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

GABRIEL ALOMA*

15 cts. SETMANARI SOCIALISTA Reòaccié: Guròü, U, pril. - BARC&ftMA

Les idees de pau
Es digne d'atenció i estudi el procès mental que determina la

fixació d'idees sobre qüestions concretes d'ordre politic general
segons sigui l'inspiració del subjecte: socialista o nacionalista. Són
aquestes les doctrines predominants, les inspiradores, les que es-
tan en conflicte permanent. Els homes es destrien segons elles en
tot ordre de problemes. Els que des de un camp determinat senten
trontollar les pròpies conviccions al formar criteri respecte a les
qüestions que van suscitant-se seran personalitats híbrides o mal
situades. El fet és que cada doctrina representa un sistema, un cos
de pensament que sol produir-se amb regular uniformitat i que no
pot en cap manera tergiversar-se.

El Socialisme és la doctrina de l'universalisme. Les manifesta-
cions pràctiques de la seva aplicació no són sempre perfectes i ben
definides. El mateix passa amb el nacionalisme, però el naciona-
lisme ens és mes conegut perquè ha sigut la força preponderant,
fins al present, al través dt l'història. El protocol de Qinebra per
a l'arranjament pacífic de les diferències internacionals és, per
exemple, una obra de caràcter socialista. Quan aquest fetus fou
generat en el si de la Societatde les Nacions—la qual és també
una realització socialista, encara que defectuosa -semblava que el
món havia comprès una gran suma de veritats simples i necessà-
ries. Però hi havia moltes mans vils que esperaven estrangulas
l'infant bon punt eixís de l'úter matern. Eren els nacionalismer
dels diferents pobles i particularment aquells que constitueixen la
«classe mitja» del nacionalisme, aquells que tenen motius per dub-
tar de la raó i consistència de la pròpia personalitat.

Austràlia fou la primera nació (?) que va desvergonyir-se con-
tra el protocol. Canadà va seguir-la. Després la Federació Sud-
Africana, Com a conseqüència d'aquest múltiple rebuig, el Govern
de l'Imperi britànic, va mostrar-se fret, rezelós i finalment hostil
al protocol de Ginebra. Però darrera del Govern britànic ha vin-
gut ara el Govern de l'Estat lliure d'Irlanda. Al·lega que el proto-
col és impotent per a evitar la guerra i l'opressió dels Estats pe-
tits, que les sancions'són insuficients i que pert tota valor a 1'ex-
cluir de la discussió pacífica les actuals divisions territorials. No
cal que subrallem els contrasentits perquè ja no poden ésser més
palesos.

A ningú que conegui una niica de geografía política podrà es-
tranyar que Austràlia rebutgi el protocol car les idees directrius
d'aquell poble no són altres que la creació de l'imperi Pacífic i la
consagració del domini suprem i absolut de la raça. Però l'Estat
lliure d'Irlanda que representa més o menys suavitzada l'aspiració
d'independència d'un poble secularment oprimit, és víctima de la
obsessió nacionalista al no veure qne no hi ha altra garantia con-
tra la força que el pacte internacional d'arbitratge i el compromís
moral de no fer guerra encara que les sancions siguin insuficients
0 hipotètiques. Es que no té encara Irlanda consciència de que la
causa pròpia va ésser parcialment guanyada perquè la seva opo-
nent estava prudencialment subjecte a les sancions morals que ella
mateixa amb la seva cultura i civilització havia ajudat a crear i
que, en els moments de compromís, es tornaven contra d'ella? Es
que no ha sapigut encara Irlanda mesurar la valor d'aquest pacte
tàcit de civilització que l'ha salvada contra una força material in-
vencible? Es que no sap veure la diferència entre els Estats que
ocasionalment i prudentment se subjecten a les lleis morals i
aquells que no fan mai esment de les mateixes?

Ens plau que en aquests dies el Comitè de la Internacional
Obrera Socialista hagi ratificat en la seva reunió de París l'acord
que en el mes de gener passat varen pendre en reunió conjunta els

.Executius de les dues Internacionals. «Es un deure del moviment
obrer i socialista de tots els països fer l'esforç precís per a que la
ratificació del protocol de pau de Ginebra sigui un fet.» Per defec-
tuós que sigui, el compromís ha d'existir. Per remotes que siguin
les possibilitats d'una positiva aplicació del pacte, el pacte ha de
,fer-se. Els, grans, quedaran grans, i els petits, peitts. Els forts, se-
guiran .forts, i els febles, febles. Però la consciència s'anirà enfortint
1 al costat de la raó moral hi haurà la raó .legal. Així s'han anat
formant tots els còdics, així s'ha anat. desenrotllant la consciència
jurídica dels homes mitjançant la convenció, el pacte, el compro-
mís social, que si és encara monstttiosoment defkient i < defectuós,
representa, malgrat tot, un sensible progrés respecte a la primitiva
i exclussiva aplicació de la força.

Però el nacionalisme que és en el fons primitivisme i selvatgis-
me adora la força i no es vol veure abandonat d'ella fins i quan
és víctima d'ella. No'ns sorprèn pas l'actitut d'Irlanda encara que
sigui contrària als seus -interessos. La guerra i la violència fa els
homes durs i mancats de comprensió. Un dels nous diputats, so-
cialistes del Parlament d'Ulster ho deia dies passats contestant al
cap del Govern del Nord, el teçtarut-Sir»James Craig: «Ens parleu
de les fronteres entre el Nord i el Sur com si no hi hagués cap al-
tre problema interessant. Nosaltres, aqueixa frontera tot just si
l'arribem a veure. Veiem, en canvi, ben clara i ben marcada una
frontera entre els homes d'un mateix, país, una frontera entre ger-
mans, una frontera entre explotats i explotadors, que j el dia que
s'esborri no deixarà rastre de totes les- altres fronteres.»

Veus ací la clau. Si Irlanda estima la seva independència igual
que la independència dels altres, el supernacionalisme, l'interaa-
ciooalismc pur i Heal li donarà la feina feta. Fomentem els pactes
i associacions de tots els pobles i no siguem massa exigents amb
els detalls.-Li pot molt ben succeir a la escrupulosa Irlanda que,
sense ésser consultada, es trobi sotmesa a un pacte de garantia, a
una aliança particular i facciosa. Això convé als somnis d'Austrà-
lia, però no als d'Irlanda i és molt possible que -tingui més d'una
ocas$(df pe?M$i?^4«WhBver-sefet advocada del protocol de
Ginebra malgrat els seus immensos defectes. Aquest és, ara com
ara, l'únic i ve*HÉbi*«amí de la pau.

L E C T U R A

L 'amen i ta t d« la p r e m s a

En Modest Palatí!
Fa vora de tres setmanes que

està detingut a la presó de Gi-
rona el nostre amic esthnadís-
sim En Modest Palahí.

S'ignoren fins ara els motius
de l'empresonament si bé nosal-
tres coneixedors de la noble
personalitat del nostre amic sa-
bem per endavant que, o bé es
tracta d'una confussió (la justí-
cia dels homes té involuntàries
fallides) o d'alguna baixa dela-
ció anònima. Tant en un cas
com en l'altre, l'alliberament no
es pot fer esperar gaire. En
aquesta convicció ens haviem
abstingut fins ara de donar
compte als nostres companys
del contratemps sofert per un
tan bon amic com és En Palahí,
puix a cada moment esperàvem
rebre, com ho esperem ara, ia
nova de la seva llibertat.

En aquestes hores de tribula-
ció ha pogut veure el company
Palahí, obrer excel·lent, intel·li-
gent i cumplidor dels seus deu-
res professionals, ciutadà exem-
plar, joventut arborada per tots
els idealismes, i cap d'una noble
i amorosa llar catalana, les ge-
nerals simpaties de que gaudeix
entre els homes de bona volun-
tat de tots els estaments: tota la
Girona que treballa i sofreix ha
testimoniat al nostre amic el
seu afecte i la seva admiració.
De la nostra ciutat estigueren a
visitar-lo el President i el secre-
tari de la Federació de Depèn-1

dents de Catalunya.
No tots els socialistes de Gi-

rona són bons per a fer de lacai.
Pels uns les regidories; pels al-
tres la presó. Bona sembrada a
fe de Deul

LA FINESTRA
O B E R T A

EL CESAR FA
COMÈDIA

Les publicacions teatrals ve-
cen parlant de la comèdia que
sota el títol de t Signori si inco-
minccia» té en preparació el
senyor Mussolini. Es parlava
d'un drama romàntic en dos ac~
tes, però ara un important diari
francès diu que es tracta d'una
opereta, genre que—afegeix el
colega—«està més d'acori amb
el caràcter si és o no inquiet del
senyor Mussolini».

Tota vegada que senyor Mus-
solini s'ha descarat presentant-
se en la seva veritable persona-
litat de comediògraf d'opereta,
no serà ja indiscreció posar en
descobert tota la intriga còmica
del fascisme.

El senyor Mussolini que pre-
l ve dels camps polítics de la fla-

marada —els socialistes si se
l'haguessin pres en serio l'hau-
rien pogut apostrofar d'apòstata
• -es va decidir pel fascisme,
després de Tintent comunista
d'incautaciô de les fabriques
realitzats pels obrers italians en
tornar dels fronts de batalla. Si
aquell intent hagués reeixit, el
senyor Mussolini enlloc de fer-
se fascista, s'hauria fet comu-
ni$ta—això ens ho ha dit En
Cambó. Però el fracàs d'aquell
assaig el va convèncer de qve el
comunisme no era prou tort per
pendre la responsablitat del go-
vern. I es va fer fascista. —Per
combatre el comunisme, diran
vostès. —No, senyors—/ ara va
el secret 4 cau d'orella—«-per
retorçar el comunisme, per fer-
li de reconstituient».

La dictadura... era un règim
terapèutic per fer més breu la
convalescèncial Les camises ne-
gres... no eren sinó garibaldines
roges sota les llums d'un «cama-
león spectacle»!

Un bon amic, un excellent
,amic, que acaba de tornar d'I-
tàlia, ens diu esgarrifat: —Fa
posar la pell de gallina la for-
ma com s'organitza el comunis-
me a Itàlia; el comunisme serà
el segon acte de la Dictadura.

Les noves de l'amic concorden
amb les notícies de la premsa
teatral europea que atribueix
dos actes a l'opereta del senyor
Mussolini.

