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Saludem amb joia l'acord relatiu a l'existència de la
«fa.
«Unió Sociílista de Catalunya» près en la darrera reunió de delegats de les Agrupacions catalanes adherides
L'HORA HISTÓRICA
al Partit Soóalwta Obrer Espanyol, que transcriban en
' [Esquerres?...:.
altre Hoc del periòdic.
L'expontani reconeixement que fan els nostres estimats correligionaris de la bona tasca socialista realitzar
PARAULES OE L'ALOMAR
¿ROÑICA HEBDOMADARIA
da,per la 44»ó» i per JUSTÍCIA SOCIAL, tan com a
nosaltres, els'honora a ells mateixos. Llurs nobles paraules assenyalen un moment trascendental en el desenrotllament del Socialisme a Catalunya, blanca monjoia auNo pot ignorar-se que el règim so vie ti sta de Russia ha passat una febrada
gural a l'inici de la ruta que ens emmenara a l'expandíLa meva opinió sobre l%ra actual? Simplement: l'ho intensa.
La mort de Lenin agravaua encara més els perills. Però dos fets exment i al triomf dels ideals comuns, incorporant definiti- ra actual és la de prova tâjjt alta que s'haja pogut oferir traordinaris
han conaolidad novament la situació i l'Ima deixada 'més segura
vament el nostre poble als universals corrents del pro- mai a una escola política (É) dic ja a un partit). I aquei- que mai. El primer, ha sigut el reconeixement dels Soviets pol govern de la
Gran Bretanya; el segon, la elecció de Rykoff per a sustituirá Lenin en la prexa escola és el socialisme.
grés humà vers l'assoliment d'una societat millor.
sidència del Consell oe Comissaria del Poble.
Els
idearis
polítics
ten«
da un, determinada potènNo volem recordar ara altres acords que, pocs mesos
Des de l'adveniment dels socialistes al Govern de la Gran Bretanya, la reeia
d'elasticitat.
En
direcc
l'ideal
què's posen, com a presa de relacions diplomàtiques amb Russia era descontada. Però, molts no
fa, foren adoptats per dues de les Agrupacions catalanes guia, o com a terme visiti!^ aspiració,
sempre indefíifi- creien que fos tan immediata 1 tan explícita, Els conservadors anglesos es laadherides al partit oficial; no volem recordar-los perquè da i perfectible, se form«
camí, una gradació de menten que le» condicions segueixin, en lloc de precedr, el reconeixe,inent. MacDouald ha demostrat la puerilitat d'aquesta queixa i ha aclarit enja els hem oblidat. No hem d'amagar, però, amb tot, que principis, a mesura de le
sibilitats immediates,
cara més la situació en aquesta matèria, (iran Bretanya i Eussiahan devingut
Doncs bé: així com el
quan aleshores ens en assabentàrem en fórem profunisme anglès''ha acceptat la amigues.
El que hi hagi per discutir es discutirà amistosament, sense redament adolorits, sobretot, perquè sabiem la bona fe i la seva feixuga tasca historic 'aquest moment amb plena zels ni amenanes.
. ,
consciència
d'una
responl
'tat
ineludible,
el
socialisLa
oportunitat
del
reconeixemoraent,
esdevingut
en
ple
Congrés
dels
Sonoblesa dels companys que, empesos a desgrat seu pel
viets de la Unió, és manifesta, però en les circumstancies de discòrdia interme
de
Catalunya,
com
el
ita
Espanya,
ha
de
compeprejudici burgès de la pàtria E325ZZ!» no veien enca- netrar-se bé de que li
que existien, es poc menys que providencial. Basta llegir la resolució del
a l'nora present una es- na
Congrés, exhuberant de satisfacció i de cordialitat envers els laboristes britàra que l'isolament en que haviem mantingut' els nostres tricta i urgentíssima miï
;a missió de llibertat.
•n(cs. Per la lliçó que entranya per a molts comunistes occidentals, creiem necenacles, tancats a les profundes realitats de la vida múlL'ideari socialista, comj
superipr de les formes cessari traduir aquest substanciós paràgraf:
'aspassat ja el'moment llitiple í diversa que al nostre entorn s'agitava anib tumul- socials, pressuposa que ""
«La classe treballadora deia Gran Bretanya, ha sigut durant aquest pela veritable aliada de les masses obreres de la Unió du Repúbliques So» Però quan l'agrupació so- ríode,
te, era la causa fonamental de la ineficàcia de les propa- beral de l'evolució d un '
cialistes soviètiques en llur esforìj per & mantenir la pau. El poble do la Unió
cialista és l'única cohc ;
capacitada en la política de Repúbliques socialistes soviètiques recorda amb gratitut la lluita de les
gandes socialistes a la nostra terra.
obreres de la Gran Bretanya i wls sectors avançats de la opinió públid'un
país,
endarrerit
en
eríode
no cal masses
Sabérem però aleshores, per amor fraternal .als com- dubtar que la consciència1 " ílista 'pre-llideral,
ca d'aquell palsper a l'acabament del btycott, del bloqueig i de la intervensuposa concentrar ció armada. Eira sabien que el reconeixement dols Soviets era la conseqüència
panys que no'ns volien reconèixer, ofegar el plany del tots els esforços en elsentiy»Ja neçejsifat iinnje4iita: de
la inalterable voluntat ¿«mostrada pal poble britànic el qual unanínianient
com una condició necessària per a röstabUiuöut tie ia pwu universal, '
aostre^cof. Sacrificàrem el fàcil èxit de la fàcil resposta, el lliberalisme. Essent Ptd«$$l "üe la revolució sociaTuñ fttroxígia
de la reconstrucció econòmica del món després de la ruina causada per lagueimperialista i, en particular, per a la feliç solució de la paralització indusper tal que cap recansa no enterbolís demà la pura emo- sistema que pressuposa l'affelament de l'ideari de la re- rra
trial i la manca de feina a la Gran Bretanya.»
ció ée l'abraçada que, esvaïts els inexplicables recels ini- volució política, és evidential« té de lluitar per implanEl Congrés delí Soviets de la Unió reconeix solemnement que aquells
en els països que enppá no han passat per ell.
íçlue eren qualificats de reformistes, de moderats ¡ flus de puntals del règim
cials, havia de tornar a unir-nos, com n'estàvem segurs, tar-lo
Si hi havia, abans del daltabaix, raons teòriques en capitalista, eren els seus «veritables aliats» durant el període de major
puix en les disputes de germans no venç el qui vol fer favor
de l'intervenció politila: dels obrers, ara hi ha raons sofriment de la nova Rússia, Queden doncs desautoritzats tots aquells que s'ovaldré amb orgull la raó que tingui, sinó el que amb més imperioses de defensa inmediata i vital...
cupaven en campanye« de difemació i en sembrar rezeis confusió entre la
treballadora europea. Però hi queden més encara amb la elecció de Alehumana humilitat sap obrir els braços amorosament...
Voldria posar en ks mevef paraules una eficàcia com- classe
xis Ivanovich Rykoff per & President del Consell de Comissaris del $oble,
I recordàrem la resposta de Plató a aquell que anà a prensiva que no'm permetem fes dificultats enormes amb
Tothom suposava que el successor de Lenin seria Trotsky, Kameneff o
contar-li que tothom maldeia d'ell: Deixeu-los dir, feu qu'ara lluita la meva expressió. Tinc motius per a creure Staline. Kamenoff era el que tenia majors probabilitats car si Staline era una
que no tots els socialistes espanyols s'han compenetrat figura massa secundaria, Trotski, dea deja fa temps, es el blanc d'una 'oposiel filòsof, jo viuré de manera que eís faré canviar de bé
de la significació dels nostres dies. Cada socialista ció aferrissada. Mes el règim soviètic ha entrat en un període de maduresa i
llenguatge.
reflexió i Kamenoff era incompatible amb la política de conciliació i de
conscient és, abans tot, un lliberal. I ^s aquest lliberal el de
Què hi fa que petites diferències de tàctica,'que els qui ha de sentir ara l'apel·liçíó tràgica, en el campanar concòrdia. El famós «Trlunvirat polític» ha quedat descartat en bloc.
Rykoff és home de tendències moderades i que ha adoptat semure una
dies van esvaint de mica en mica, puguin mojtrar entre invisible...
,":
v
posició internili)a en tas baralles intestines del Partit comunista. Es jove: va
Podria creure's que Catalunya hagi sofert més fonda- néixer a Saratoff, l'any 1881, fill d'uns camperols emancipata. Va dedicar-se al
nosaltres una apariencia de diferenciació, si ens uneixen
ment
que les altres terres espanyoles el punyent espero- comerç des de jovenet, í molt avitt va intervenir en les lluites contra el gouns mateixos principis bàsics i unes mateixes amors ens
tzaristí.. Després va seguir la carrera de dret tot guanyant-se la vida
neig...
Però el problema de Catalunya i el de tota Espanya vern
agermanenl Saben prou bé els vells camarades que no s'identifiquen;
fent traduccions. En 1908 ja havia fet mèrits «undents per a guanyar-se la extenen el mateix-nom: llibertat. Per alguna
del territori rus, passant a l'estranger a ou va contraure amidat amb
partí de nosaltres cap decisió seccessionista i que, en ve- cosa nosaltres pertanyem a un ideari universal, solidari- pulsió
Vladimir O. Uljanoff (ÏSjpnin) associant-se en la empresa revolucionaria. En
nir a la vida, la «Unió Socialista de Catalunya» cercà tat de pobles en virtut d'una semblança nadiva de les tornar a Rússia, fou arrestat i conduit a Arkaugel. li u desembre de 1910 va
l'escalf del redós familiar de la vella Agrupació de Bar- ànimes superiors. No limiteli, doncs, els nostres esfor- conseguir escapar-se de la ciutat de Pinegi, essent de nou agafat i recluit en
ços de deslliurament a les possibilitats catalanes, Seria los presons de Marimài, d'on també va fugir quan va esclatar la guerra eurocelona.
una
visió errada i mesquina la que ens fes creure -que pea. Rykoff va pendre part en la revolució do 1005 i en la d'octubre de 19H.
Els socialistes catalans, cordialment agermanats amb
ha sofert agravi* per Iniciativa d'un impuls Triomfants els (bolxevics i constituït el primeis Csnselljde Comissions del Potots els companys d'Espanyai de tot el món, tenim al da- Catalunya,
Rykoff fou nomenat Comissari del Interior. Poc temps després li fou uiid'etnicitat enemiga. No. L'aspecte català del problema és ble,
comanada la organització del Consell Superior d'Economia nacional, el qual
vant nostre una tasca enorme i d'una responsabilitat im- una forma social i concreta, d'un sistema anti-lliberal.
va nacionalitzar les industres, però Rykoff va sostenir sempre un criteri do
mensa: La total direcció dels destins de la política de
i de respecte perla iniciativa privada. Ha defensat obstiimdunient
L'esquerra catalanal Tots els meus lectors compendran moderació
represa de relacions comercials demostrant la necessitat d'anar ui comula nostra terra. Tots plegats hem de dur-la a bon terme i el tresor de records falaguers qu'aqueixes paraules des- lanisme
per camins de transició al objecte de no suspendre la producció i nu
el mercar interior.
de tots plegats serà la glòria de l'èxit ^o la vergonya del perten en mi. Tota là mevlãr joventut esvanida m'envia arruinar
Home de gran energia í copacitat, va presidir el Consell del Treball i de
amb
elles
una
caricia
d'enyprança...
Però
l'esquerra
cala Defensa Nacional, orgue econòmic suprem de la República Soviètica i dufracàs.
rant les campanyes contra Kolchak, Denikin i Wrangel va organitzar iutolitalana és un concepte evolutiu i dinàmic; i ara no pot és- gentment
municionament i aprovisionament del exèrcit roig posant-lo en
* ,
ser altra cosa que socialista, exactament com l'esquerra situació deelcombatre
contra qualsevol exèrcit de la terra com va quedarabas* '*
demostrat en la guerra amb Polònia.
espanyola. I per raons ben clares, és també, més repu- tameut
Rykoff és home de cultura 1 de gran ideal i tat. Es un criteri obert i toleBeneïdes les angoixes d'aquests dies si elles han ser- blicana que mai...
rant que ha manifestat clarament la seva disconformitat amb els mètodes de
violència i la seva excel·lent disposició per a aplicar les mesures més radicals
Potser algú pensarà: Pefò cal constituir un partit de sense,
vit per a esvair més aviat les funestes incomprensions, transició,
però, causar danys excessius. Eu totes les qüestions fa un examen miuna
agrupació-pont?—No
és
aquesta
la
meva
serè i sosté punts de vista conciliadors i oportunistas. Lu neva «leccio
mantenidores del vell divorci entre els intel·lectuals i els opinió. Lo que cal és qu'el socialisme comprengui la seva nuciós!
és uij acert indiscutible. Rússia obtindrà per aquesta elecció avantatges consitreballadors manuals que ha permès als nostres enemics responsabilitat, es capaciti per a assumir-la, ductilitzant- derables i immediates.
Noruega, Àustria, Greci«, totea tenen ja eii estudi el reconeixefer escarni dels nostres ideals i profanar els nostres dretsl se, forçant la seva flexibilitat, compatible amb l'íntegra mentBè'gica,
de la República Soviètica,. L'exempls de In tiran Brctnwya s'escampa i
fructifica, Mussolini que ha estât coût nt l'èxit del sou tractat durant quatre
Beneïda la hora que ha obert els nostres ulls a la ve- puresa del seu ideal i de la seva ètica. I això no és gens mesos,
es troba que l'acció fulminat dels socialistes anglesos col·loea n Italia a
plànol secundari i que el seu reconeixement passa inadvertit per lot Euroritat fecunda: Allí on hi ha una qüestió de llibertat hi ha difícil. De moment, ens cal posar el nostre ideari polític un
pa. Però la ventala major per a la Rússia savíèticaes que aque>ta inmda d'«~
per damunt el nostre ideari eocial.
miptats que »e li ofereixen amb motiu dol reconeixàmeet per part de la Gran
una qüestió de socialisme.
Bretanya, trobi en la direcció dels afers nacionals a un home de les circumsGABRIEL
ALOMAR.
I el nostre poble, germà de tots els pobles de la terra,
tàncies de Rykoff el qual té una historia do fidelitat acreditada n lo* novè»
institucions i'u na fama de raonable i conciliador que li ha eren t simpatie^
o es farà digne d'ell mateix i del respecte del món, per la
arreu del mou; però que malgrat aquestes condicisns excepcionals serà el que
més partit de les situacions f el que pot oferir major seguritat de qtfe
Aquesta fulla és un camp obert, I accepta la col·laboració treurà
dignitat dels seus ideals x» es migrarà i decandirà en la
Rússia no sofrirà cap humiliació, ni re? fonamental serà correct ni esmenat *
en els pactes i tractats que s'estableixin. En realitat niai s'havia pogut ésser
lluita eixorca desapareixent, com a personalitat col·lecde tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles sig- tan
optimista cpm are respecte a l'afiançament del règim soviètic a Rustia.
tiva,
nats en són responsables llurs autors,
M. Serra -i Moret.
O serà socialista, o no serà...
9

