recull en un
io! ideaci tots. ejs, de$|l|af

'! ¿' del poble

Cròniques de Xile
La meva crònica del mes pas-

sat fa explicava el cas del «cuar-
»telazo» xilè del 23 de gener.

Hom sap que ír^s regiments de
Santiago foren els únics i sols
que feres caure la junta de Go-
vern presidida per rAltatoítano.
La marina s'hi oposà enèrgica-
ment, i més que res a la torna-
da a Xile de l'Artur Alessandri,
cosa que estampà a un manifest
llençat al país el 25 de fener.
PEIO el dia 27, ja pacíaren i s'a- I
Wnien a tot,-donant per escusa ''
.que era pel bé del país.

Vosaltres, socialistes cata-
lans, creureu que el bàndol dit
radical« i llur cap Alessandri,
só» verament la salvació de la
República xilena, amenaçada
pels elements retrògrades. No és
pas aixíl El partit radical, és un
con|lpmera,t|df burgesos4 4'inç
tèlléctuals què sense talent ni
diners volen pujar i • enriqúir-se
a costa del país. Ei) llurs ren-
gleres s'hi troben molts advo-
cats metges, enginyers—o ço
que .aquí es té per tal»,—escrip-
tors,., periodistes» petits .comer-

"ciarî s. i industrials | cert nombre,
d'obrers i estudiants, als, quals

• s'els fa creure que la reivindica-6tìó dels proletaris vindrà dels,
iHscujvsos que fassi l'Alessandri,
'•' Es una religió quin déu és ell
Els demés passaven escoltant i
ribeint... I, ara, d^uen que elppcr
sident no és lladre ni tirà i que
ela homes que el volta.yen ej
comprometeren...

• ; Aqujestíi revplta i retow 4*1,,
'"^pifqstr.a'dicail·al país s'és f«tftn nom de la llibertat. I en nom,
de la mateixa clausuraren el

'diariconservador «El Ilustrado»
*'ë l'endemà del cop revoluciona-
¡;'rt, i dies després imposaren ri-
J gurosa censura à la prempsa de
Jtbt el país. Els Diaris conserva-
dors no s'hi vW^uerén doblega*1,,

loten clausurats tots els de^Ci-
, cosa digna-de lloança car és

-teta per gent retrógada.
Als pocs dies eren escorco-

llats tres convents de frares i
imantes cases particulars, amb
•sola ordre del comissari de po-
•licia, i baix acusació d'arqagar
armes i municions.
i Per tots els qui no són radi:
cals, les represàlies han estat
•crudels. Un grup d'homes polí-
tics i intel·lectuals d'idees con-
'servadòres—entre els quals En
Ladislau Errázuiz, excandidat a
la Presidència de Xile—han es-
'íat exilais a l'Ecuador, sense
prèvi procès ni sumari, acusats,
ie provocar la insubordinado

La corrcs^oifdètiçia d'adojmisttacjó
de JUSTÍCIA SOCIAL, (girs, recia-
macioiïs, canvis dlalü^a), pet qpic «o
sofreixi cap retiirçi, preguem es dW-
geixi a Marçal Badia, carrer Llovera, 13,
Reus.

del reginient de V,alíivia, ocor-
reguda el, 1er. 4? març. •

D'aqueU dia enç^ estem en
estat d¿ guerra. ;E^ soldats, de
nit, ocupen les plac«8 aTnk me'
tralla, i resten vetllant asseguts
als bajics. De dia, ronden poli-
cies i spldats de cavall.

Al regiment Valdivia, per in-
subordinado, dins, la mateixa
caserna fçren morts un caporal
i un soldat á mans d'un, tinent,
deixant-sejper a niés endavant
instruir sumari, i essent disolt
per decr,et lltí el. regiment.,

I ara, t'Alessandriarribarà al,
país «en, .inig d'un entusiasme
boig», com resaran els cables.
A tots 4s empjeats públic i par-
ticulars .de Xile s1 els ha donai
ordre d'anar a Santiago a fe^,
engruixir les rengleres d'admi-
radors. Els trens s'els donaran
de franc.

Però coses semblants s'han
fete^:a|tffti)an||is,;

• * *
El-proletariat xilè, tingué un

digne gest declarant la vaga ge-
neral, dies enrera-perquè el go^
vern no volia pendre cartes en
l'assumpte de la baixa de llo-
guers i millorament de sahibri-
tat dels «conventil·los» que, de
temps el poble demana.