Però... com quedaran els ba-
baus que s'havien pres de bona
fe la farsa i que ja ho tenien tot
muntat per representar les tra-
ducions, quan vegin que—ala
manera de Pirandello— els per-
sonatges del segon acte tiren
per terra tot el decorat del pri-
mer? Quan vegin que foli de
ricí usat sota l'apariència d'ar-
ma combativa, no era tal oli de
n'c/: era... oli de fetge de baca-
llàl

Airet

Si l'obrer vent la seva
força de treball per ne-
cessitat, el capitalista la
compra per interès. Sen-
se aquesta força de tre-
ball, la seva térro, les se-
ves màquines, els seus
transports, els seus ma-
gatzems, el seu or, el
seu crèdit, els seus mit-
jans de producció seran
riquesa, però no capital.
Podria menjar-sels, gau-
dir-los, consumir-los o
destruir-los; romandrien,
però, estèrils. No pro-
crearien valor. La força
de treball és el poder fé-
condât d'aquesta riquesa.
Per la seva acció adqui-
reix virtut prolítica, esde-
vé «capital».

J. VERA

CRÒNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Els deutes de la guerra

En altres ocasions hem indicat el perill que oferia la situació
creada per la manca de reglamentació i definitiva fixació delí
deutes procedents d'avenços en diner o en material durant la guer-
ra entre les nacions ex-aliades. La gran massa de problème» que
s'han hagut de resoldre, alguns de fulminat urgència, han fet' qu»
tots els pobles deutors hagin aparentment oblidat o almenys negH-
git aquesta qüestió vital. Aquesta lamentable indiferència havia de
generar una justificada impaciència en els creditors car permetia
creure que hi havia el propòsit de no considerar l'assumpte con-
fiant que qui dia passa any empeny i que com més estantioa i re-
culada fos la cosa més fàcil fora cubrir-la amb el pietós vel de l'o-
blit.

Els que això pensaven eren gent p»c realista i previsora. Un
lleuger exàmen de les circumstàncies i un modest analissi dels
agents que contribuien en el delicat afer, bastava a fer-te càrrec
de que les nacions creditores no eren pas suspectes de caure en
semblant distracció. Els que han contribuii a fer néixer en el poi
ble la il·lusió deque «tots soni uns»- i «entre amics no es mira
prim» han comès un mancament polític que pot portar les més
greus conseqüències. A part de que és una relaxació de la tan pon-
derada dignitat nacional mantenir l'idea d'acceptar una almoina
que res no té d'expontània i cordial, pensem que és molt conve-
nient que aquests deutes siguin pagats fins al darrer sou per tal de
que no quedin idees equivocades en la massa i no fiin en col·labo-
racions impossibles que. de no ésser així, crearien un ambient
mòrbit i extremadament favorables a noves guerres i aventures.

Malgrat els inflamáis discursos fets mesos enrera en la Cam-
bra francesa respecte al caràcter dels deutes inter-aliats, el govern
d'Herriot havia iniciat ja converses formals amb Gran Bretanya
a propòsit dels crèdits que aquesta nació té contra França. La
caiguda d'Herriot va causar la suspensió de les conferències que
celebraven els tècnics al Whitehall les quals, però, estàveu lluny
de cap inici d'arranjament car entre els càlculs francesos i brità-
nics hi havia una petita diferència de disset milions de lliures es-
terlines en l'estimació de les anualitats abonables.

Ara, de cop prompte, els Estats Units han enviat instruccions
a llurs ambaixadors a França, Itàlia, Bèlgica, Grècia, Rumania,
Txecoslovàquia, Iugoslàvia, Estònia i Lituània per a que facin sa-
ber als governs d'aquests Estats que ha arribat l'hora de substituir
les vagues promeses de ocupar-se algún dia de la qüestió dels
deutes pendents per una clara manifestació de llur voluntat de re-
conèixer llurs obligacions i començar a demostrar aquesta volun-
tat per mitjà de pagaments. Aquesta determinació del Estats Units
es motivada per la nul·la eficàcia que han tingut fios avui les ges-
tions realitzades per la Comissió de Deutes creada en 1922 les
quals no han conseguii altre cosa que cumplimentases evasives.
El secretari d'estat, Mr. Kellogg, ha tingut cura d'esplicar a la
premsa que cap ordre no havia sigut donada als representants
dels Estats Units que pogués implicar la més petita pressió o que
pogués ésser interpretada -com una demanda peremptòria als es-
tats deutors, si no que simplement desitgen fer veure que ha passat
prou temps d'ençà de la guerra i s'han pogut atendre amplement
les tasques de reconstrucció per a que es pugui començar a pen-
sar seriament que cal fer una formal i positiva reglamentació dels
deutes de guerra en interès de totsi dels Estats Units en particular.

La cosa sembla senzilla però no ha deixat de causar estupefac-
ció en més de un estat. Pel que respecte a França, els neguits ex-
traordinaris que ocasiona la seva complicada situació econòmica,
es veuen amb aquest mutiu considerablement agreujats. Es veritat
que els Estats Units s'han dirigit simultàniament a les nou qacious
deutores, però no hi ha dubte que França és el centre de l'atenció
americana per dugués raons: primera, perquè, malgrat les immen •
ses dificultats financières que ha de vèncer, és la que compta amb
més elements per a pagar, i, segona, perquè, no solament és la
que deu una suma major, si no la que serveix d'exemple a les al-
tres nacions que en aquesta i altres qüestions són els seus satèlits.
El nou ministre francès de Finiances, M. Caillaux, ha sigut asse-
bantat de que plauria enormement als Estats Units que la projec-
tada visita que ha de fer a aquell pals la Comissió francesa del
Deute portés com a finalitat primordial l'arranjament dels dentes
de guerra, cosa que, segons llur entendre, hauria de tenir una cer-
ta prioritat en l'ordenació de les finances franceses.

Des de que la resolució dels Estats Units ha sigut portada a
terme, s'ha discutit molt si els americans farien més bones condi-
cions a França de les que varen concertar amb Gran Bretanya al
reglamentar els deutes d'aquesta, part dels quals són ja pagats.
També s'especula respecte a si s'ha de concedir prioritat als Ès-
tnts Units o la Gran Bretanya, o si els deutes que té França a
ambdós països podran ésser simultàniament liquidats i en condi-
cions iguals. Per ara res d'això té consistència, car França no ha
dit per boca autoritzada quin criteri definitiu tenia respecte a la
qüestió. Però els comentaris i discusions suscitats entorn del pro-
blema són nous motius de fricció i es veu créixer el núvol de ma-
lestar i inseguritat que havien mig dissipat els govers de MacDo-
nald i Herriot. Veritablement la política europea passa per un
tranzit difícil i no s'albiren pas enlloc els síntomes de una ràpida
millora.

Sortosament els francesos s'han adonat a temps del mal que
va fer a la causa llur la política desastrosa del Bloc nacional. Les
eleccions municipals en són la més absoluta confirmació. Nio falta-
rà qui digui que res té que veure lá" qüestió dels deutes ¿mb la
política interior i que en aquesta qüestió particular tots els fran-
cesos pensen igual. Però així com els socialistes alemanys són
partidaris de que Alemanya pagui, els socialistes francesos són
partidaris de que França pagui. Fora deutes humiliants i invoca-
cions més o menys sinceres a una fraternitat de dolor que altres
no volen compartir. França que ha sigut i serà una gemina precio-
sa per als amics de la llibertat, no ha de mesurar el sacrifici i la
més alta manifestació de gallardia que pot donar és la d'atendre
totes les reclamacions i cumplir els seus deures fins a l'exhauri«
ment. Els homes de bona voluntat del continent, de la Gran Bre»
tanya i fins d'Amèrica li retornaran el bé que ella prodigui, no
amb diners, que prous n'hi sobraran, sinó amb el fervor i adhesió
que ella cobeja i que els patrioters especuladors de la glòria de
França volen computar amb moneda. La glòria de França en la
derrota fou el seu inaudit sacrifici. La glòria de França en la vic-
tòria ha d'ésser també el seu sacrifici sense càlculs ni reserves,
amb desprendiment i amb altivesa. Únicament així arribarà a
guanyar la pau i deixarà petits als seus poderosos ex-aliats que
res no es volen deixar perdre.

M. Sevra) i Mowt
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Control obter
í ' - , - ' ! *

Sens perjudici de publicar més
endevant un estudi més complet
i documentat sobre l'importan-
tíssim Jema que encapçala a-
questes ratlles, reproduïm avui
qualques fragments de un inte-

f- >•' »«ssant treball publicat a «La
^Vanguardia» de Buenos Aires

' ,̂ pgl distinguir socialista Bernar-
do Sierra.
FONAMENT DEL

CONTROL OBRER
I...,, ^L'taíeryeneió dels obrers en
§ „.yÍP question» relacionades amb

llur treball s'ha anat imposant
lentament a travers de lluites
cruentes; és així com s'ha pogut

t , .passar de l'estat en que l'autori-
,".,:;,: ta,! absoluta del patró bastava

. ; per a, fixar.eU salaris i demés
t, <jondÍGion^ de treball a la situa-
=f.'<lió qu* .presenten els cpnsells

•mixtes de patrons i obrers do-'
, - t a t « de ̂ n,gran poder executiu
, , per a .la-concilició i Varbítratje i

. iresoiàf e-, tots els conflictes que
sugere ix/la vida del treball.

Ara }a no es tracta únicament
de fer tatcryenir' el* obrers en

: s les qüestions de salaris i horari
. et treball; e* tracta d'imposar
, una -reform» social que asseguri

„, al* obrers, íi' djet d« control en
,tou-s les questions referents als
f,mteree*os generals i particulars
«¿e l'empresa. Com diu molt bé

¿>1 proíessor alemany Sinzhei-
^rner, «el dret de col·laboració fa

. 4e>TQb«r un ciutadà del treball
i'dé l'ecQnpmia nacional. Aques-
ta evolyçio presuposa una nova
situació per a l'obrer, i és que
aquest a devingut conscient del
seu sentiment. d'ésser ciutadà
4el tr«J^aU. iDe molt temps ha té
la convicció de que treball i sa-

, lafri halt d'ésser realitzats des
dtìrpunt de vista de la col·lecti-
vHìsEy Ja»- canvi manca sovint
encaraMe la noció de que per-
tany '«(hi col·lectivitat econòmi-
ca, de-que la classe obrera ha
AJ'ésset^çridada a discutir, no
soïàmowfisobre els salaris i bo-
rei ,d* ^treball, »ino sobre la
fdiícVcoïn ha de fer valer el seu
trillali 'devant de la societat i de
que l'obrer no és solament un
assalariat, si BO un home que
prddtieix.»

t '.C0NSELLS D'OBRERS
El-«mateix moviment gremial

que va portar els obrers a les
coffltfecions pari taries i ala tribu-
nals de treball és el que ara cer-
ca, igualment, de donar part als
obrers- tw- les indústries, no per
mitjà o^pep: l'aplicació del vell
principi <& la participació en els
beneficis, si no per la formació
de consell» que siguin orgues
d'autorità!, consulta i informa-
ció.-Aquests consells de fàbrica
els constitueixen obrers i em-
pleats amb absoluta exclusió
dels patrons; en aquelles empre-
ses industrials que generalment
tenen ocupats més de deu obrers
s'initítueixen comitès o consells
encarregat* del control de la
producció. Aquests consells te-
nen intervenció en la gestió ad-
tniciistrativa de lés; empreses ad-
quirint prerrogatives que sempre
havien correspost als patrons i
disposen de tots-;, els mitjants
necessaris fWía-iittfqrmat'Se de
la- marxa tècnica,' financiera i
c*ttnercial de l'empresa. Per la
fcStnació d'aquests consells, el
principi que domina dintre de la
ugislació' en vigor, és el de
i elecció directa.,