*

*

•

(UI lili : :

L'IMPERI f L HONEIIT Politica internacional

«

4« V«

""'

'«*

• T"*

ï

•»«-

* "^Nr**! ^*".-*

J

I

* i

*"**"" , «s^jaKs—

„•

»A

JUSTICIA SOCIAL

tisme i al soc^isme, coaa que no Çla articles d'é|^
«consegui. AotlBpent,.«llmdiï'a dins Marceli Doming*
4e la Jttwutut-ViÉwfccHaüeta.
. EV nastro niai rã*
eu Marceli
lie« d'aquasía eotóat doaà uaegin^
DonMgo, la me*
teressants cowfeahMSäes, que deí|M$*
«'editaren adnè el tttol de «Btómrts pera 90 dir, l'.
d'amicai««»»eripr, Fo«,rtigitf^8Í- premiai' -dal «rue
^leatifiHji" Joveitiâtj-podwBrtt alelmb1 i«0MprtTM«»f>ublici
res formar grups a Betxí, Vilarreal, via» una sèrie d'articles
Artona i Ontinyent i agrupà «la va- querrá catalana». A^*%r<t: He la vibraclo; que portn tot el que surt de la
lenclanistes d« Castelló de la Plao*.
En Tornasi Martí ha fet una activa seva selectìsslnia ploina, «I l««tòr~propaganda en parlaments i articles. segurament pel que el tema té d'osLa seva tasca de publicista més gros- tanti«—en treu la imprendo ¿«e ja^ls
sa la trobem en« elf perfidies «ül ?o > hfl^DfifiWa emiro 40iyKfft«}ys.
bte Valencià», «L» Ceïr«ponaenüa I Cai riiconÉixer,cerò,jgkiÄl darfter
del València», «Pàtria Nova» i princi- de la serie, aparegut aihbeftitol de
palment, en «El Crit 4e la Muntanya», «El deure inexcusable dels Intel·lectuals» oferia tot un alt» ojarfcoter,
fundat i dijrig(t-per eU.
Tot* aquesí»%sca 4e prop|gan4Í8* ncortMt ai%b AÍ*à* que s'en diu «els
ta! anava Acompanyada d*uns* vidtf áff" baíÉgàdelí Ifemp*. Eu-ell, el lluitasofréneos i privacions. En Tomás i dor politic assenyala als intt'l·lecMartí bagne de lluUftr durament per 'tuaU, com nosaltres venim proclaviure, travessant dies de veritable mtMtt i ^Ht0liciiA«én)^M«Mfi!«, llur
(d«»r«K3ii«re*iiip m H» *bíliwteb*
bohèmia.
Bl, seu i pírtrioM$»tp s »o * epç» pwi «n< ^ews ¿ft soeialUime,.Eiferern; fflur
patriotism« inconçUcioitat, Tomàs i fliíÍ»mBn't quKí el p*itt8Pde"cò^^Marti-era unüototé rttaíiieyt fnliSíarf cor^id*ll'j>pirt*inatótiíl6.]íoi4tt*i8aiÉ
sempre estigué d'acord amb aquests el propi Mwœit Itomi^o. -BHv ^Hfoa
principia i blasma el, reacßi«nari»nje. fóra dina el socialisme la eficàcia de
Una pàtria amb tendències conserva- la swa-igotíewistii «dMM4H
dorè» el fete escpmxlr.
Darreitaiuent, s'havia • adtieijtt ta la
nostra «Unió Socialista de Catalunya»,
amb la qual, deer del monrent que es
\?ffftì inrpaf tOTl
constitui, veié que g'hi eouceatnrraa
totes les seves aspiracions. Poc *lMU»* , Per. dififittl^tsi>ma^et|al|s„4ir
(Je morir ens, escrivia una lletra cor- coînpagtaatîcli eft' el f patrié riàdiaiíssima anHiiciaiM-fto«) 1»TOVAcel- racTO dflörer iWbcá d« .pobítctírlabowwtó a JUSTÍCIA SOtML.
se una--noía-,que tíimnifredttttar '
; En el ple.de la joffntut,, quajftjíaj-, jda resenyant Ia, Confarencia de
'pitávéñéníb mus forçà què voA"W de1%^^eis-^^pÄfoÄ'cai seus ideais, la.mort enupnóflitìlotoK- taJanWfÇMfrcoastttaeÏAenila^P««
i paoy Vicens Tomás 4 Mfffu. Et «au • deració adherida al «Partid^SoESpràffòl», celetraspàs lia estat aentidísiim.a tot» tíMsta'tfcrWd
iwdaien^ iww«i «tatat d Klia
:eÍ8 lióos de-lea eomarqüet de-tía«tétto
d de València, Noeaitreg.eemiwítíiH./ 2 - de l'Küial, wb aa£»te»<i»,
siticerame,nt el, RentímeRt deja „çofli- dels* coninany^Htífiué i Paloiïias
ipany« valencians i trametem* a- Ia fa- de Batérfepái fitìrbarà f Comas
^Maltïór-íhjriin'í ã ÜMBaea^ de
miUi d'en Tom& «l-noât»; etoûoléuat '
tees; Flfljnartch, de Vilasw»
icondol,