Al sendemà de la vaga, la
junta revolucionària de Govern,
dictava un decret-llei manant
que els lloguers de «conventi-
llos» i cases pobres fossin re-
baixats en un 50 per cent si
eren insalubres. Donarien fe de
la insalubritat una comissió de
metges. Demés, les case's paga-
rien de lloguers un 10 per cent
del valor lïur.

També la -junta esnientada
couee« w credÄ d* tréAéníf,
milions de'pesos per á la cons^
trucció d'habitacions barates el
tot el país. Aquests trescents mi-
lions foren donats en tres anys,
o sigui cent anyals.

Quan tot això sigui carn de
realitat, els obrers xitens hau-
ran guanyat molt en salut i mo-
ral, puix la promisqüitat del
«conventillo» perd a la major
part de les noies i criatures que
hi tönen de viure.

Carlota .Gotera*
15 de març, 1925

#. d« la R.— Inserim aquesta crò-
nica tal Com ens la tramet la nostra
gentil corresponsal, però declarant
que les impressions rebudes per altrei
conductes—i la que es desprèn flus a
través d'aquesta' lletra—coincideixen |
en reputar favorable pçr a Xile i p«r i
les ideés de llibertat i 'democràcia, ql
retorn d'Alessandri a la presidència.,
Altrament, ets decrets-llels de \k Jun-
ta Revolucionària esmentats, en
aquesta correspondência semblen,
confirmar les : nostres Impressiqnf.,
Sabedors de la bona fi del nostre cor*
responsai, volem suposar que el tro-
bar-se dins' mateix ,dels esdeveni-
ments 11 lleva la perspeqtjva necessji-
rla per a judicar-los serenament.

Madrid, - J. C. - ídem 4'50, »p-
cripcio Abril Sutembre Í925.

Barcelona — F. M. — ídem 250 niï«;
cripcio Maig-Juliol IÖ85.

SUtget^-P, C.-Idem m ptaí: %
paquets n." 77 i 2 donatiu.

Tous — F. S. — ídem 8, per coftdutí:
te de J. R. do Igualada, suscripció
Novembre 19̂ .

Girona — M. P. — ídem 58'40, ptas,
! que distribueixo com indiflueu.

EI^S QUS'HAN AïBS. ELS NGS->
TBBSíOIBS,* i que tenen paga-

da, llur suscripció fins aladar
ta que s'exprepaa,

Ca»etd«iMav. — M, C. F. Seteasb».
1885,
' Olot»,- 3. Q,Setembre 192&
Palma de Mallprcp^-r-k. J. Nov»^.

bWs)«i^;
>«j»ípí,—J. D, 8. Nowembw498&a,
Casl<iU<ite,-3,M. MarçJ925.
Tordtn.-S. «L. A.» Setenvbre 1985.
Palma, de Mallorca,—i. TV pe««»"

brel^4t
Calefí«.-~& V, P. Desemte» Í984.
íle/tila.-A.. P. Octubre 1024,
AIwWge.-V. Q,-E. Miurf, 192&..
maw!S,-S. M. AffQSt r 1935.
Altew-%. P.,M. AbrilJÏ9íB.'

Eln,o«tC8bon amic.En Joan Pag4»,'
de Paplalv en* e«criu tot estranyat de
.que vftgitel seu.nom inclòs en;larela-
ció dels que ens han retornat ela nos-
tres lliuraments, afirmant «pe.no sa

1 li ha presentat la. ¿latra al .cobrament.
Ho crpiew^malgrat, la nota;«Na aita
conforme», posada, ai dawera deia li/;
Ë3 més, tenim també els noítr«» dub-
tes respecte ;OÍ retora.de le§lle(toe»i a
carreo d'altres companys, que pel
seu entusiasme por les idees socia-
liste» i pel nostra, periòdic no po-
dem creure hagia, deixat d'atendre
eis nostres lliuraments.

Agrairem,» tots «Is que, trobant-se
atraiiats en el pagament da llurs sus-
çrlpoions, no ie'ls hagin pr«s«ntat al
cobrament .els noitres.girs ena ho
comuniquin» puix hem desistit d« s»-
guir publicant, per aqu»st motiu, It
relació que havíem començat » üxs«-
rir.

Madrid. — UB. — Babudei. 8 pt«».
luscrlpcló març 1926.

foto Colomftt —S.. R. -*Idem 10«),
suscripció Novembre 19Ì5.

L'Estat ha í'estar sempre p«r
Damunt Oe la Relijii,

mim
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