Hafsigut combatuda la cons-
titue.^ d'aquests consells afir-
mant qáe--tenien el propòsit de
suslittííi1al» poders establerts i
fji*oV<k«f. la cónfussió en Ics
iftfltions tècniques, econòmi-
írvieál polítiques. Tot al contrari:
els cpnsells d'gbrers, extranys a
tata acció pol·llfica, poden ésser
valuosos auxiliars dels organis-
me* legals que inspeccionen el
fregall, de les comissions pari-
iaríes, i, en general, de tot orga-
irisme que tingui intervenció en
la marxa tecnicc*eçonoraica de
la producció. No és pas que es
valgui Complicar, 4'administracio
econòtnka amb cossos consul-
tius 'innecessaris, si no que es
v* a cre,ar, .ifcés enllà de les
qüeittoas'econoniiques particu-
lar^ tuia, voluntat econòmica
col·lectiva que tingui per objecte
organitzar métòdicamcnt les e-
conothies particulars amb la col-
Idbtíració de la voluntat col·lec-
tiva del' proletariat.
EL CONTROL OBRER EN LA

LEGISLACIÓ EUROPEA
Entre les nombroses reivindi-

cacions socials que, després d'a-

cabar-se la guerra, exigia, la
class¿ îrtibdlladota hi figura la
del coìurol obrer. La nova pre-
tensió tie la classe obrera va
originar al principi grans pro-
testes en tots els medis aïectals.
La discussió va ésser oberta i
el« .patrons varen començar a
preocupar-se de la qüestió a
l'objecte de trobar-li una solució
convenient per tots.

En molts països d'Europa l'i-
dea del control obrer ha fet ca-
rni; ella s'ha precisat i ha trobat
realització tan per la legislació
com per la lliure iniciativa dels
interessats. Els projectes de llei,
les experiències realitzades i els
resultats obtinguts són estudiats
amb deteniment i amb un gran
acopi de dades per Pickard en
l'excel·lent obra que va publicar
dedicada únicament a aquest as-
sumpte. (Roger Pickard. Le con-
trole ouvrier sur la gestion des
enterprises).

La primera llei dictada a Eu-
ropa sobre organització de con-
sells de fàbrica, és la Ilei aus-
triaca de l'any 1919; aquesta Ilei
fa obligatòria la constitució d'un
consell en tota empresa que pel
cap més baix ocupi vint obrers.
En les més modestes, l'institució
del consell és facultativa. La llei
reglamenta minuciosament la
forma d'elecció dels consells,
llurs atribucions i funcionament.

A Alemanya la legislació és
més completa.,La constitució de
1919 té un article, el 165, que
diu així;

»Els obrers i e,ls empleats seran invi-
tats a cooperar amb els patrons exer-
cint drets iguals .en la reglamentació
dels salaris i condicions de treball i
desenrotllament dé la producció indus-
trial. Per tal d'assegurar la protecció
de llurs interessos socials i econòmics,
els obrers i els empleats seran legal-
ment representats en els consells de fa-
bric» creats en els 'establiments indus-
trials, així com en els consells regio-
nals i en el consell federal d'obrers.»

En reglamentació d'aquest ar-
ticle constitucional s'ha dictat
la llei de febrer de 1920. Aques-
ta llei reuneix, en sis parts, 106
articles. La primera part titola-
da «Disposicions generals», ex-
posa com objecte de la llei «as-
segurar la protecció dels interes-
sos econòmics generals dels
obrers i empleats en llurs rela-
cions amb els patrons», així com
també donar a aquests l'assis-
lència necesaria per a l'explota-
ció de llurs indústries, a qual
efecte es constituiran consells
d'empresa en tots els establi-
ments industrials que emplein
més de 20 persones. Aquests
consells constitueixen l'entitat
principal i que té atribucions
més importants i generals. En
les restants parts de la llei es
reglamenta tot el concernent a
la composició, poders i obliga-
cions dels consells; es garantit-
za la representació de les mino-
ries d'empleats i obrers, s'exi-
geixen condicions per ésser ele-
gible i es determina quan i com
Eoden intervenir els patrons,

es tres principals funcions del
consellsón:

a) Cooperar en els assump-
tes econòmics de l'establiment
industrial interessat.

b) Cooperar en exercici de
drets iguals a l'obtenció de mi-
llors condicions de treball.

c) Exercir l'influència neces-
sària als interessos de la comu-
nitat en ço que es refereix a con-
tractar i acomiadar personal.
També s'estableix en la llei la
representació dels consells en
les comissions de control de les
societats anònimes, els informes
sobre les operacions que faci
l'establiment i que puguin inte-
ressar als obrers, sobre la situa-
ció econòmica i necessitats pro-
bables de la mà d'obra, sobre
balanços i comptes de ganàn-
cies i pèrdues, i sobre la col·lo-
cació o eventual supressió d'un
nombre important de treballa-
dors.

Tots els obrers d'Alemanya
han vist en els consells esta-
blerts per la llei de 1920 un po-
derós instrument de democràcia
industrial. Els sindicats s'han
ocupat activament en fer conèi-
xer i aplicar la llei. Varen editar
fullets, varen donar conferèn-
cies i varen establir escoles amb
cúrsela especials destinats a
preparar els membres dels con-
sells. Malgrat tots els esforços
dels opositors, el control obrer
va consolidisi1-se i la llei va és-
ser aplicada a tot arreu. Ella ha
introduit, escriu Bernstein, «en
el domini de la legislació eco-
nòmica un nou principi que, si
és aplicat Íntegrament, equival-
drà a una revolució social, car

ella confereix drets iguals a
obrers i patrons en la gestió de
les empreses.»

A la Rússia dels Soviets tam-
bé s'ha fet efectiva l'aplicació
del control obrer. Segurament
que en començar la revolució
aquesta institució no significa-
va altra cosa que l'expropiació
total dels patrons en benefici
dels propis obrers: els comitès
d'usines, els soviets, es formen
expontàniament i s'apropien els
instruments de producció. Pas-
sat el període àlgid de lluita se
estableix que els consells no
són els propietaris, ni els ge-
rents, sinó els cooperadors de
la direcció tècnica o de l'empre-
sa reconeguda per l'Estat.
. Suècia, Polònia, Luxemburg i
Txecoslovàquia (com també els
Estats Units) han establert els
Consells de fàbrica que la pràc-
tica i l'experiència ha anat per-
feccionant més cada dia. La da-
rrera iniciativa en aquesta ma-
tèria correspon a Dinamarca,
on, en 3 de desembre de 1924,
l'actual ministre d'assumptes so-
cials, Bòrbjerg, va presentar al
Parlament un projecte de llei
establint el control obrer per
mitjà dels consells d'empresa.

La llibertat
de cantar

En Palahí
en llibertat

A f hora de portar a la censu-
ra les darreres galerades bem
rebut, amb et goig més gran, la
falaguera nova de l'allibera-
ment del nostre amie estimadís-
sim. '

Reéi, amb la manifestació del
nostre goig, una cordial i forta
abraçada.

Després de les paraules que
l'extraordinari Discossi diu a
JUSTÍCIA SOCIAL de la set-
mana passada només em cal
fer unes lleugeríssimes i volàtils
consideracions.

L'extraordinari Discossi s'ex-
pressa amb abundància. Es un
home viu i múltiple; però no pot
pas desmentir, tanmateix, que si
és regidor més que a la seva
vivacitat he deu al Governado/
Civil de Girona, per una part, i
a una tupinada realitzada a l'es-
quena dels tipògrafs, per l'altra.

La bandera del socialisme.
¡Oh la bandera! La té ben aga-
fada l'extraordinari Discossi. Jo
diria que per guardar-la ben
segura se l'ha ficada a la butxa-
ca dels pantalons. Ara que això
cal admetre que també té els
seus perills.

L'extraordinari Discossi s'a-
gafa a la disciplina del partit.
[Oh la disciplina! Però i les ide-
es socialistes? Que s'han fet les
idees socialistes. Si tenim partit
i reglament i disciplina i orga-
nització i comitès i juntes i no
tenim idees justes, confessades
i practicades, voleu dir que es
pot fer una bona feina? Voleu
dir que no es corre el perill de
fer els gegants de la manera
més indigna?

A mi, francament un conser-
vador m'interessa com a un con-
servador, un lliberal com a lli-
beral un socialista com a socia-
lista, un anarquista com anar-
quista. Cadascú amb la seva
bandera i la seva responsabili-
tat, la seva glòria i el seu perill.

Ara, si un conservador vol
passar per demagog m'el mira-
ré de reüll. Si un anarquista em
parla de pau i bons aliments li
puc dir que és un farsant. I si
un socialista «'entreten a fer
d'ordenança i de cira-botes po-
lític, permeteu extraordinari
Discossi, que el trobí ridícol. Al
menys ridícol.

Marins Vidal

Si hom es diu lliberal, i
per justiïicar-ho, obra
lìiberalrnent però sense
posar-hi el cor, es troba-
rà en una posició tan
mesquina que la seva vi-
da no podrà cumplir res
d'excelent. Inútil haurà
sigut la seva naixensa, i

inútil la seva mort.
Del TRIPITAKA XINSSC

(Acabament)

II." part

E L P R O C É S
El fisca/.—(Un tros del dis-

curs.) ...Perquè senyors magis-
trats, el delicte comès per aques-
ta dona, la gravada, per mal
nom, és el més afros de tots, car
en ell no sols en pateix l'indivi-
duu, el ciutadà víctima, sinó tot
el cos social que ella ha pertor-
bat fondament amb el seu acte.

A la saviesa i assenyat legis-
lar del nostre govern devem la
tan estimada llibertat del cant.
La nostra constitució, la més jus-
ta, la més democràtica, la més
apropiada al poble, la més fran-
ca emanació d'ell, garanteix a
tot ciutadà a tot hora i en tot
lloc, la lliure expansió de la se-
va joia o de la seva tristesa,
mentre es manifesti en cants.