I D E E S D'ARA

nlOU«

El XXI Congre* del Partit So- ^Les Federacions haurà« de
mprovar escruputosamest, les
casista Francès va reunir-se a
¿Marsella des del 30 de gener al
anões que oíer^»n ..els, hot
3 dé-itebréf. L^objecíe pítetípal
raUft els quals es concertin.
Dèiem en el¿nostre últim article que de la situació present del del Congrès era determinar la Els candidate socialistes no popreWetta social rio sols n'eren responsables l'inconsciència revo- la-tàctica electoral amb vistes à den figurar en canvi en cap Inslucionària, per un costat i l'exclusivisme dels obrers per l'altre, si- les properes eleccions generals, iga, «n la qual els que hi figure*
nó que hi havia també un tercer factor que tenia la seva part de però ha servit també per a po- j>o s'hagin acreditat d'ésser hoculpa; ens referim a l'exclusivisme de molts dels nostr*f intel·lec- sar en evidència la ppixança del mes estranys al Bloc nacional i
tuals. Algíj, podria .suposar que la responsabilitat (J'aquísts,, per partit i demostrar com va reco- jme en el passat i en el present
no representar cap de les tendències típiques de la ¿unta, «^ pr- brant les seves forces despès hàfin comoatut tota política iniant secundaria, però veurem que no es pas així si tdnim en «Hüb- de la escisió comunista.
J|rnaafcnal de violència i d'imte que en cada pais són els intel·lectuals—per alguna cosa s'in
El nombre* de delegats era^su- TMFrialisnie i hagin defensat les
diuen—els homes més desperts, més atents aj$'torrents que go- periof al del Congrès de l'any Uibertâts civiques,* els drets sinvernen els destins dels pobles.
pjss,at celebrada UB«. Eà élra- 'dïcals, tes conquestes obreres,
Està clar que dintre de la vida pública no tots els' intel·le<i|Hjalv port del secretari administratiu ,eíc.
ens poden interessar de la mateixa manera. Erifte I'intel'leeuiaJ Hubert Rouger, es dona compte *'> Les Federacions es coaligaesteta í l'intel·lectual home-d'accíó existeix tota unji gama d'^òv de que en les. federacions de ïà» pfef*F€8fine«t ajnb cjs par.
mes i homenets pera tots els gustos. Tenim, per exemple, el lite- Ftoisterre, Bouches du Rhone i , |its de clau« eia programes dels
rat snob, el dialettant, l'aleneisia pintoresc, que 4»u molt«s.£O«:».i Hérault eî nombre d*afítíats es hörnte- concorden fonamentalno f a res, el poeta neòfit que Veu tot el món dintre un sonet, l'ho- major que abans de la escissió ment amb el nostre. No han de
me de ciència, l'escriptor, l'historiador, etz. Tots es diuen intel·lec- en tant que Puy de Dpne:.li$.re»' ¡jtyvlwieTm -dirigir-Se a les ortuals però no tençn pas evidentment el mateix pes. Hi ha una me- cuperat el 79 per cent de! nom- ganitzacions comunistes encara
na de jerarquia espiritual al cap damunt de la qual s'hi troba sem- bre d'afiliats, Ande el 78, Haute ,jQpe4ïur proposició d'aliança gepre l'intel·lectual home d'acció, el polític. Sense ell, els demés tre- Rhin el 75, Tarn el 65, Gironde neral i exclussiva hagués d'esballarien inútilment; ell dóna unitatat a tots els esforços, creant la el 56, Loire inférieure el 55 í ler contestada amb ¿Fnostre redoctrina, l'escola, el partit; ell porta al poble les inquietuds de les Ardennes el 51.
Jós majorment existint el fet que
seleccions, les quals resten així humaniteadf% però alhcwa 44|n-p
En la sessió del 31 < de gêner «IPaMit'denuncia a la classe
sades, galvanitzaries. El professor, eí literat Thistoriador podran va donar-se compte de un tele-J
:ra que amb el pretext de lamatitzar, enriquir, dotar un moviment, però el motor es sempre el grama emocionant dels socialisirar per la unitat sindical, els
polític. Parlem del polític estricte, o sigui del qujî ho es.;p«r! ycjca* 'tét revolucionats, russos espliínuntst«s persegueixen la desció i per passió, no d'aquell altre que ho es calculadauient per cant unja brutalitat comesa pels
¿ciò de la Confederació Na*
l'art de la fatxenderia i de la trapassería.
'
guarde? txeqtistes, i d'un mw*.
.alati Treball i de la FedeEntre els nostres joves intel·lectuals, hem de confessar que te- satge de Brauting. Varen parlar
,ció Internacional d'Amsternim la desgracia de que abunden els teoritzadors i els estetes, pe- els camarades Santiago en nom
No tan sola cap victòria
rò escassejen de mala manera els homes d'acció, els directors, els del Partit Socialista Espanyol;
pot compensar la ruína
polítics. Sols així ens podem explicar que mentre, fa prop de dos Sòukoup, delegat del Partit Soles organitzacions ecoRònúanys, en el nostre poble s'hi estava desenrotllant una lluita cruen- cialista Txecoslovac; Vaddervels, sinó que la unió exclassitissima, interior, però réflexe d'una inquietud u ¡riversai, que afec- de, representant dels socialistes
defe pattit« obrers asseguratava i afecta encara l'entranya de la nostra societat, sorgís una bo- be}guçs; Robert Williams, repre- Mff«n noírabrosos departaments
na part dels nostres intel·lectuals concretant llurs desitjós en el sçntant del Labour Party, a tots ^¿victòria del Bloo aacieraal i el
programa, d'un nou partit, que tot declarant les seves aspiracions els q^als va contestar el camali de les primes dela Hei
de llibertat colectiva, feia professió d'una incomprensible impassi- rada Paul Faure. Per cert que
la responsabilitat de
bilitat, davant d'aquella lluita sagnant, adoptant una posició més cal llegir Le Populaire del 1 de
el qoal no volem assumir
estètica que humana. D'aquella manera, aquells guaites de la cultu- Febrer per a comprovar quan
icara que haguéssim de com[ttir-la^amb els comunistes.
ra i de la civilització donaven proves d'una sensibilitat que feia diferíales foren les manifesta*
llàstima.
Acaba proclamant la fidelitat
cions del culte company Santiarç tradicions del Parík i esVida obrera -lÄarrt^CoanW 4? Manfíéu,
go de les que li atribuïen les in*
formacions telegràfiques de là
H» arribat a lá aOstra ffi^tíifí e| ¿ . repnastatiart un Hofathde 4îStaf^ "
'ant què la Internacional es
prempsa diaria espanyola.
líntmciarà sobre el problema primer nume« de Yiäa QÍtmfÁ, fV(- ««<».'
per la premsa dia^fexBrcici del poder pels so- jblicació quinsmaVtpurttiíiMni»! Slu- riaConeguts
Desitjaríem extractar aqui els
eftítré»ftAí
detetõnferèttcia
"" ¡tes en règi» capitalista, so~ dicat Unie de TebalJadors de Canet,
discursos pronunciats em aquest
:-|/íf9A<«qr^if|cf Qgtfrmmrít ^lai-^**
•
/
.
,
Congrès per diferents cámara*
cdl'laboraeió < ministerial i de MOT.
Foi? p*esrotrò,, un
des .francesos particularment, el
ces parlamentaries amb al- . E» l^qu8j^-itag|Mir^MiB«l{HlCt j ta„mi|gnya.
acore;
a
propçièíar
t« nóítíe espresentació
hl,
tr»spua.
J«,
sgft^ros»
de Pau! Paare, però els limits o«
»a,Vf«s- Entretant el Partit
timtttiíxnQpaay
Joan
Dujtefc, acla nostra publicació no ho perlista (Secció francesa de dettïltat del poble canetenc, que tstn
Internacional obrera) conti- iltes mostres d'amor a la cultuWI >fé tual «delegat rip^nal»» Q^»,
meten. Havem d'acontèntar-nos
iu-à-subjecte a lex riwmes i lonudea, i pot enorgiiliif4» d», aofdy*.. encara,qué Heñí de suposar, coextractant la moció de la Co>
Altrament aquella actitud de neutralitat davant del problema missió de ressolucions sobre lei
ntgut^pw léf * ¿wétmte dels
;kss fixades pels comeressoa :ar amb homes aelectissims en tots , noírtf
esitoJtwr^írokOTaqíie qHs&
social era, es i serà impossible, malgrat la volguessin defensar tàctica electoral la 'qual fou
ois seua entftínents, t especialment
'onals
i
internacionals
con
amb els exemples dels patriotes irlandesos o finlandesos, una mi- aprovada per unanimitat. ,
solenmeniaqiyijgglgtfAl^
-aaÎRU
tots efe milita-nts s'«ra- |iim-4r«toM8 t«rti«ll8(tèr«)·lt'^»t' fes píales aë'^ncm'SoôiAi,
i
u8
"^^a^aSàlsa^^ ÎÎBïryiHS péF¥~prlar-ne amb cert aplom. Aquella neuExpMca en el preàmbul els
ar,an
en
elles
en
lá
vinehta
bot mostrar, entre moltes altree, l»s
tralitat era imposible per aquell axioma que diu,: el que no està motius que aconsellen un canvi 4.|íita electoral la qual pot mar- (sxemplars Joventuts entusiastes d'tfn mu«bdr
amb els obrers està contra d'ells. El problema es més fort que circupstancial .de tàctíoa en be- "".raaa.etapa decissiva del pro- Feliu Farà t d'4n.Caító» C»tq«é*,
'JMAtií^ipcaftwiirtJi^Ai
tots nosaltres, i sinó cuitem a definir-nos, el problema ens defineix , nef ici dels drets del treball í la
^ ' ¡t francès vers la seva flT'írfa OÍWA en hauera re^fpíiuujt-.! 'lus ^v·hwAtíPí'í if^ß -íAfecrfisk'
i classifica inexorablement. Posats damunt la realitat només cal 'consurvació de la pau. La llei
emancipació.
7A*rM^%MiÍ2f/'Pt»
la narritelo de QaUworthy, «L'home
veure en quin camp va germinar la llevor d'aquell programa i veu- electoral vigent assegura una
n
aquesi
Congrés
hi
estaMort» iíiwridtfen el noitr» pertíNÜtr. iwurtö» eWitó«^idJ9Wiuí ^Ajiw.
rem com s'imposava la classificació. Nasgué un nou agrupament i nova victòria al Bloc nacional
re|íresentades les 78 FedeOorwapdiwín-ahgoífsift^iirteoíut
va nodrirse d'elements de la classe mitja i alguns dç la classe ah;a, si els partits d'oposició fluite«
'a»,
ons
socialistes
francdses
^e l'estimat cpl·lega,,í deixem, egjsgairebé aristòcrates. Estudiants, dependents de comerç, clergues, isolfadajnent contra la .coafici$<j|
278
delegats.
De
més
dels
t)lert el canvi.
uns quanta botiguer s, i unes quantes dotzenes derae'tges,advocats i de les, dretes. El Partit SocjaÜst
tants estrangers esmenAftzttetr Sbdl&Uki^ »*y**&<ir*lj¡n>s*i*to*org9uis
homes de lletres; o sigui tota la gent que conviu perfectament amb ta, dçinünàí per circumstàncies
. ¡avien WaMheat i Brarls- Aquesta jove «ottt»t?fcöötM!ad«i»nl
la burgesia, tot apuntalant-la..
extraordinàries, ha d'admetre la
del Independent Labour el local de la, «Agr«ii»í«tó SwsiaM^w»
Revolucionaris de sala i arcova, persones endressades, correc- possíbflítat de coalicions electoes varen re.bre telegfa del carrer del Peu de la Creu, prossetes, encongides, homes de dreta, catòlics, els més avençais sols rals, conservant però integraí'adheAsió
dels social-de- gueix amb entusiasme la seva almpa- »taveu periòdic lus
per estètica—«perquè el catolicisme fa bonic»—pel calendari, per* ment la seva expressió neta*
»realif za. en profit de /a oi/fira
ítes
de
Dinamarca,del ïicfc'l&boricuJtuíal!;
/ 'f^W·-W^éii&aelfr·* smKal
. què en Maurras ho mana, per golafreria de les salses i de les es- ment proletària i restant fidel
¡p
soqifrl-demòcr&ta
rus
•
de
pècies de de l'«Action Française», encara que d'això en protestin als acords de'ls congresos na»^m^ß)*M^w,B^^^
tfis í del Partit Socialist«iit«i»àí, Hugué
Ki han dûnât setígl» confé¡- .
els més demòcrates. Tot això està a la vista, però per si no fos cionals i internacionals en la
€ 5 t
delegats
del
^juaj,.
no
pçgue«' ^ ' ¿MF-reacia«, sÈbie -«ïïariWioíoÉAíiiitiiWi«-' f"€rW^«Kî^*
fri'
prou cal recordar la fruició amb que un home de procedència es- segurita* de que cap dels seus
"•»,
í íésser prescrits per no haver clonáis d«l.tri*imf del labeftom«^*Aquerrana—com aquell qui no fa res—, ha registrat des del seu militants sentirán afeblir-se la
»#*inKaíB*t*tM*t.m^9a+* i
nt paassapoTts, i de la glès» i «El segur obrer i eí subsidi a
diari alguns fracassos de socialització d'indústries. Gent polida, seva consciència de classe ni 1
Íni6
Socialista
de
^Satalanya^.
Ui Mfrteí frita t» feípectt? ansent JhWTtínt '
no sortirien al carrer per a servar ben blancs els seus botins, Dei- perdrà -d« vista les aspiracions
maroicuii'apíatíklJnwWt.iteíAilctov,
xarien perdre moltes coses bones 'per a salvar la «tènue». Aquell capdals del socialisme internaoions del nombrós : públ·lc que acudí,
>.. nyor cft Salamanca tan agre i tan estrany, algunes vegades te cionaï.
à eiscoltàí-les.
»'
raó; l'estètica continua ofegant els nostres intel·lectuals.
El Partit autoritza a les FèNotopub4íquetai.e«it|t«té»çeiai*vof
En el problema social np hi volien tocar res. Es limitarien a • derations
a concertar llar es^
estat comentades degudament per la »compan
ésser més purs, més intégristes, però anirien per camins ja cone- foüçooníra el Bloc nacional.amb
r En Vicens fctoé» t Kârtí premsa diària.
guts, per camins fressats, com deien ells. En una paraula intenta- representants d'altres partit« pof
éifflDft. L'«Unió Socialisti de
ven repetir inútilment aquella frase dels bromistes de la Lliga, lítics, Les conclusions d'aquests
quan deien que ells no eren ni de la dreta ni de l'esquerra: ells acordà seran sotmeses al conAls vint-i-cínc anys d'edat ha wort Catatuiiya^» T fa* Int^¥ilaulin^41 "' «d»W
.,
.
eren al mig, com la virtut, '
¡r)<fl(^fllpBÍ1>lllB|MHÍ|BVtröj exprés de la Comissió ad- a-Artona, lu poètica vila castellotiitta Ob«ra^0*trtl»t*'
tí company Vicens Tòma» 1 Murtt,
ministrativa del Partit.
tf '^PÇ^f^M
Amb «cwt^Kiiftreuwir-sfjavidriHajH
Les coalicions només serán .»«te»xemburiï »I Çom^ Bx^C(j,ttj)k.df i» ü^,
En forai» 1 M%rtí era un oa'
acordades en- els departaments
ternactònítl ObVéta Sotsíalístíí, 0*4 ^ótí- ^É^m^mí&pMmídi^iit^i^ '
ele> tprals en les quals respon-dras^ la«Unlii:âûctell«t»xio»iCWaiui*^
l&i»'.. p'ot^ nya> ha adreçat
guin a una necessitat clara i
al company Frederic »que actualment ens sepéfHt?
eFváletooiatíiítá
dè"més
prestìgi
^tangible dels electors, es a dir,
Ãdler
un
expressiu
telegrama de sa- »que imposats tots en el profà*allà On existeixin probabilitats ide niéfi empenta. La tasea que porta lutació.
fotft
«j
aqupst
sentit
éa
.vetítáblauuint
«oe amor a l'i/deal ens posa/ve
séracs d'arrebaçanal Bloc nacioAtenen
Popular
|K)digiöss„
A
desgfíit
dç
Í£
se?«
jo'acord, sentir i sentiments f»
nal el benefici de pp?imes insti*'
tuit per la llei electoral. Els can- ventut s'anunciava com al ,foa¿«r.-(ie) 4'Rsítïd^^pdi^
»ïffíaP*renaijtemeint polític valencia,
racional
que oe*.
La Comissió' Organitzadora d'aque«t
didats
del
partit
hauran
de
proEls uns hem d'ésser pels altres si tots plegats volem salvadnos;
: En Tornas i Marti, a més a més de At>ne« -W- j« -AMt^aVeíiçaW-·éíí'Wclamar
en
la
circular
que
adreés una pura obsessió creure que un partit pot fer tot allò que tan
term psapaerapaista pöMtlCj era un
ooI»Wftt<»W;-i«(flu·íítiH**T ^«»foJit/dlwx/frífíWiite&AtíAnK'
sols pot ésser fruit d'una convivència. Fixem-nos en altres socie- cin a llur electors els principis i bou historiador i mi hon escriptor; ballg.deí
efecta bon junt ^xjig^i trofear-jf»,»!),^ »O/VflJ,»
tàctiques
del
Partit
Socialista
tal
en a
tats ZlIIiZIaZ^ T" "* r""T-j^ francesa, per no citar
estudiat activament .la bistòrta loca:! »(íctjfuftt.
qualsevol altra, entre l'«Actioh Française» i els anarquistes hi ha com son definite en,l'artici« pri- Havia
ao, Va,lòacfft( sobre la qual, pwblicà«
BlBiflDf^TO^.-toArBiAiaatíaiaíutltl
mer
dels,
seus
estatuts.
una zona frondosa i plena que fa que la vida pública es desenrotnotnbrosíssims articles i un fascicle dplainlcM^gu^jo^si^» BjMi^
Les<
Federacions
hauran
de
lli d'una manera mes normal com no es desenrotlla en aquelles
portà el títol <íe «La veritable estatge dlàpontbte^àqdën, comunícarsocietats coni la nostra, on les forces es troben més distants, més publicar i propagar el manifest qtre
¿Istòria de Valèneia»< Gom escriptor ho ala OitaOwttlÉM^i a-wtfnV«rf*ètí^
que
redactarà
efPartit.
polaritzades, i anib grans buits entre mig. Pensem si no hauria esLes Federacions hauran de< h»w« publicat algunas «oiroHBa i di- pany Roch Guinart, adreçant les lietat més útil i més humà omplir un d'aquests buits que no cercar
basar-se
en el program a,del Par? V80SO8 contes, gairebé tots inspirats toes a la reda/ìcW de. ^HSTIÇU Kfo,
els camins fressats.
tit
i
no
en
cap altre en escullir en la bellesa i la beatitud de la vida CIAIí, Pf, liifAÍ-laIrtIstttiirfrt-feífi^'
Hom pensava d'altra manera i l'exclussivisrae d'una gran part
desMteropadMMtnt ÍattBu|iMi«9tti«4
llurs
candidats.
El Congrés de- d'A-rtona.
dels nostres intel·lectuals ha contribuït a que la nostra vida públiCom a propagandista fundà, amb gwi Bosfible p^jqqj^hflr » 1'^% l
cideix
que
aquest
programa
és
ca continuí essent la d'un organisme esguerrat, desequilibrat; la
Víéen».OUatta Tarazona i Miqaet- Casimpàtica InlciatJva d'un nucíÍsé¿
qual cosa ens porta inconvenients perillosos i fonamentals. Pro- l'elaborat per a les eleccions de pUK, una Agrupació Escolar, , de< hi la
lacte-âa ttoalÉA^icoM^Wa^eA'
1919,
abans
de
la
escició
de
curarem assenyalar-ne alguns en altres articles.
Torçrs i sobre aquçst prçgrania, bual després foren expulsats per mas- 1 npstres amics per Ia crida dei comtotf els candidats lía» desmentir ía.M4*oals. Entrà al partit republicà •pftny Roch Ouinart que publicarem
M. Vidal i Gort.
solWariïmení ,1a çamjiiny4,ejjeç^, l radical que dirigia Enf.Soß^Oj.Ä8ib,.,, enei nostre número del ÜO del mei
frttí.
la intaneió áe convertir-lo al patrio- • passat.
toral.
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Aquest número ha passat per
la censura.
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JUSTÍCIA SOCIAL
Vària