Aquesta dona, filla del poble
baix, vivint entremig d'ell, ha
delinquit airosament no sols
contra el nostre regismc sinó,
més que tot, contra els seus ma-
teixos. Que la llibertat de cantar
a qui favoreix primer és al baix
poble, a la plebs. La nostra
constitució, al revés d'altres
constitucions extrangeres, és fe-
ta per a afavorir la lliure expan-
sió popular. Car el cantar, lliure,
per carrers i piasses, a les can-
tonades les nits d'istiu, dintre
les tabernes i cafès a l'hivern,
sols el poble en fruirà. Que el
senyor, que el clergue, que el
menestral se'n veuri privat, no
per la llei, sinó per la conve-
niència social que el lliga a unes
regles urbanes que consideraria
incorrectes els seus cants en
públic. I àdhuc el Príncep, la
personificació divina de l'autori-
tat, mai podrà usar, sense des-
lluírnent del seu al prestigi, del
dret que la llei concedeix a tot
ciutadà, de cantar en la via pú-
blica, tingui bona veu o la tingui
dolenta.

I aquesta dona, la malaurada,
amb aquesta constitució popu-
lar, plebeia, feta per a la santa
llibertat del poble, l'ataca, mal-
ferint amb un test de geranis a
un ciutadà que en feia un ús
raonat.

Jo comprenc que ella, en al-
tres pobles on la llibertat de
pensar i de dir el que es pensa,
ataqués a una acadèmia de sa-
vis que cridessin massa, car per
la seva educació no podria ca-
pir mai el que s'especulava. Jo
comprenc que si de llibertat de
consciència es tractés, apedre-
gués amb cossis els raonadors,
car ella no'n podrà endevinar la
trascendencia. Però perseguir
als cantors, als que en la vida
pública esplaien els seus senti-
ments amb tota la llibertat ga-
rantitzada per la llei, és el crim
més afrós i és una greu pertur-
bado en la convivència del nos-
tre poble. Que si amb la lliber-
tat de pensar i de dir fóra motiu
de disputes i raons entre els ciu-
tadans blancs o negres, si amb
la llibertat religiosa fora motiu
de desordre per les baralles en-
tre les sectes, amb la llibertat
de cantar l'ordre té d'ésser per-
fecte, la quietud espiritual té
d'ésser idíl·lica, el ciutadà té de

"veure garantides totes les més
altes funcions de menjar i beure.
1 ella les ha torbades ja; ella ha
pertorbat el nostre patriarcal
conviure, dividint els ciutadans
entre els que de nit canten i els
que de nit dormen. I si aquests,
incitats pel sol exemple, recla^
men el silenci per a llur descans
i volen esmenar la nostra santa
constitució, compendreu, alts
magistrats, que des d'aquest dia
s'haurà acabat la nostra pau
social í vindran les discussions
i turbulències entre els defensors
del dret de dormir i els defen-
sors del dret de cantar.

Per això, senyors magistrats,
demano el càstig exemplar d'a-
questa dissortada í aquest no
pot ésser altre que la pena de
mort. Que serveixi d'escarment;
que el ciutadà sàpiga que els
seus drets més estimats són ga-
rantits amb ull vigilant pels seus
jutges»

També a la manirá de Pirandello

m." part

L'HORA DE L'EXECUCIÓ

El butxí.—«hnim, Gravada, i
perdona'm el que et vaig a fer.
No soc jo, és la llei. La llei és
dura, no té entranyes, però és
la llei.»

La Gravada.—«Sembla una
cançó això. "No soc jo, és la
llei; la llei és dura però és la
llei." Tots els que m'envolten
no fan més que repetir les ma-
teixes paraules. Que ho vàreu
apendre en divendres? No si-
gueu ximples i dieu que si ma-
teu és perquè us dona la gana.
Jo també puc dir-vos: No soc jo,
era el test; el test era dur, però
era el test.»

El bvtxí.—«No ho comprens
això, Gravada, no ho com prens.»

La Gravad».—«Ni tu tampoc
ho comprens. Ni tots els que hi
ha aquí davant ho comprenen.
Ni els que m'han condemnat; ni
els que feren la llei ho compre-
nen. Si ho comprenguessin la
Gravada no pujaria a la forca.

Diu que van a fer en mi càs-
tic exemplar. Que serveixi de
paorós record i escarment. Ben
fet. Però des de que vaig néixer
el sufreixo el castic exemplar.
Misèria de petita, misèria de
gran.

El meu ventre ha anat posant
fills al món i els meus fills la
misèria m'els ha mort. Que la
misèria és més bon butxí que no
pas tu.

Castic exemplar... A mi per-
què em penjeu. I vosaltres que
viviu, no sou més punyits que
jo? Aquesta reunió que avui es-
pera que la Gravada faci l'últi-
ma ganyota i el seu cos brandi
al cap d'avall de la corda, no
està més punyida encara que jo?

Cares miserables, cares famé-
liques; gent que fa dies i dies
que no menja i que té ,'gana. No
hi ha treball i no pot menjar. I
quan hi ha treball no pot tindré
dignitat. Com mula de bastaix té
de treballar sota el pes de la
tralla, i quan la tralla no peta,
quan no blaveja la seva esquena
no pot menjar. Que com a ho-
mes no hi tenen dret a menjar
sols com les bèsties.

Castic exemplar per a mi?...
Per a ells el castic exemplar. Per
a ells aquesta càrrega feixuga
de llur vida miserable. Per a ells
aquesta misèria sense revolta i
sense grandesa. La meva mort
és tràgica. La forca m'aixeca per
damunt de tots ells. La meva
mort és més gran que la seva
vida i que la meva vida fins ara.
Aquesta vida que no tenia altre
esplai que anhelar la mort com
a descans.

Butxí, t'he perdonat. Tanma-
teix és una bona persona. Però,
no t'excusis amb la llei, no facis
com els altres. Fet i fet tu ets el
millor.»

Cot de Reddis

L'hospitalització
dels cancerosos

La propaganda contra el cranc
segueix intensament. Avui, però,
la finalitat principal sembla ha-
ver quedat plasmada en una fi-
nalitat concreta, d'efectes més
immediats, que consisteix en po-
sar els hospitals existents en
condicions d'hostatjar «1 major
nombre possible de cancerosos
ien condicions de poder-los
aplicar els tractaments necessa-
ris.
|í Després de les crides els dia-
ris han començat a publicar les
llistes de donants per a l'adqui-
sició de radium. Si aquestes llis-
tes són nodrides eljes constitui-
ran la mantra mèi positiva de
lluitar amb eficàcia contra la
temible malaltia,

Semblava definitivament aban-
donada l'idea de la creació d'un
hospital especial de cancerosos
i nosaltres consideràvem aquest
abandó com una de les més en-
certades decisions preses des
del començament de laßcampa-
nya. ¿ïlí&fit
ÜHeu's-aquí, però, tóue**n un
recent article aparegut en la

Publicitat l'idea ressucita. I res-
sucita com una veritable idea
fixa de l'articulista; com un prin-
cipi incowmovibk i indiscutible
en mig de tre» columnes de li-
rismes interminables. |

Hem sigut des dels primers
instants adversiris d'aquesta
idea però no volguérem ni es-
mentar-la en precedents articles
per a no ésser titllats de derro-
tistes i d'esgarria-cfies. Crèiem
per altra part que una idea tan
absurda s'esfumaria per ella so-
la. No ha passat així. Sembla,
al contrari, que hi ha un espe-
cial interès en fer-la penetrar en
l'esperit de tots í àdhuc en assa-
jar de portar-la a la pràctica.

Aquesta insistència ens obli-
ga a parlar-ne.

Entenem que un hospital es-
pecial per a cancerosos ni és
útil, puix el cancerós no està
obligat a cap isolament, ni és
viable, donades les dificultats
econòmiques en mig de les quals
tota la qüestió es debat. Si per
les quantitats vingudes esdevin-
gués viable seguiríem coftsíde-
rant aquella creació en l'hora
actual com un cas patent de
malversació de cabals.

Semblant iniciativa no pot
sortir més que d'un ,afany itn-
moderat de crear-se un pedestal,
o d'un excés de vanitat ridicola
com la d'aquelles dames que
pretenen començar cada mes la
edificació d'un nou temple sen-
se recordar-se mai de que n'hi
ha una dotzena per acabar en
diferents indrets de la ciutat.

Així com aquestes compen-
drien la necessitat d'acabar una
obra, la Sagrada Família per
exemple, enlloc de començar-ne
deu, si anessin guiades per la
pietat cristiana enlloc a'ésser
inspirades per la vanitat de con-
siderar-se fundadores, aquells,
els que senten vocació per a re-
soldre el problema de l'hospita-
lització dels cancerosos, si re-
flexionen un xic compendràn
que aquest problema a Catalu-
nya no és més que un petit as-
pecte partíeu laríssim del proble-
ma general de l'hospitalització
dels malalts pobres i que amb
una solució total o parcial d'a-
quest problema hi va compresa
la solució total o parcial de l'al-
tre.

El més greu, el més tràgic, el
més sensible no és avui la man-
ca de llit per un cancerós sinó
la manca de llit per tots els tu-
berculosos, per tots els paralí-
tics, per tots els nefrítics, per
tots els cardíacs i per tots els
cancerosos que n'estan mancats.

No encaminar l'acrió en a-
aquest sentit general és com po-
sar una agulla de corbata a un
home que manca dt camisa.

Una ciutat com Barcelona
mancada d'hospitals de tota me-
na i mancada de mitjans econò-^
mies per a sostindré decorosa-*
ment els que posseeix no deu ni
pot pensar en edificar-ne d'es-
pecials per determinada malal-
tia.

Deixem aquests luxrs per a
aquelles ciutats que tenen am-
plament resolt el problema hos-
pitalari.

Aquí lo urgent és estabilitzar
la pèssima situació econòmica
dels hospitals que ja tenim, aca-
bar el de Sant Pau per a que
prompte estigui obert a tota
classe de malalties; enriquint-los
a tot« per a que no es vegin
obligats a recórrer a emprèstits
puix els interessos qui fatalment
els pagarà és el pobre pacient;
enriquint-los per a que no tin*
guia que estalviar sobre l'ali-
mentació i sobre els medica-
ments més indispensables; per a
que llurs laboratoris no man-
quin de res; per a que els met-
ges hi puguin trobar tots els
mitjans, raaiumjnclós, que ne-
cessiten per combatre totes les
malalties...

La única manera d'hospitalit-
zar i tractar com cal ale canee-,
rosos és aquesta.
El radium avui deu fprmar part

de l'arsenal terapèutic de tot»
els hospitals. Nosaltres devem
procurar-li. Engruixir les su»-
cripcions per aquest fi és l'uni-
ca manera de col·laborar a la
lluita coatra el cranc.

El demés són falòrnies.

Marc Parell

JUSTÍCIA SOCIAL

és l'únic periòdic de la nos-
tra terra que ncull en un
sol ideari tots els desitjo«

(W poble ï
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lia de la (AP
Copiem de la revista reaccio-

nària catalana «Catalunya So-
cial», per a esplai dels nostres
llegidors i meravella dels histo-
riadors futurs, la següent:

LLETRA OBERTA
Senyor G. 1. A. SMIT Jr. Se-

cretari de la «Federació Interna-
cional d'Empleatsj i Tècnics»
d'Amsterdam.