Pritihvï! A n-toil o
A un U venien ganes de llensar la ploma i emprar un mall i
escriure les idees a cops, elavar-les al front
Braun desesper. Un home,
dels dolors dels homes, de les
engúnies de la, vida, atrapava
una ídea, l'atrapava donant un
bot, tenint de fer una contorsió
dolorosa, per a caçar-la al vol.
¿'amanyagava, la polia, la vestia amb decència, perquè no espantés a la gent i la llençava al
carrer. «Falòrniesr ximpleries»
damava la familia.—«Guílladures». mormolaven les comares.
—«So«>itós, molt sospitós»—
d«« V atrteritat. — «Disolvcnt,molt disolvent», — replicava la
gent d'oMré.
Era una tortura.
Un s'en anava als homes i els
deia: la vostra vida és dolorosa.
Sobre voMltte* jfitfAMotes les
explotacions. Sou carn d'esclau.
Totes les "rostres esclavituds, tote»le*inj«tticies que sofriu, tots
ds dolors, però, tenen una compensació; la vostra revolta. Aixequt» irait la vostra testa i rebeleu-vos contra el vostre victhnari».
I l'esclau tot astorat us esguardwa. Espaordit guaitava
després a la dreta, guaitava a
l'esquerra; que no ho sentis el
patró, que no ho sentis el policia, qWeitó ho senlfs lat muïter.
Què s*hfpot fer, si és aixíl Després te tol v«! més no encapaitar-«%r--corit«stava*ftr fl huntiltwetftH caftfgiofêrva unS cigartetaV
N'ajgafareti pel clatell tin atoe
i, vimfies-trcHralgties, el fèieu
etcolfàr:—Tt tetfíeis tttt esperit,
liídèÏW. Ttt teiiits un esptrlt i
te l'has defxal tobar. Té l'han
rèbafHi3!meâ£fltP«anftobaít «ntigto. d'ell
4g vïéç i
jS";jan sélvatgi-.vàs-îiel mon pintant del
teu coTlaqa«sïes porqueries, que
el Haft* astaf ha transformat
en cadenes. Reclama el teu esperit, reclama la teva llibertat.
Crida i avalota. Els tetts crits i
els teus clams espaordiran el
tirà i «t tomaré allò qw es teu.
Crida, crida força».
EipèHt? Esperit?... I perquè
el necessito jo, l'esperit?» Us
contestava d pobre diable. No
savie*<XNBïfer-ho per a quella
gent t'escoltés. Crec que ni a
cops demàftni badàtit-lo's-h'i el
cap era ^posiîble fer-se eníendíé.
Si eletta els havfa acosfu;mat afe copsi S! amb-un vit de
bou a fermà Ja els comboiava
com mules de bastai* Eren, o
sàdics que els hi plavia el tormCTtyo «aBtlli qur BO Mirttarr
el dolor físic.
abat*!** <w»s«s, cl« iïMil»,
poble; concurso» de sardanes
pds senttmenta&r éHeccions per
l'ittel·ligència; beques i càtedres
par a l'Art. Vetaqui tots els neguits dels ciutadans.
I els que teníem un dolor, i
clique teniem un esperit, els
que ens neguitejàvem pels dolofs i per l'esperit dels homes,
no ens «uwloa, *f* »**apensatíó mes que la força de malef. MaleJr sempre; una llarga
lletania de paraules gruixudes;
una Bataoia kiacababk»

liant, els rostres allargats i
pàl·lids, i els dits de les mans
corvats en grapa. I els llavis es
contrauen, les dents s'apreten 1
i hom creu sentir aquelles
malediccions dites en forma de
lletania inacable.
Es que la terra et pessiga, et
mossega: en el seu dojor vol
fer-te' sentir dolor. Et mostra el seu cor, el seu cor
sagnant, amb les set espases
clavades* com l'icott catòlic.
Com- ell, obra el seu pit i mostra hr entranya ferida crudelment. Lentament, la sang d'ella
cau damunt el cap dels homes,
com el bateig d'una religió primitiva.
;
I s'acosta l'hora en que els
homes oferiran llur «acritici a la
Deessa, la del gemec planyivol,
la de l'esgttard trist, ta del rostre contret pel dolor, però també la del pit esberlat. La que
bateja els homes amb sang que
raja del seu cor ferit per set espases.
Davant l'altar de la nostra
Fe, de la Verge-mare, procreadora de deus, creadora d'horaesj que ens ha fet fills de la
seva pols i de l'aigua de les seves fonts, pastats amb el fang
on ella sembra les seves plantes, d'on ella recull els fruits i
les flors, el$ homes oferiran el
sacrifici cruent. Que avui també
nosaltres som plantes; que avnv
sentint els seus clams, elis nostres esperits s'han infós dintre
la terra nou-llaurada i mikrs
d'arrels han begut la seva sava.
L'essència d« là Deessa inmortal s'ha fet sang i carn en nosaltres; ho vèdtea Prithivfl
En la vella espasa que el meu
avi va deix-ar-m« i amb la que
pe* te Llibertat jo Íllè vafet lluitar
esborrar-hi una rovellada
IMsa caltfétòiana dé._rRÒAofj,

-»*

ï

UNMT^

.-.Ar*

COT Dfîr RBODÎ».
^^^Bi^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^¿^^^^^^^^^^^^^^^y

Comet du»

beteroítoxe*
La mort i els homes actuals

tfea fet toes, hataca a&oeds,
gm enlletgir i embrutiria mort:
f haveu impudorosament indusIrialitzadar (frau nèf^iaha,en
teu el més repugnant dels espectacles: la convertiu en míting
electoral, o pretexfapäß et>tfit"
ks venjatvîes sutzures de pofttfca internattoVH* qií* ptiMia»
tient seus acoden.
SÍ sdfétí ntfsers, hontes atftoaZí, què del néixer al morít,
no sou altre que multiplicada
mercaderia. <Sf sereu pòca cosa,
que 'aótut erttìff mofis / cöW*
de atom, feti míSmíKt&a* de
taitcadeni
Però,'cal-gué vingtii» aqneUs
ienp*enifBèmi
eJs homes, ni els
»*»
morís, ni la morí, serán co&si*
AVtn ptjïïd un dolor per da- dfetítós rtoota*ïnéfearder¥a.
munt de la terra. Es parla enBRANDI
cara de futbol «atre el pobl«, es
baflen sardanes pels sentimentals, si no es fa« eleccions es
d<
^^^nf^JJMRr^^^^" ""•'

«w^^^^f

. JaembflPSutrquTaSSffs, es
paf la «fe fes mateixes coses que
abiras, ptro'tto és com abatis.
Es veritat. Avui damunt la terra
hiiplanaam dolor.
fel la tendia «iel«Wa.. S«Hk»
el* nostres peus la senim gemég». Bs uif ge»«C pflgón. I
1

^"IICCTflt <P>^ fiSTlt^

amb el

cor, porig« „Ja- l'«W»ard bri-

-. . ^.. >«a^^.i-«ki;

^^jAkMj ^ijy|.^

fflffl inn BI immflfl ululi

\0intdf, H. V« 50 pts.; M. R., 25 pts.;
A. F. L?25pt8i;M.,25.
Oa.*toái-Mfít<,l.V., a» pte».

imi,. /50 pii.
A tote-ekawtrfr^graïsiei»*.

D E S O 4 A C IÓ
Jo só l'esqueix d'un arbrà esponerós ahir,
que als segadors feirf odbra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una Va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra |na soca mig-partí.
Brots de migrades fullesScororien el bocí
obert i sens entranyes qile de la soca resta;
cremar he vist ma llenySjf eom fumerò! de resta,
al cel he visf anar-se'n ÌI miílor part de mi.
I l'amargor de viure xucla ma rtí esclava,
í sent brostar les fullesvf-sett pujar la sava,
i m'aida a esperar riiofftàjë caure un sol conhort."
•'•*
'
' .. *
Cada ferida mostra la JAàua d'una branca;
sens jo, res parlaria dé'|| «eítat que em manca;
jo visc sols per a planato que de mi slés|nort.