Senyor meu: El periòdic so-
cialista català JUSTÍCIA SO-
CIAL ens informa en son nú-
mero del 2 de maig corrent, que
la Federació de Dependents de
Catalunya, en assemblea ex-
traordinària tinguda els dies 25
1 26 d'abril a la ciutat de Lleyda
ha acordat sol-licitar l'ingrés a la
Federació linternacional d'Em-
pleats i Tècnics, branca de la
Federació Sindical Internacio-
nal d'Amsterdam.

Jo soc gairebé des de la seva
fundació en 1903, soci del Cen-
tre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria de
Barcelona, la més important de
les associacions catalanes de
dependents que constitueixen la

; Federació de Dependents de
Catalunya. Em trobaria, doncs,
com a afiliat a la Federació de
Dependents de Catalunya afiliat
també, de fet, a la Federació
Internacional d'Empleats i Tèc-

« nies i a la Internacional Sindi-
cal d'Amsterdam, si no m'acui-
tés a declarar-vos la meva dis-
conformitat a l'esmentat acord.

Entenent que ningú pot ésser
associat contra la seva voluntat,
sapigueu que encara que mem-
bre de l'entitat catalana esmen-
tada, no vull jo pertànyer a la
Federació d'Amsterdam i a la
Internacional d'Amsterdam, els
principis socialistes de les quals
no poden ésser admesos per la
meva consciència.

Jo no soc socialista. Sóc cris-
tià i catòlic, i no vull separar-me
de les ensenyances i de la disci-
plina de l'Església de Roma, que
ha condemnat el socialisme di-
ferentes vegades. Entenc jo qu<
les qüestions espirituals sobre-
pugen * tot interès material i
econòmic, i no puc incorporar-
me a una organització com la
vostra, que professa la doctrina
materialista-histórica de la llui-
ta de classes, i que aspira (art.
2 del Estatuts) a «la substitució
dels beneficis particulars», és a
dir a l'abolició de la propietat
individual, prìncipi que no puc
jo en cap manera subscriure.

No depenia de mi impedir
que la majoria de l'assemblea
de Lleyda decidis l'adhesió a
Amsterdam, per més que he fet
ço que he pogut, amb les me-
ves restringides forces per ad-
vertir el perill; Però en tant que
una resolució tan greu no sigui
desmentida pels individus no
conformistes, podrà significar
que la totalitat dels associats
s'incorporen al socialisme doc-
trinal i militant. Doncs bé, en ço
?ue em pertoca, el meu deure

s informar-vos del meu refús
d'associar-me amb vosaltres. Jo
vull seguir essent soci del Cen-
tre Autonomista de Dependents
4«! Comerç de Barcelona, però
no pas ésser membre d'Amster-
dam. Si la Federació de Depen-
dents de Catalunya us passa la
llista nominal dels seus asso-
ciats, feu el favor d'esborrar-hi
el meu nom. Si us comunica la
xifra del seu efectiu, serviu-vos
rebaixar-hi una unitat: la meva.
Si la Federació us iporta un
total de 15.000 membres, abste-
niu-vos d'apuntar-ne més que
14.999.

Ara bé aquesta simple decla-
ració personal de refús d'ins-
cripció tal volta no seria gaire
vàlida, sense una actuació pos-
terior en conseqüència. Jo con-
sidero que el Socialisme contri-
bueix almenys tant com això
que en diuen Capitalisme, a
molts dels mals de la societat
actual. £1 Socialisme practica la
forma d'explotació més abomi-
nable de totes: la de les ànimes
dels obrers i dels pobres. Ofe-
reix alguns aventatges materials
al preu del bé més preciós de
l'home: la veritat religiosa. Sota
un quadre pintat amb figures
enganyoses que trenquen cade-
nes, subjecta en realitat els es-
perits, amb vincles fatals, a un
triple error: moral, religiós i
econòmic.

He llegit les publicacions de
la Internación..! d'Amsterdam:
la l i tera tura socialista, altra-
ment, m'és prou coneguda, en-
cara que, gràcies a Déu, he tin-
gut la sort de no deixar-m'hi
agcifcr. Doncs bé, jo sento ara
com un deure envers els meus
companys d'ofici l'esforç per a
ajudar-los, en la mesura de les
meves poques forces, a lliber-
tar-se del jou espiritual del so-
cialisme. I per la present prome-
to formalment esmerçar a com-
batre els erros de què són vehi-
cles la Internacional d'Amster-
dam i totes les altres Internacio-
nals que prevenen de Carles
Marx, la meva voluntat i les
altres humils facultats meves.

Ramon Rucabado

(Els subratllats són nostres eucuríi
H U B ós debades for resaltar rus; tota
la lletra és uria filigrana. L'autor
rucoiieixent-Lo així, modestament,
n'ha fet un tiratoi, a part i ens n'ha
tramès un parell d'exemplars. Por la
nostra banda volem associar-nos a la
dil'uBÍó d'aquest document històric.
Amb les proses del senyor Rucabado
i ois brillants discursos del Reverend
Montagut el «atolicisme està d'enho-
rabona.)

Llibres nous
A L'OMBRA DEL CAMÍ. Poe-

sies d'Emili Saleta i Llorens.
Pròleg de Vignaci Iglesias.

(5 pessetes)

El nostre estimat amic Saleta
ha tingut amb la publicació del
seu darrer llibre de poesies un
èxit contundent. Coneixíem les
seves Paraules davant la vida i
teníem de la personalitat poèti-
ca del nostre amic una impres-
sió molt diferenta de la que ens
ha deixat la lectura d'aquest nou
recull que ha titolai A l'ombra
del camí.

Com diu el prologuista, el
gran Iglesias, «En Saleta, home
culte per la seva formació lite-
rària, es nota que ha llegit molt,
i profitosament, els lírics fran-
cesos, clàssics i moderns. Junt
amb les poesies que tenen un
deix excèptic, potser una mica
candorós, o un moderat esperit
demoniac, estil Baudelaire, i
d'altres, força musicals, amb un
regust místico-sensual, a tall'de
Verlaine...» Aquest era prepon-
derantment el poeta que conei-
xíem per la seva anterior pro-
ducció, però en el nou llibre
abunden les que com diu també
l'Iglesias, son «escrites en ver-
sos fàcils i correctes, de saba
intensament catalana i fresques
com una rosa en esclatar, com
també diverses d'una remarca-
ble elegància de forma.» Per ai-
xò el prologuista comença per
qualifícar-lo de poeta que té el
sentit de l'elegància.

Dins d'una rica varietat de
formes, dins d'una sorprenent
abundor d'idees, el poeta no
pert mai aquest sentit de l'ele-
gància. Cercant les notes que
més han de plaure als nostres
gustos anem de dret a veure que
diu à'Els vells i ens quedem cor-
presos d'aquella fina i densa
malinconia que destila; llegim
A un vagabund i topem amb
idea subtil i atrevida que s'esca-
pa d'una rima graciosa i fàcil;
Les velles tristes és un petit re-
taule de ratlles vives i aguda
policromia. Però tot és gràcil i
elegant fins al punt de minimit-
zar en certa manera el to tras-
cendent de El vers impossible
Ideal, El poema de la nií i al-
tres.

En Saleta té composicions
impecables com Amor lleuger
vol joguines, La cambia del»
núvia, A una bona noia i sonets
exquisits com Ran de l'ona. En-
llà i Els pins. La forta persona-
litat d'en Saleta queda comple-
tament destacada, malgrat, com
diu l'Iglesias, no hagi aconse-
guit, potser voluntàriament, for-
mar un conjunt harmònic. «Con?
trasta i causa sorpresa el veure
que, confoses amb les ingenui-
tats romàntiques de l'adolescent,
brillin, com lluernes en la fosca,
alguns epigrames i madrigals
exquisits, certes poesies d'un
objectivisme una mica fred o
cerebral, uns quants sonets ben
cisellats, d'estructura i to par-
nasians, diverses descripcions
de paissatges fetes amb colors
vius i amb molta justesa; però
amb més encert encara, i amb
un sentiment més profund, les
que es refereixen a la mar, de la

; qual, com l'inoblidable Joan Ma-
; ragall, qui tant ha in f l u ï t en ei!,

sembla que senti tot l'encís.»
! El nostre amic no ens^ha sor-

près perquè el sabíem poeta;
ens ha satisfet. Ell guarda un
tresor del qualjaquest llibre va-
luós es només una bella prome-
sa. Aquesta seva] j personalitat
poètica que ara es destaca cla-
rament pendrà|un fort relleu en
un altre recull de poesies feies
d'ara, lliure de les febleses i
temptacions que l'navien fet
preciosista. Ara que el seu estre
es desvetlla fèrvid i potent, la
seva antiga devoció per l'escola
li permet vestir amb elegància i
gentilesa el seu pensament. I
per això, després d'aquest llibre,
podem esperar fundadament que
ningú li regatejarà un lloc de
preferència entre els lírics cata-
lans actuals, als quals en certs
extrems En Saleta s'anticipa
mereixent per aquest sol mèrit
les més altes distincions.

Demòphil

"te Viste)" de Josep i
Responent a tots els que, des

del primer avís de «Coses Vis-
tes», s'han interessat pel seu
contingut, hem de dir que, en la
seva part principal, aquest llibre
està integrat per contes, narra-
cions, capítols de novel·la i re-
trats de personalitats conegudes.
En tots aquests treballs, la pa-
raula càlida i estil característic
de Josep Pla pren accents i tota-
litats variadíssimes. Altraimnt
les espurnes del seu humor, que
apareixen a cada pàgina, fan
d aquest llibre un dels més sug-
gestius i divertits que s'han pu-
blicat a casa jiostra.

En definitiva aquest volum,
que no conté articles sobre po-
lítica, podem dir que revelarà al
lector l'aspecte més humà i
expressiu, que és precisament
el menys conegut, de la perso-
nalitat de Josep Pla.

Els corresponsals i llibreters
nan de dirigir les seves coman-
des a «Edicions Diana», Ram-
bla de Catalunya, 125, o a
«La Publicitat», Passeig de Grà-
cia, 34, Barcelona.

Els amics de fora que no els
sigui fàcil dirigir-se als revene-
dors, podran adquirir el llibre
directament aJBarcelona pel ma-
teix preu de 4 pessetes. Aquesta
quantitat s'ha de trametre ne-
cessàriament en segells de cor-
reu o per gir postal en fer la
comanda.

Els encàrrecs s'aniran servint
Per l'ordre que es vagin rebent.

Mentre els obrers, corpresos
per la simplicitat dels dog-
mes, ens deixem impressio-
nar per la faramalla de
l'abstencionisme polític i
abandonem la pròpia autori-
tat en mans dels altres es-
taments, ens haurem de sots-
metre, de grat o per força,
a les lleis que els altres ens

imposin.

Lletres al Director

En «El Correo Catalán» co-
rresponent al dia 16 de maig,
l'editorial de ^l'esmentat diari,
signat per Snomen, està dedicat
a dir mentides, i blasmar, sense
to ni só, a la «Federació de De-
pendents;de Catalunya».

Certament que no té d'extra-
nyar-nos que en «El Correo Ca-
talán» i l'articulista Snomen—
sota de quin pseudònim s'ama-
ga l'home que tots coneixen—
ataqui la nostra «Federació».
Es deure. P e r ò que m a n-
quin a la veritat i emmetzinin
1 atmosfera amb la seva baba
verinosa, no ho podem perme-
tre!»

Escolteu Snomen: Creieu vos
que si una federació d'entitats—
encara que sigui integrada per
seixanta mil associats—xifra
equivocada, doncs la Federació
de Dependeuts de Catalunya
només en compta que 13.000,
sense formar part de 1'« Interna-
cional d'Empleats i Tècnics» pot
fer variar els seus estatuts; i per
la conveniència d'aquests 13.000
perjudicaran al 872.000 afiliats
amb que compta en l'actualitat
la «F. S. I. d'Empleats i Tèc-
nics»?... Si voleu confessar la
veritat, senyor Snomen, tindreu
de contestar—encara que vos
sàpiga greu—: no; les decisions
de la Federació de Dependents
de Catalunya, no desviaran el
curs de l'actuació de la Interna-
cional d'Amsterdam. Llavors,
senyor Snomen, quina utilitat
hauria tingut discutir-ne l'arti-
culat?... Perdre el temps? Demés
sabeu perfectament—; això ja
prova la vostra mala fe—que
ningú va alçar-se en l'Assem-
blea de Lleida a discutir l'arti-
culat de la Internacional d'Ams-
terdam. Tothom tingué el sentit
comú necessari per no portar a
cap una feina tan inútil—evi-
dentment que hi faltàveu vos,Sr.
Snomen (?)— I també sabeu—
com sab tothom—que en les as-
semblees que anualment cel'le-
bra la «Federació de Depen-
dents de Catalunya» hi impera
—com és de llei en aquestes as-
semblees—un ample esperit de-
mocràtic. Qui doncs, va ésser
que no va permetre que és dis-
cutís l'articulat de la «Interna-
cional» d'Amsterdam? Mentiu,
doncs, en fer aquesta afirmaciól
Sort que sou catòlic i les menti-
des—encara que siguin per ta-
car l'honra del pròxim—son ig-
nocents pecats venials (?). I men
tiu per tercera vegada, en afir-
mar que ja se sabia—abans de
començar—que és contava amb
l'aprovació de la majoria de les
entitats federades. Que pregun-
tin als diferents centres de De-
pendents, si van comunicar al
Consell Directiu de la «Federa-
ció» les decisions de les respec-
tives entitats.

Sapigueu Sr. Snomen, que
quant va passar-se a discutir
l'ingrès'.de la nostra «Federa-
ció» a l'«Internacional d'Em-
pleats i'jïècnics» a l'aixecar-se
a parlar el company Ràfols re-
presentant de la Secció d'Orga-
nització i Treball del C. A. D.

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
S'ha posat ja a la venda a tot
arreu el SEGON NÚMERO de les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
Publica sencera la gran obra de H.-G. Wells,
apareguda en diversos fulletons d'aquest hebdo-
madarí, traduïda pel company /. Roure i Torrent,

A west diantre de sobotots!
L'interès amb que han estat seguits els fulletons,
augura un veritable èxit del segon nùmero de les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
que forma un fullet de 54 pàgines de text, im-
près en paper verjurat. Només costa 30 cents.

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

A«t diantre de snïatots!

C, I., desqrés de breus paraules
anava a llegir-se un petit docu-
ment en que es comentaven els
aspectes favorables que ens o-
feria l'ingrés a la «F. S. I d'E. i
T.», especialment les condicions
d'ordre professional, va ésser
interromput pel company Iz-
quierdo,—representant de l'«U-
nión Ultramarina»—i en afir-
mar el seu amor les organitza-
cions internacionals, demanà
que s'esperi veure si es fa una
unió de la 11.a i III.a—encara
que nosaltres no pertanyem di-
rectament ni a l'una ni a l'altra,
i acaba dient: que el document
que va a llegir el company Ràfols,
se en precíndeixi perquè supo-
sa que tots ja l'han llegit, com
també els seus estatuts i tant
sols era qüestió de votació.—
Suposem que l'inteligentissim
Sr. Snomen, no voldrà creure
que el company Izquierdo tam-
bé se li hagués dit que digués
que sense discutir, s'anés a una
votació—El company Izquierdo,
va votar en blanc.—

Llavors començà el company
Bonet—representant del «Cen-
tre de Dependents» de Valls a
llegir el document que reflexa-
va el criteri del «Centre» de
Valls, contrari a l'ingrés de la
«Federació de Dependents de
Catalunya» a l'«Federació In-
ternacional d' Empleats i Tèc-
nics». L'interrompé el company
Gorga—representant de la «Lli-
ga de Corredors i Viatjants» i
digué: que ja que havia comen-
çat el company Ràfols de llegir
el document de l'entitat per ell
representada i on es defençava
el dit ingrés, trobava mes natu-
ral que primer—avanç de llegir-
se el document contrari del com-
pany Bonet—és llegís la defen-
ça del company Ràfols, com aí-
xís va fer-se. (No malicii l'inte-
ligentissim Sr. Snomen per l'ac-
titut del company Gorga inter-
rompent al company Bonet. No
era res preparat. El company
Gorga—representant de la «Lli-
ga de Corredors i Viatjants»—
va votar en contra de l'ingrés
de la nostra «Federació» al «F.
I. d'E. I.» d'Amsterdam.)

Una vegada el company Rà-
fols va haver llegit el seu docu-
ment, el company Bonet llegí el
del «Centre» de Valls, i després,
va passar-se a la votació.

Aquest, fou el procès que va
seguir la discussió de l'ingrés a
l'Internacional d'Amsterdam.

La votació, fou favorable al
susdit ingrés. Son doncs de ma-
la fe, les paraules del Sr. Sno-
men quan diu: «pero como quien
manda manda, por mayoria de
votos se consumò lo que a nues
tro entender es un atropello
inaudito».

El despit, és segurament la
causa de que el Sr. Snomen usi
un llenguatge tan indigne. Pen-
seu que els delegats que osten-
tauen la representació de les di-
ferentes entitats federades no
feren altra cosa durant el curs
de l'assemblea que exposar el
criteri de la Junta General de la
entitat que representaven que
prèviament va efectuar-se en ca-
da una d'elles, per discutir l'or-
dre del dia que va remetre's amb
20 dies d'anticipació al Consell
Executiu de la Federació i veu-
re quina hauria de ser la posició
que adoptaven i quins els dele-
gats que defensarien els respec-
tius interessos en l'Assemblea
de Lleida. I si els socis de les
entitats federades donaren or-
dre als seus delegats perquè vo-
tessin l'ingrés de la «Federació
Catalana» a l'«Internacional de
Empleats i Tècnics» i fou apro-
vat el dit ingrés, amb el consen-
timent dels associats de les en-
titats inscrites a la nostra «Fe-
deració» no pot dir-se—si no és
mentint descaradament—: «y no
que se haya podido decidir tal
ingreso, por el solo voto de los
representantes que en este caso
no la ostentaban de 1» mayoria
de los socios». Que es consulti
a totes /es entitats federades i es
veurà com queda el Sr. Sno-
men.

L'ingrés de la «Federació Ca-
talana» a I' «Internacional» de
Amsterdam no representa pels
socis de les entitats federades,
ni cap atac ni cap atropell ja
que varen ésser elsjsocis que or-
denaren a llurs delegats que vo-
tessin favorablement el dit in-
grés. Ara, si l'atropellat i malal-
tís criteri del Sr. Snomen no hi
està d'acord,—que tan s'ens en
dona —si és que és soci de la .
«Federació» pot retirar-se.

K* No han sigut els directors de
la «Federació» els qui van por-
tar damunt de la taula, l'ingrés a
T «Internacional» d'Amsterdam,
sinó una de les entitats federa-
des, i quan a l'Assemblea de
Lleida la majoria dels Centres
de dependents de Catalunya van
estar conformes amb el dit in-
§rès, és que deurien veure-hi ui

enefici per la nostra «Federa-
ció.»

Es inexacte—com (tot el que
vostè diu—Sr. Snomen, qtte en
cap dels «Centres» adherits a la
nostra «Federació» hi hagin
baixes per que aquesta ha en-
trat a formar part amb els com-
panys d' Amsterdam, Primera,
perquè si els respectius »QCís hi
haguessin estat contraris ja no
s'hauria aprovat l'ingrés i sego-
na, perquè a hores d ara—i ans
de q u e s í ¿n'entèré| :| 1 S r.
Snomen—ja n'hauriefli ítiagut
esment i confirmació oficial a la
«Federació». , VU

I l'inteligentissim Sr. Snomen,
és pot sapiguer quins son a- \
quests fins reprobables de la «F. v
I. d'Empleats i Tècnics»? Quan •
els anomeneu—cosa del tot im-,
possible—ja tornarem ä comen-*
tar les barrabassades que inse-
riu en els vostres articles catas-
tròfics.

Si, Sr. Snomen, 51: els Depen-
dents de Catalunya,—els asso^
cíats a la nostra «Federado» te;
nen la paraula. Ells, i no vos,
son els qui per endevant apro-
varen el nostre ingrés a la «Fe-
deració Internacional d'Emple-
ats i Tècnics» d'Amsteedam i
que—encara que vos pessí—
continuaran donant-li el s^u
apoi.

Ara, una pregunta: perquè Sr.
Snomen, anat dirigit el vostre ar
ticle als Dependents de Catalu-
nya, no l'haveu escrit amb la se-
va llengua? Perquè no en la
nostra? No trobeu que hauria
sigut més digne que ei vostre ar-
ticle hagués aparegut en les pla-
nes de «Catalunya Social»?...

Jordi Arqué
Barcelona 18 maig 1925.

I I I

On arvem?
Prompte sortirem de dubtes.

L'element treballador necessita-
va emancipar-se d'aquells vivi-
dors que des del camp politic
jugaven als partits amb el poble,
en nom d'idees lliberals.

Exiliats de llurs caus els cap-
dills: Reduïda la lluita als seus
verdaders camins, és a dir, en-
tre el capital i el treball, no
creiem que ofereixi en els pre-
sents moments, el més petit lloc
a dubtes per al poble català.

D'una part, els elements con-
servadors amb tot el seu sèquit
d'aduladors; i d'altre, els ele-
ments lliberals, des de l'Enginyer
al modest agricultor, passant
per totes les classes que treba-
llen i produeixen, ja saperi qui-
na ha d'ésser llur posició políti-
ca en la lluita que s'apropa; i el
qui no ho vulgui compendre
pitjor per a ell.