•.#

Joan AfcoverK

'í

LWlecte I
ments; grans tallers on els
Totes lés races i col·lectivitat*»
'artistes elaboraven les
humanes escampades per les^
s més riques de la tapissemés diverses encontradés de ta
de la ceràmica i del delicat
terra han tinguí i tenen en totçsj,
del- cisell.... En la edat mitjales seves manifestacions una
quan Europa agonitzava
creixent puixança de evolució
la grapa« dels dogmes i
progressiva cap els camins de*
l'imperi de les pitjors tirafa saviesa, i com més fort i viril*
i; les ciutats de Córdoba i
és el poble més intensa és agues-,
brillaven anjb esplendor
ta puixança. Per això és digne;
;splendíeh com un sol al mig
dels majors encomís, doncs res- ?
lía
'a nit de tenebres d'Europa,
pon a una íntima necessitat de
an la cobdícia i el fanatisme
elevació moral de les masses hu-,
- reis expulsaren dels seus
manes, .
is a tan noble raça, el foc
Els pobles que en les diverses
eel- sew sai>ef corregué
èpoques han jugat un paper més
i« le«*iÈiutats luares de Proimportant per la sevd raisió d«„.Catalunya i"*Itàlia. I si
Vilitzadora no l'han aconseguit,*)
mercès a les armes i' pel poder i Metestes foren lliures ho deguemilitar, sinó per la força de l'in- 7ÍÍ$ a la poesia i a les forces
tel·lecte en totes les seves mani- *iprjkuals en toies les seves
tofpifestacions... Miquel-Angel,
festacions.
Des de les èpoques més re- Igfrct i Bacon, han f et-molí més
' tò glòria de llurs pàtries que
tnòtes els homes d'arreu de la
síes batalles i les conquesterra han comprès que que han
Vingut al món per a viure i go- _^íTOaitars.
sarT>elIament de la vida. Aix^v, "Il'îlodernatnenVen tnig de les
j>art l'acoplament de les feines ' *""' *s i les terribles convulen què és debaten els pobastes i rudimentàries a què.per
(i ks CQl'lecttjitats humanes,
llei natural estan subjectes, pugiam* de l'intel·lecte brilla dom
^en tothora per a elevar i refiItórés la torxa de 1es Idees,
nar delicadament el seu esperit,
íJamesgegantifles de laquai
Creient que n«f sempre han de
n al cef llengolefant com
seguir la ruta àrida de la realide foc i brillen amb restat caminant càp-cots ran de te- :
íors sinistres en els horitrra com els falziots, sinó que
* âe l'avenir...
també han de empendre el vol
A travers dels segles i de les
er les elevades regions de l'inïl·leete, delectant; Confortant i ejfeits, lallum'fel'iatdlette és i
educant l'esperit a l'impuls de serà l'astoe nragolfío, el far inÊWMÊovible de llunrljenefatítofia
fes puré« idees.
Més que les- gestes dels grans fta«|acláriráles'ten«Bî!es del'ìgguerrers de l'antigor han sigut noràacia, mostrant a cada mofe seva glòria perenne les mani- ment el carni de la perfecció, la
festacions espirituals. Així a rota-tie la superació indefinita.
Grècia i Roma, les dues grans
éultures dels temps antics. .En
Salvador Majó
elks més que no pas els gests
leròics dels grans guerrers eren
Representades i admirades les
belles imatges dels poetes, les,
ídes subtil» i profundes dels fi«S
íòsofs
La personalitat guerrera era una personaHtat de
3egón ordre i passatgera. La
glòwa<éels grans poetes era superlativa i eterna. Per això el
íecord i la influència d'aquelles
Cultures persistiran eternament
en la evolució progressiva de la
Humanitat.
Quanties hosts de Mahoma
envaïren l'Europa i la bandera
de l'Islam s'arrelà fortament per
llares segles en més de mig món
civilitzat, no fou mercès a la fúria dels exèrcits d'Almançor i
Abdellah, sinó per l'obra de cultura i civilització portada a cap
pels grans intel·lectuals àrabs:
fundació de grans centres culturals on s'estudiaven i comenta» Aquest número ha
ven les obres mestres de la literatura i filosofia clàssiques,labo- passat per la cenratorts d'investigació alquimista
on, a la llum de les idees antisura malfar.
guet, es feien cada^4ia> BOU« des-

Ï
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En el darrer número de The American Magatine d'Art, arribat de Nova-York, l'eminent crític Kineton
Parkes parla amb elogi dels principals expositors al darrer Saló de
Tardor, de Madrid. En tractar de les
obres del nostre amic Joaquim Biosca,
KiuetoníParkes s'expressa així:
«El pintor català Joaquim Biosca
,eatà representat al Saló per un retrat
1 utt paissatge, en els quals la seva
dignificada manera de pintar contrasta amb les obrés negligidés de la majoria dels joves d'avui. La llumiuosi
tat de la seva pintura a l'oli és igual
a la del seu pastell, treballat amb
un delicat dibuix dels arbres i de l'aigua.»
* * *

D'uu temps ençà, les publicacions
populars, acuradament presentades i
posades a l'abast de tothom pel seu
preu mòcljc, han anat apareixent a
casa nostra. Ara que el poble es troba
ja en condicions de poguer conèixer
els escriptors dp la terra, l'adveniment d'aquestes publicacions no podia ésser més oportú. Després de «Els
Poetes d·'.aar»». i «La Novel·la d'Ara»,
de les cfaaìs ja. n'havem donat compte, ha estat llençar al públic, desenalment, «Els Contistes Catalans»,
«Els Contistes Catalans» han publicat, tres fascicles, amb contes de
Carles Soldevila, Alfons Maseras, Maria Bonshoms. I anuncia obres de
E. Martínez Ferrando i Prudenct Bertrana, que seran publicades inmediatament.
Entre els llibres que no cal llegir,
hem d'esmentar una «.Esquisse d'una
conception dt ta Vie patir les temps
qui viennent» conjuminada per un
neo-tradicionalista francés apellat G.
Giurgea. Tot el que Fautor retreu
dels textos de VApocalipsi i dels
EwigreHsy de Plató i dels pares de
l'Església, per a arribar a cites de
Guyau i Charles Gide, prou que el leetor sab anar-ho a cercar a la font original. Quant a les conclusions que
en treu, no les fabriem pas ni adoptar ni recomanar. Per l'autor, la mäiquina social ofereix una simplicitat
extraordinària i, per tant, les solucions que dona per al seu complet
funcionament són també simples i
rectilínies. G. Giurgea ignora, pòro,
a desgrat $e la seva documentació,
que la societat és una cosa movible i
en continu devenir que no admet formes ni fórmules anquilosades, com
l'infant en contìnua crelxensa,al qual,
d'any en any, els vestits se li fan
petits.
* * * :.

Alfredo Mori, el sòlid prosista italià,
ha Volgut represehtar, amb la seva
novel·la «La mascherata di maggio»,
el lamentable drama del modern intel·lectual. El principal protagonista
de l'obra ós, realment, un malalt
d'intel·leetualisme. I contrasta amb
aquest personátje una altra figura de
molt relleu, [dibuixada amb esquisít
humorisme, la qual no te la ft desastrosa de l'intel·lectual per tal com en
tota ocasió obeeix les lleis de la vida.
En aquest contrast, que és tot el
sen contingut ideològic, rau la valor
de la nova novel·la d'Alfredo Mori, el
qual, tan per l'estil com per la pene
tracio psicológica, confirma la reputació que ha assolit entre els seus
compatriotes, d'esser un artista complert i madur i un pensador do grau
vàlua.
Esmentàvem l'altre dia l'hommiatje
que els intel·lectuals de Madrid linvlen organitzat en honor del poeta
uruguaià Ju'io J. Casal i anunciàvem
la pròxima aparició del seu llibre de
poesies Árbol.
Hauria estat avinent de dir, jatsia
només un mot, sobre els seus llibres
precedents, Humildad i Cincuenta y
seis poemas. Ho farem avui, amb el
major laconisme possible.
Humildad és un recull de poemes,
en llur mnjoríti bucòlics, d'inspiració
gairebé tolstoiana. La musa campestre, més aviut trista i planyivola que
exaltadoru i gain, pren accenta du
fondu hmnauttat. Cincuenta y seis
poemas timen un altre caire; sou niés
mundans, uiós subtil« i niés auiurgi,

potser, a despit de llur galania i d
llur preciosisme. I amdós llibres es
completen revelant una ànima de
poeta esquisita, afinada per una multiplo i omnívola sensibilitat
JEMAHO.
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Amb el títol «L'esquerra catalana» i el subtítul «Unes reflexions a JUSTÍCIA SOCIAL», En
Marceli Domingo ha dedicat el
damr dels seus articles apareguts a «El Diluvio» a contestar
l'editorial nostre Una nova es'
guerra? publicat ara fa un mes,
interpretant de travers el nostre
pensament.
Encara que aquest queda bellament precisat en l'article del
company Alomar, «L'Imperi del
moment» que inserim en aquest
número, pel respecte que ens
mereix la personalitat de l'il'lustre polític, en la nostra pròxima
edició li aclarirem el que sembla
haver escapat a la seva aguda
percepció.
EL NOU GOVERN PE RÚSSIA

DE LEI
Aleix Tvanovitx Rykow, el succesor de Lenin, nasqué en 1881
a Saratov. Els seus pewes eren
pagesos. Estudià la Universitat de Kazan, en 898. L'any següent fou memb del Partit Socialdemocràtic , ¡s. En 1901 fou
empresonat durant nou mesos,
exclòs de la * niversjtat per la
seva actuació revolucionaria i deportat a Saratov on prosseguí
dins el mateix moviment. L' any
1905, quan la escisi^ del partit,
s'adherí a la fracció bolxevista i
fou elegit membre del Comitè
Central, pel tercer Congrés. En
1906 fou reelegit en el Congrés
de Stokolm. Un any més tard,
és detingut novamen i deportat
a Samara, per dos anys. En
1909, detingut altra volta i deportat a Arkhangel per tres anys.
Pot evadir-se i es refugia a l'es^
tranger però retorna a Rússia
al cap de poc; pren part en l'organització d'una conferència del
Partit i és detingut per darrera
vegada i deportat a la regió de
Narim, Siberià, per quatre anys.
La revolució de febrer vç deslliurar-lo després d'haver sofert,
en total, set anys i mig de condenes. En 1917 fou elegit per al
Consell Central Bolxevista i
devingué president del Soviet de
Moscou. Després de la revolució
de novembre fou elegit Comissari del Poble. (Comissaria de
l'interior) i després membre de
la Junta de Proveïments. Des de
1918, ha presidit, amb algunes
interrupcions, el Cancell de la
Economia Nacional. Des de
1920 ha estat membre del Comitè Central i de les presidències
dels executius de la Federació
de Repúbliques soviètiques (S.
S.S. R.) i d e la R. S. F. S. R.,
vicepresident del Sovnarkom
(Consell de Comissaris del Poble.
El nou executiu de la S. S. S.
R. ha nomenat el nou govern
Federal, quedant constituit en la
forma següent:,
Rikow, President del Sowjarkotíi; suplents: Kamenev, president del Consell del Treball i de
la Defensa; T. Rakhelashivíli,
president del Gosplan (Comissió d'Estat per la Elaboració
del Programa Econòmic); Tchitcherin, comissari d'afers estrangers; Trotzky, comissari de guerra; Krassin, comissari de comerç exterior; Roudzoutak, comunicacions; Smirnov, correus
i telègrafs; KouibycheV, inspecció general; Schmidt, treball;
Broukhanov, proveïments; Sokolnikov, finances; Dzierjinski.
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L'home i la Cooperatimi

Noves i documents

El problema de lo terrò I la Cooperació

Lo Internacional Sindical

Per assolir unes millores en
llurs contractes, amb els amos
de les terres, els que conreuen
aquestas a Catalunya, han fet
una organització.
No cal dir que compta amb
les simpaties de tots els homes
de idees progresives, tal volta
perquè es sent i veu en el treballador de la terra, l'origen de
l'esclavatje que baix el nom de
salari sofreix la major par de
la humanitat.
'
Però, nosaltres, socialistes de
cor i de fets, al fer constar la
simpatia nostra en vers l'organització coneguda amb el nom
«de Rabassaires», havem de fer
constar també, que creiem desviat de son carni aquest agrupament de treballadors de la terra,
per a poder ésser considerat
com un veritable moviment alliberador.
I ens fa pensar i parlar aixi,
el recordar que en el fons de la
lluita, entre propietaris i rabassaires hi batega la qüestió fonamental del socialisme, el problema de la propietat individual
i el de la propietat col·lectiva."
Fer que siguin amos de la terra els que la treballan, sempre
semblarà just. No tan sols ho
semblaria sinó que ho fóra, el
que fossin tans sols amos dels
fruits que la terra dongui. Més
ho seria encara que la mestresa
de la terra i dels fruits fos la
col·lectivitat.
Aquest tres especies, son tres
gradacions d'una sola cosa, qne
cerquem avui tots els explotats
del món: la JUSTICIA SOCIAL.
Com força bé deia un conegut i valent periodista, la teoria
del «primus ocupaddi» no ha
d'ésser substituida per la del
«primus Iaborandi». El mateix
progrés ens porta a la socialització i es natural que també ha
d'ésser aixi pel que es refereixal camp. Cada dia que passava
prenent el treball en caire més
col·lectiu i fa que sia més gran
la contradicció entre el sistema
de producció i el sistema de la
propietat.
Com agermanar, pel que fa
referència al camp, el dret individual al fruit del treball i el
t! e la propietat col·lectiva?
Nosaltres entenem que hi ha
• n medi senzillisim que arreu
;1¿1 món ve donant resultats
i,ue poder ésser considerats com
a veritables maravellas de f'as.sociació. Ens referim a folget' i.ització agrícola cooperativa,
En lloc escau tan bé la cooperació com en el medi rural.
Un ell el pagès se sent quasi
d'una manera forçosa, solidari
del seu consemblant. I tan el pobre que té d'anar a fer jornals,
com el petit propietari que obté
després de molt treballar la just
per a viure, tots ells senten més
les conseqüències del isolament
que els mateixos obrers de la
ciutat.
Però la cooperació va a l'ajuda del pagès. Ella'li diu que.
mitjançant aquest sistema d'oranització, pot anar al conreu
e la terra en comú, allà on n'hi
hagi d'inculta. Pot fer també la
compra dels adobs per a la terra, junt amb tots els altres pagesos del mateix poble o comarca, repartint-se després el
- genre segons las necessitats de
cada u.
Abans d'arribar el temps rie
la collita té necessitat de qutviures i pot anar a comprar-los
a la cooperativa de consum que
formarà part de la Secció Agricola. Feta la collita, pot portar
els fruits recollits al Sindicat
i aquest, aleshores, els ven junt
amo tots els altres fruits portats
pels demés pagesos. I així no
ha de recaure sobre d'ells la
funció del comerciant, realizantla la col·lectivitat, representada
pel Sindicat Agrícola Cooperatiu, que pot i deu buscar el
fer les vendes directament als
consumidors de la ciutat, anu
lant tota mena d'intermediaris.
El guany assolit va directament a l'associació i no a l'individuu, i ella fa el repartiment
del que a cada u correspon, segons sia la valor de la mercaderia aportada o els treballs fets,

f

però abans, separa una boni
part del dit guany per a ésser
destinada a la compra de terres
per a treballar-les o de maquinària i eines que puguin ésser
útils per a tots els socis, formant-se així una propietat col- t
lectiva que no es contradiu amb
l'interès individual.
No cal dir l'educació que això
representa per a l'individuu i els
graus de sociabilitat que entre
ells desenrotlla. Omplenariem
planes si volguéssim donar xifres de la valor de les propietats
comunals que així han sigut i
són creades per arreu del món.,'
Algú dirà tal volta que la
Mancomunitat de Catalunya ha
fet quelcom de tot això. Si bé és
veritat que ella ha inspirat i
ajudat moral i materialment a
la creació de gran nombre de
Sindicats Agrícoles, que avui hi
ha a Catalunya, havem de dir
amb tota sinceritat que tots
ells—fetes, naturalment, comp
tades excepcions—són més aviat
entitats mercantils amb molt poc
caire d'utilitat pública.
Heu's-aquí un bell ideari pels
rabassaires.

J. Duran i Guardia.

I 1 [itlllDi llit?
A Bilbao, on existeix la «Unió
de Cooperatives del Nort d'Espanya» existeix també una banca cooperatista. No cal parlar
d'Anglaterra, d'Alemanya, de
França, Estats Units, etc. on
cada dia els bancs cooperatius
progressen i es desenrotllen. A
Madrid, on no hi ha encara cap
Federació que lligui les cooperatives que alii existeixen, tracten de fundar una banca cooperativa. R. Martinez Peon, pugna
en un article, publicat en «El
Socialista» del dia 5 de febrer,
per a la creació d'aquesta institució.
Quan la crearem a Catalunya? Quan ens decidírem els treballador catalans a procurar
que els nostres estalvis, les disponibilitats dels nostres sindicats, de les nostres mutualitats,
i de les nostres Cooperatives de
consum en lloc de servir pera
financiar empreses burgeses o
de l'estat burgès serveixin per
a ajudar empreses cooperatives
i obreres?
R. R. C.

Pel numero pròxim
La tasta del flteoeu Popular
d'E« Mis
per Roch Gninart

per Demòphil

Us missions de tito dels Mals
per ). Balagné Baró

U vlia a ias barraps Je lamina
per Francesc Cañada»

per ). Cotnaposada

La sífilis i el xarlataiiiune

pel Or. ¡Muntanya

La concentrado Usinai i el socialisme
per F. Cuito
i articles i composicions de Serra
i Moret, Campalans i altres.