Les circumstàncies í les im-
perioses necessitats del present
temps, presenten als homes en
dos grans bàndols, un enfront de
l'altre, el capital i el treball; els
ideals tindran un ampli camp
d'acció per als homes honrats; i
únicament els aduladors de la
plutocracia trobaran restriccions
a llurs misèries si intenten treure
el cap.

Per a que el capital pugui ob-
tindré majoria, es necessari que
el treball s'abstingui de lluitar,
i això que segurament estigué
molt encertat mentre tractà de
demostrar als que cotrterciaven
amb la llibertat i la política, que
els hi havia descobert el joc,
avui que els pobles tots estan
demostrant que ha arrivât el
moment d'afirmar llur soberana
voluntat, mitjançant les noves
formes socials incorporades al
dret dels pobles, mercès als es-
forços de cent generacions, re-
sultaria una etzegaiada solemne,
deixar que s'apoderessin dels
instruments de govern els que
sempre es dedicaren a tiranit-
zar-nos des del poder.

Galaico

Per manca d'espai ens
veiem précisais a deixar, ja
compostes, algunes cròni-
ques d'actualitat, entre elles
una de Lleida i altra del
company Vilagínés.
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Treballador!
Signes digne de la teva coodi-

dóhmmanal
Cam a home, t'hai de sentir

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

•odetat millor. ,
jjfCom • productor, t'hai 4'a- j
plegar dini lea organitsadoni

fbbrcTM, i treballar pel millora-
ment Immediat delí tens ger-
mana.

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

lista i obrerista?

LaWraoaflenSmiW
i "U Fin le Haig"

Segons estava anunciat, el dia 20 a
les deu del vespre, el nostre t company
Serra i Moret, donà la seva conferència
a la Cooperativa «La Flor de Maig»,
una de les més velles i potser U més
important entitat del cooperativisme ca-
talà.

El saló destinat a Tacte estava ple
d'obrers, entr« els quals hi veièrem al-
guns intel·lectuals, que es mostraren ve-
rament interessats per a l'obra que es
proposa desenrotllar aquesta coopera-
tiva.

Bl conferenciant fou presentat pel
company Rovira, Bibliotecari de l'enti-
tat, qui explicà en , breus paraules els
propòsits de «La Flor de Maig» que
tindran ple desenrotllament quan din-
tre de poc funcioni la Secció de Cultura
actualment en estat d'organització.

Seguidament, en mig del silenci més
absolut, en Serra i Moret passà a trac-
tar el tema «El Cooperativisme í l'evo-
lució social ».

En« seria impossible donar ara aquí,
un extracte del notable parlament del
nostre amic. Qui escriu aquestes ratlles
tenia l'intenció de fer-ho i confessa que
amb el paper i el llapic a les mans que-
dà aturat i corprès per la paraula ex-
celsa del conferenciant.

Noblement inspirat per la grandesa
de l'ideal que predica, en Serra i Moret
va dir-nos una bellissima i sentida ora-
ció, una oració que hi hagué moments
ressonava dintre aquella sala, com si
fos dita en un temple ple de devots de
la justicia social; tan grans eren el res-
pecte i l'emoció amb que el públic alii
congregat l'escoltava.

Com indicava el tema, el nostre amic
va parlar-nos de Cooperativisme, però
l'alta qualitat i la significació amplia
que d'aquest sistema de lluita econòmi-
ca fa en Serra i Moret, és quelcom que
dissortadament té molt poc que veure
amb el cooperativisme de garrafa i tant
per cent, que un gran nombre de co-
operatives obreres practiquen d'una
manera lamentable a Catalunya. Si
aqnestes Cooperatives s'alimentessin
una uiica només de l'idea feconda, del
sentiment de germanor, de l'esperit de
solidaritat que tan magníficament ex-
plicà en Serra i Moret, altra cosa serien
i altres serien també els resultats de la
seva actuació.

Va parlar-nos el nostre company, de
la col·laboració que les Cooperatives
russes han aportat a l'obra efectuada
per la República dels Soviets i sobre
aquest punt interessantissim va fer
assenyades consideracions exposant
inevitables però doloroses conseqüèn-
cies. En resum va donar-nos una verta-
dera lliçó de Cooperativisme, una lliçó
que nosaltres voldríem que pogués es-
criure's sobre les parets de «La Flor de
Maig» i de moltes altres cooperatives,
perquè l'aprenguéssim de memòria i la
recordéssim a cada moment.

Com tenim dit, el conferenciant fou
escoltat amb una atenció absoluta i en
acabar, el públic va demostrar-li amb
forts picaments de mans la conformitat
i l'entusiasme per les doctrines genero-
sament exposades. Els comentaris i les
discussions sobre els punts de vista
descoberts duraren llarga estona i fo-
ren molts els obrers que manifestaren
desitjós per a que s'organitzés un curs
en el que es desenrotllés tot el progra-
ma, per dir-ho així, del Cooperativisme
modern.

Finalment, el conferenciant fou acom-
panyat per la Junta de l'entitat i per
l'administrador de la mateixa, company
Torres, qui donà amples explicacions
sobre el funcionament de les diferentes
seccions i dependències de la casa, sor-
tint tots molt ben impressionats per la
cordialitat posada de manifest durant
tota la vetlla.
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HOSPITALET DE L'INFANT PE-

RE.—L'estudiós i culte mes.
tro de Tivissa En F. Mario
Bru Borràs, ha publicat un
interessant recull de notes
històriques relatives a l'Hos-
pitalet de l'Infant. SI fullet
aparegut suara, beu imprès
pel nostre Badia, forma part
d'una monografia inèdita de
l'autor sobre la Història de
Tivissa.

le
M. R. S.—Girona.—La vostra com-

posició acusa estimables
condicions però no assoleix
encara el nivell dcsijat. Tre-
balleu amb paciència i no us
precipiteu on vo.guer donar
al públic fruits poc madu-
rat».

M. J.—Manresa.--Agraïm vivament
la vostra lletra. No cal dir
que obrem en conseqüència.
Doneu-noa, si us plau, la vos-
tra adreça per a poder-vos
escriure particularment.

Noves i documents
BARCELONA. - Constitució d • 1

Blndieat d obrer« flequera «L»
Aurora.»
Kl diumenge dia 10 del corrent mes

tingué lloc l'assemblea per a la cons-
titució del Sindicat l'«Aurora». U
muntada reunió tingué lloc a l'espaiós
local de la «Unió Ultramarina». Molt
abans de l'bora de començar, el local
dol Carrer de Guàrdia ja es trobava
ple de gom a gom d'obrers flequera.
L'esperit d'associació està ben viu en
tota la classe dels forners. Després de
nomenada la junta que havia de regir
el nou Sindicat s'explicà la finalitat
de l'entitat que és: treballar per tots
eli mitjans per a fer respectar les ac-
tuals bases de treball i per a conque-
rir noves millores. ;

Es llegiren a continuació les bases
que dintre poc es presentaran als pa-
tron* les quali després do lleugera
discussió foren aprovades per aclama-
ció.

La sessió s'aixeca en mig de gran
entusiasme.
l'RAN(jA.-L» Internacional Obre

ra Socialista.
Durant els dies 91 10 de maig ha

tingut lloc a París la reunió del ple
del Comitè executiu de la Internacio-
nal Socialista presidida pel Company
Vatidervelde i amb asistencia de les
següents representacions:

Henderson, Cramp i Allen (oran
Bretanya); Crispien, Herman Mueller
i Wels (Alemanya); Bracke, Longuet
Renaudel i Blum (França); DeBrouc-
kere i Vandervelde (Bèlgica); Ander-
sen (Dinamarca); Engberg i Linds-
troem (Suècia); Viiegen (Holanda);
Bauer (Austria); Tftites (Itàlia); Nied-
zalkowsky (Polònia) del Partit sòcia-'
lista polonès; Kruk (Polònia) dels in-
dependents; Souktip del Partit socia-
lista txecoslovac, i Csech del Partit
socialista alemany de Txecoslovàquia;
Abramovitch del Partit social-demo"
orata rus i Soukhomltne del Partit so-
cialista revolucionari rus; TseretelH
(fleòrgia); Saborit (Espanya); Peyer
(Hongria); Etchegoin (Argentina);
Isahakianz (Armènia); Bezpalko
(Ukrània); Jarblum (Palestina); Szende
en representació dels emigrats hon-
garesos; Adelaide Popp pel Comitè
Internacional de Done* socialistes i
els dos secretaris de la Internacional,
Tom Saw i Frederic Adler.

La primera tasca dels reunits fou
fixar l'ordre del dia del Congrés inter-
nacional que ha de ceHebrar-se du-
rant aquest any en una ciutat de
França que no ha sigut encara desig-
nada. Desseguida d'haver recaigut
acord, els reunits passaren a estudiar
detingudament la situació política
europea, fixant-se molt tmb els tre-
balls que despleguen lei diferent ei
cancilleries per tal de ressucitar la
política de tractats 1 aliances ofensi-
ves i couvenint en que no hi havia
més remei que recomanar el protocol
de pau aprovat per l'Assemblea de la
Societat de les Nacions en setembre
passat. Els delegats britànics oferiren
fer tota la pressió possible damunt
del govern de llur país per a que mo-
difiqui la serà actitud respecte al sus-
dit protocol. També va acordar-se que
una representació de la Internacional
es situï a Ginebra durant la prò s ima
assemblea de la Societat de les Na-
cions per tal de laborar en favor de la
ratificació del protocol. Aixímateix va
convenir-se cridar una conferència de
representants socialistes dels països
interessats on la eventual adopció de
un pacte de seguritat entre qualques
potències europees per tal de que
obrin conjuntament en pro de solu-
cions de pau 1 de justícia.

Estudiada la situació creada per l'a-
gitació comunista als Balkans 1 la
consegüent représalo burgesa, va
acordar-se que una comissió composta
de Vandervelde i els des secretaris de
la Internacional, Saw l Adler, es tras-
lladi a Bulgària I s'informi deguda-
ment de l'estat d'aquell psís i delí
problemes que aquella situació cr«a
al socialisme balcànic i internacional.
Aquesta Comissió presidirà una as-
semblea de delegats dels partits so-
cialistes balcànics que es convocarà
oportunament a Praga.

Després de revistada detalladament
la situació política de cada país va
analltzar-ie també detalladament Pes-
ti t de les ratificacions dels convenis
internacionals del treball i jornada da
vuit hores prenent se els oportuns
acord.« segons les diverses circums-
tàncies.

Fou admès a la Internacional el nou
Partit Socialista portuguès.

Igualment va tractar-se el problema
de les minories nacionals acordant-se
que a l'objecta de preparar una ampla
discussió d'aquest puut en el pròxim
Congrés, la Comissió executiva no-
meni una comissió de tres la qual tin-
drà cura de recullir les dades que 11
podran trametre els socialiste! dels
diferents Estats interessats en la

qüestió, quals dades seran portades al
Congrés per a que recaiguin respecte
als diferents i variats aspectes del
problema els oportuns acords. Es pro-
curarà que els comissionats siguin
persones expertes en la matèria i pu-
guinil·lustrar • als congreguistes en
tots els casos.

La premsa do París ha concedit
moita importància a la reunió del Co-
mitè executiu i ha comentat molt fa-
vorablement els acords presos.

ÜUECIA.-E1 Patriarca euoumeni.

Amb motiu de la reunió del Sínode
ha quedat resolta l'espinosa qüestió
suicitada entre Grècia i Turquia a
causado l'expulsió del Patriare» de
Constantinoble, Constantí VI, en 30
de gener passat. El 19 de maig el Pa-
triarca va lliurar la seva dimissió al
Sínode, donant-ne coneixement al
Govern. D'aquesta manera facilita la
solució del conflicte, car la dignitat
de Turquia no consentia la readmissió
de Constantí VI i, en canvi, Turquia
no s'oposa a que sigui nomenat Pa-
triarca qualsevol (tels blsbes'que estan
en situació de canviables. Per altra
part, les bones relacions de Turquia 1
Grècia han donat lloc a qua Turquia
transigís en molts punts, entre altres,
en consentir indefinidament que con-
lervin l'a residència una gran quanti-
tat de grecs i fins fossin admesos al-
guns qwe havien ja estat expulsats de
Turquia. El Sínode nomenarà el suc-
cessor de Constantí VI i sembla que
ni la religió ni 1» pàtria suíriràn enor-
mement en llur inviolable integritat.

Bl canvi da poblaoleai.

El representant de Grècia en la Co-
missió creada pel canvi de poblacions,'
A. A. Pallis, ha publicat un ráport de
la tasca realitzada en pocs anys en
matèria d'ajustar les poblacions ft les
noves fronteres polítiques. Abans de
¡a guerra balcànica de 1918-13, en l'à-
rea que s'anomena ara Macedònia
grega hi havien 513.000 grecs, 405.000
turcs i altres mahometans, 119.000
búlgars i 98.000 jueus, kutzo-vlacks,
gitanos i altres. Durant aquella guer-
ra i immediatament després, 10.000
turcs i 15.000 abandonaren el país i
una bona quantitat de grecs comen,
çaren a venir procedents de la Mace-
dònia serbia i búlgara 1 dal Caucas,
començant el predomini de la raça
grega en la regió. Posteriorment uns
40.000 grecs vingueren de la Tràci»
búlgar» 1 uns 100.000 turcs marxiren
expontàniament, però no ha sigut fins
després de les clàusules del Tractat
de ¿ausane sobre c»nvi forçós de po-
blacions que s'han assolit les xifres
que demostren la supremacia grega
en el cens de 1924: grecs, 1.277.000;
búlgars, 77.000; turcs, 2.000; jueus i
altres, 91.000.

La Tràcia occident»! e,ue v» pertà-
nyer ft Bulgària des de 1913 a 1818 va
ésser exceptuada del canvi compul-
sorl de poblacions i, en conseqüència,
els canvis no han sigut tan remarca-
bles. No obstant, de 87.000 que hi ha-
vien abans de la guerra, han pujat a
189.000 entre un total de població de
304.000 habitants. Durant aquest pe-
ríode de guerra i pot-guerra, els turcs
que sumaven 111.000 han descendit a
84.000 i búlgars de 35.000 han baixat a
23.000. Una gran part dels grecs ara
residents a la Macedònia grega i n la
Tràcia occidental procedeixen de la
Tràcia oriental, on de 835.000 grecs
que hi havien abans de la guerra no
s'en troba ni un. Aquesta és una mos-
tra de la política turca en aquesta
matèria car ràpidament ha fet net d'a-
quell» enorme quantitat de grecs com
alxímateix de 24.000 armenis i 50.000
búlgars per tal de fer lloc als turcs
que arriben ara a 310.000 amb una po-
blació total de 390.000 en tant que BO
eren més que 223.000 an una població
total de 569.000 en l'any 1912.

Encara que una gran quantitat de
grecs nou-vinguts procedeixen de la
Tràcia oriental, l'origen racial de la
major part d'ells és assiàtic. Els turcs,
»mb llur política radical de fer fora la
gent d'altrei races han netejat com-
pletament de grecs les regions de Io-
nia, Boll», Pontus i Doris assiàtiea
posant fi a una distribució racial
que feia més de tres mil anys que
perdurarà.

HOLANDA.-Lee eleeeloai.

La data de les properes eleccions
generals ha sigut fixada pel dia l.er
de juliol. Els socialistes esperen obte-
nir un senyalat augment de vots i
una representació molt més nombrosa
a les Cambres. Actualment els socia-
listes tenen vint diputats al Parlament
i en les darreres eleccions cel·lebra-
des en 1922—les primeres en les quals
varen votar lei dones—obtingueren
567.160 sufragis i 53.664 els comunis-
tes. Kl triomf dels socialistes belgues
repercudirá segurament en lei prope-
res elección« generali d'Holanda.

TURQUIA. Meinrei d« rlger.
Kls Tribnala de l 'Independència>re-

coi t ni'iit creats amb motiu de la llei
IILT al manteniment de l'ordre votada
a l'iii 'ciar-ao la revolta al Kurdistan
pronuncien sentències quo di ixen
pàl·lides totes Ics mesures de rigor
quo solen aplicar-se en casos sem-
blants en altres països. Ens temem
que la República turca no sortirà
molt reforçada en prestigi lliberal 1
humà de l'acció dràstica d'aquests fa-
mosos tribunals. El 8 de maig, Hus-
sein Jäh d Bey, notable periodista i
director del conegut diari Tanin de
Constantinoble, fou condem pnat a
desterro perpetuu per una agre califi-
cado que feu amb motiu de un regis-
tre policíac a la redacció del periòdic.
El periòdic fou suprimit i la redacció
empresonada 1, ara, la sentència ha
arribat a dos redactors mes que son
condemnats a dos anys de presó. Un
altre d'aquests tribunals, el de Dlar-
beklr, va condempnar el dia 19 a Fe-
thi Bey, secretari del Partit progres-
sista, a tres anys de castell i ha ma-
nat clausurar totes les entitats d'a-
quest partit d'oposició a tot el distric-
te. Sembla que el Congrès que els
progressistes volien celebrar a Cons-
tantinoble durant el mes de juny
haurà de suspendre's car es temen que
abans d'aquella data el Govern haurà
ja decretat la dissolució del Partit.

Es molt possible que aquestes me-
sures siguin justificades per la cone-
xió que sembla descubrir se entre els
progressistes i els revoltats del Kur-
distan. El mateix tribunsl de Diar-
bekir ha començat ja la vista de la
causa contra Xeikh Said i els altres
capdills de la vençuda rebelió kurda 1
és de temer qua pronunciarà- sentèn-
cies molt dures.

ESTATS UNITS.-t» llibertat d*
càtedra.

S'espera amb interès ej resultat de
una causa que es segueix contra el
professor de biologia J. T. Scopes per
infracció d'una nova llei de l'Estat de
Tenessee prohibint l'ensenyament en
cap institució sostinguda b ajudada
amb cabals de l'estat de cap teoria
que sostingui que els homes descen-
deixen dels animals Inferiors. L'ex-
secretarí d'Estat de la Federació i ex-
candidat a la Presidència de la repú-
blica, William Jennings, Bryan, s'ha
ofert voluntàriament a portar la cau-
sa contra Scopes en defeuça de la llei
absurda. Bryan és el cap dels «funda-
mentalists» enemics de les doctrines
de l'evolució els quals mercès a l'apoi
decidit dels protestants metodistes i
baptistes, que són majoria a Tenessee
han conseguii l'aprovació d'aquesta
llei que voldrien veure promulgada a
altres Estats.

El fiscal prepara per al dia de la
vista una brillant refutado de la doc-
trina de l'evolució, mentre que el dl-
fensor es proposa no més demostrar
que l'Estat no pot legislar sobre ma-
tèries de investigació científica i me-
nos sobre especulacions teòriques. La
Unió americana per a la defesça de
les llibertats civils cuida de la defèn-
ça del Profesior Scopes i espera que
el Tribunal decretarà la improcedèn-
cia de una llei que prete perseguir la
llibertat de pensar, de parlar 1 de en-
senyar en contra, del que proclamen
les lleis fonamentals del pais.

BELGICA.-BOT» erl·l.
El nou govern belga presidit pel

catòlic Van de Vyvere va presentar-
se al Parlament el dia 20 d'aquest
mes i, després de llegida la declara-
ció ministerial, M. Marx, en nom de
de la fracció lliberal de la Cambra; va
anunciar que els diputats del partit
votarien contra el Govern, i des d'a-
quell moment ja pogué dpnar-se per
derrotat. El dià'82tinguí'lloc Ja vo-
tació, donant per resultat 08 vots con-
tra el Govern, 73 a favor i nou absten-
cions. Seguidament ' va j·eúnir-sé el
ConseÜ de ministres acordant presen-
tar al rei la dimissió colectiva" del
Gabinet. Queda, doncs obert un nou
parèntessï de crisi' que no se gap com
es reaol'drà, car lliberals' ï socialiste!
no semblen pas estar d'aeprd per a
constituir ministeri.

Ba parla der la dissolució de les
Cambres, però no sembla pas del tot
probable aquesta ooñjectura. Visades
les darraris actes de diputat, el Con-
grés queda constituït en la forma se-
güent: 78 sociailates, 78 caiòUcs, 33
lliberals, 6 frontistes (extremij|es fla-
mencs) i 2 comunistes! Amb aquestei
xifres no ejsJ&cß combi'nar'up $ínÏ8-
t'er't encara què hi hagi Indicis que
permetin «reure en la conf titució de
un Govern socialista amb l'apol even-
tual dé l'a* fracció lliberal que és l'àr-
bitre de la situació malgrat la sev» in-
significancia numèrica. ' '
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ta que s'exprassa.

Lladó.-M. Ll.-oen»r de 1036.
San Jot* dt let Aiâdtt«t.—1t. &.—

: Setembre de 1926; P. V.-Juj$! de
'1085. ^ '*•**•

Za«r».~D. Q.-Jullol de 19%.
Valencia,-J. li.' H. G.-8ejambre

de 1085. ' ^
Ve*4r«ll.—R. B.-Gener de .1938.
SabadtU.-R. R.-Á^ort de. 102&
Mtdiona.-R. 8. V.-Setembre de

1988. " ' ""•''*"•'" " '
Silt-Viirtrat. — «La union. — De-

sembre de 1925.
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