Si ets conscient veuràs
clarament el carni del teu
deure:
Com a home, has d'ésser socialista.
Com a obrer, sindicalista.
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El Comitè executiu di la In- hores fóra un principi de derroternacional Sindical d'Amster- ta en tant que la modificació del
dam ha celebrat una important decret serà una lliçó a la burgereunió en la qual han concurre- sia internacional i allunyarà
gut els camarades Jouhaux,Mer- ifaccès de la reacció.
tens, Leipart, Ondegeest i SasITAL·IA.- Eptrlmat pollilo
senbach.
Va aprobar-se la petició d'inEl Parlament italià ha sigut disolt l
grés en la Internacional de la convocades
per al dia 6 d'AComissió sindical de Rumania. brll. Segonseleccions
la
nova
llei
el
Va decidir-se, en principi, ad- líartit que reuneixi un electoral
determinat
herir-se al Congrés internacio- laut, per cent du majoria ocuparà aunal de Legislació social que
les dos terceres parts
tindrà lloc a Praga el mes de tomàticament
otéis
llocs
de
la
Can>bra Popular.
setembre d'aquest any, invitant- ; Aquesta llei, engendrada
per Musse a les organitzacions afiliades solini amb el propòsit du donar
estaa què prenguin part en aquestes
bilitat
al
seu
govern,
deu
haver
donat
reunions internacionals.
La Federació Sindical Inter- al cap feixista, després ¡d'aprovada, la
nacional, ha resolt consagrar impressió de que eutranyava un fort
-en tots els paissos el tercer diu-' perill absolutista. Per això al fer la
de candidats ha imposat que
menge del mes de setembre a la llista
340 que presenta el l'ei x Ume, 120
celebració de grans manifesta- dels
cions contra la guerra. El Co- Siguin persones apartades del feixismitè ¿xecutiu ha decidit editai1 pau i alguns flus o DOS ad es a Ja dictaun .llibre contenint exposició del ttura regnant. S'Iiaiiescullit bornes de
punt de vista de la Internacio- alta significació intelectual i política,
el I* Balandra, Nicola i Orlando,
nal sobre la qüestió de la gue- feptre
rra i de la pau, amb les resolu- piolia dols quals no acceptaran segucions que sobre la matèria es <rament la designació.
prenguin en el pròxim Congriés,, í Ambjtot, 'Mussolini ha donat una
de VienjH articles de personali-' ,,provu de clarividència en nò volguer
tats obreres de tots els paissos,. jésher massa sol en la direcció de l'EsEl Congrés Internacional Sin«, (tot. A l'hora de la reflexió els homes
dical és celebrarà a Viena del 2 ¡»ans comprenen que sense una, colal 7 de juny d'aquest any. La ^aboració efectiva de les diverses forExecutiva s'ha ocupat de l'orri ces que opereu en el plànol politic no
ganització pràctica del Cóngréjy a. bí ba govern possible, El despotisme
designant a Jouhaux per a qtfc™ Ündrà alguna eficàcia per a destruir,
informi • sobre la qüestió de la ;,pero no ea té ni pot tenir-ne per a dílluita cqntja la guerra; a Leipart rlgir, construir o governar. Catorze
j,jttaso8 de govern han sens .dupte enper a que 'exposi l'actitut' de
;
Federació Sindical Internado*»; senyat a Mussolini qua«-estèril neganal en frout a les altres organi^ tiva es l'obra de dictadura personal o
zacions sindicals internacional;, tfe canta.
a Mertens per a que informi so/: ÍNDIA.- La lletra d« Ma«Donald
bre la defensa de la jornada
,,S'ua parlat molt de la carta que cl
vuit hores i a Oudegeest per »I forner
Ministre anglès va dirigir als
que tracti de les relacions entré* .extremistes
el dia Q de gener en
la Federació Sindical i els Sec resposta a! indi«
missatge
que li havien
cretariats profesionals intern^,
adreçat
aínb
motiu
de
la
darrera viecipnals.
'•'•
*tprla
electoral.
Reproduïm
aquesta
S'havia pensat en portar *alH
Congrés de Viena el problema /lletra recordant que fou escrita abans
MacDouald; assumís el pode la immigració i de la emigra- de que Mr.
'
,
. ;'
ció, però a proposta de Martetis- » der:
'«Vigilo
amb
un
gran
neguit els ess'ha acordat convocar una conferència especial de delegats deveniments de la índia. En el curs
dels paissos interessats en el $9 la, meva vida pública he guanyat
problema, la qual es reunirà ,f i-J^r «scovicelo 4e que per a que el proPraga precedint la Conferencia jgrí-a posés arrels fondes havia d'ésser
de llegislació social que ha dj2 pertat per ço que en diem convents
jpolitics ^ constitucionals. La nostra
reunir-se pel setembre.
El Comitè Executiu queda en* generació ha presenciat tota mena de
terat de un telegrama de Gom» 'moviments revolucionaris molts dels
pers dient que la Federació quals han tingut èxit 1 han conseguii
Americana del, Treball, garas- ''trencar el nexe que e'ua uneix amb el
titza una suscripció de lOO.OÒff passat, però a la fi, després de grans
dollars en benefici de les orga- (íufrlments 1 de donar Hoc a la creació
nitzacions obreres d'Alemanya, d'estaís morbosos, s'han hagut de reLes noves arribades a la Ofici- 'culllr els punts escapats i aplicar ana Sindical senyalen una millo- quells principis que s'havien rebutV
ra en la situació d'aquestes or- íat.
ganitzacions, però cal continuar • «No veig esperança en la índia sí
l'esforç i recomenar als afiliat« 'ha de devenir l'arena d'una lluita enque auxiliin en la forma que pa- tre constitucionalismo i revolució.
guin a les dones i als infants ; Cap partit de la Oran Bretanya s'afectarà per les menaces de força o per la
d'Alemanya.
Va tractar-se extensament de política d'aturar l'acció de govern, i
la lluita per el sosteniment de la .si hi ha a la India qui panai que això
jornada de vuit hores partie«"» ! no es veritat, els fets el deixaran prou
lament a JUemama. SegojBS decebut. Jo demano a tots els amics
Leipart Ia liei relativa a Ia jor- de la Indta que s'acostessin «n compnada de vuit hores ha quedat tes d'apartar-se i que és dirigissin
sensi vigor des del 17 de no* preferentment a la »nos tra raó i als
vemBre de 1923. S'havia previst nostres sentiments.
>Deploro molt l'esperit regressiu
que desprès de l'armistici es
consignaria en el Códig del T*e- que informa alguns sectors del meu
ball, sometent a la votació del pu(s, però no valguem equivocar-nos
Reichstag la Ilei definitiva sobre respecte a causes i efectes, Quan s'ales vuit hores. El Códig es troba pela a mètodes revolucionaris tant si
dem un t de la taula del Reichis- .la'foroa es emprada en un sentit attiu
tag, però a causa dels trastorns compassiu, una reacció de la part
ocorreguts no ha pogut apro- oposada ha de venir, i homes i partits
animats de la més sincera bona vobar-se encara.
Per a suplir la manca d'aquer luntat són arrabassats de l'escenari
lla llei, el Govern ha dictat u» per a fer lloc a les reaccions de dreta
decret el dia 1.e d'aquest any* i d'esquerra que es destrocen ridícudisposant en l'article primer là lament fins que es convencen de que
jornada de vuit hores i la sefr perdeu miserablement l'estona.
»Ja sé que l'aproximació i la bona
mana de quaranta vuit. Deteif
mina que durant trenta dies de voluntat-' ha - d'ésser mútua. El meu
cada any es permeterà un aug- convit i el meu requeriment no és per
ment de dues hores extraordl^ consegüent dirigit únicament a vosnàries. Aquestes hores suple- altres, sinó Igualment a les autoritats
mentàries es concertaran coi? britàniques.»
Aquesta carta, més que la exposicontracte col·lectiu que superioció d'un pensament, es una vaga inra l'organització obrera.
Contra aquesta disposició ha sinuació de bon desig que ha deixat
començat ja la lluita la organit- ' als.indis perplexes. La premsa afecta
zació obrera d'Alemenya. La Se- als swarajists es pregunta quin mancretaria de la Federació Sindj>* - cament hauran comès que els hagi
cal Internacional crida l'atenciè pogut alienar les simpaties dels sode tots els treballadors organit- cialistea britànics. Els més optimistes
zats sobre aquesta lluita, a fi de consideraven que el to de la carta era
que no perdin de vista que una dirigit especialment al poble britànic.
vioació de la jornada de vuit Bla espectadora més o menys ente-

rats de les qüestions de In índia tenim dret a creure que la cordial ctrcunspecció de MacDonald era l'únic
to possible que podia tenir el missatge ea els dies dlflcüs en que fou eacrit.

vulgui enfonzar-lo—el caràcter
nacionalista de la maaaoi»ra<queda confirmat (J) amb els telegrames que els Srs. Sala, president
de la Mancomunitat, i el Comte
de Fígols, president de la Diputació, ^ havien adressât ei dia
abans\ al President del Directori Militar, adherint se als acords
del Foment.
Amics, res de bêtes noires)
Es massa còmode. Ens cal pendren-s'ho resignadament, però
els problemes que planteja la vida moderna no són tan senzills
com tot això.

li t'ait raUMmt
La Joventut Socialista alemanya ha
llençat una crida adreçada a tes Jo*
ventata Socialistes de tot el món, per
a que en aquestes hores d'angoixa
per al poble alemany «fassin tot 'el
que puguin per ajudar a la República
alemanya, una de les majoro conquestes revolucionàries» d'aquests temps.
Signen la crida P. Voog, Thaller,
Karl Heinz i Ernst Paul de Gaeve. i
JUSTICIA SOCIAL fa seva aquesto
crida, recomanant als seus lectors que
no deixin d'ajudar moralment i materialment els socialistes alemanys.
Cada organització o entitat socialista
pot obrir suscripciona per aquesta
finalitat.
El poble alemany rau en la misèria
i angoixa, sobretot els homes de professions lliberals, o sigui els intel·lectuals, molts dels quals formen la plana major del Socialisme. Per ajudar
a aquests treballadors de l'intel·ligència, la colònia francesa de Berlin ha
fet també una crida per la constitució
d'un Comitè francó-alemany que, donant ajut als necessitats d'ambdós
paisos socorrent, a Alemanya, els
intelectuais i a França els damnificats de les regions devastades contribueixi també a l'acostament dels
dos pobles, mitjançant una \obra de
germanor necessària per salvar l'Alemanya, i, amb ella, l'Europa Continental.
Han adherit a aquest propòsit, a
França, escriptors com Bazalgette,
Brûlât, Bloch, Dujardln, d'Estournelles de Constant, Gide, Hamon, Kahn,
Hiebet l Romain Rolland. A Alemanya, el Prof. Nicola!, Max. Harden,
Bernstein, Poerster, HUler, Lichnorosky, Mann, Hue Simon, Turel,
Wegnor i molts d'altres.
A Italia, Umberto Zanotti-Blanco
ha constituït un comité per ajudar
els intelectuais alemanys, russos i
polacs. Aquest comitè ha llençat
una crida als esperits generosos de
la Italià d'avui, els quals han respost
tot seguint a tan lloable Invitació.
Cal assenyalar amb goig totes aquestes iniciatives que confirmen
una vegada més que la Solidaritat Internacional no és una vaga aspiració,
tino una bella realitat.

IK IHlB! iRUmft
Fem present als nostres
""corresponsals que les liquidacions deuen practícat-les cada fi de mes. Als
negligents que no no efectuïn els gitarem, carregant-los una pesseta per
les despeses.
No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exemplars a 10 ets.

Treballadorl
Signe« digne de la teva condició humanal
Com a home, t'hai de «entìr
cintada I laborar amb «1 »octaUmne per l'adveniment d'naa
sodetat millor.
Com » productor, t'hai d'aplegar dini lei organltsadoni
obrera, f treballar pel millorament immediat delí tevi ger-
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Rodrigón I Ferrer
«CAMISEkS*

Un temps, fou costum d'atribuir la font de tots els mals que
pesaven damunt del poble a for
anglès o la mano negra de la
reacción. Davant d'un problema
qualsevol, hom deia uns quants
penjaments del clero, i tothom
content. Content i enganyat.
Nosaltres, els obrers, tenim el
deure de fugir d'una vegada per
sempre d'aquests puerils simplismes.
,
Ens fa dir això un editorial
del nostre estimat col·lega «Solidaridad Obrera», del dimecres
darrer, en el qual queden magnificament aclarides i simplificades les profundes i complexes
causes de la crisi industrial que
travessa la nostra terra, reduintIcs.... a una burda maniobra de
la burgesia nacionalista, àvida
de crear conflictes «per a servir
als seus interessos polítics».
Ultra que a la burgesia, nacionalista o no, no li plauen els
conflictes de cap mena, i no te
cap interès ideal fóra del seu
negoci—amb la qual cosa no es
veu prou clar que ella mateixa
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