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Els obrers tenen
en llurs mans
l'esdevenidor
de Catalunya

O R G A N D E LA U N I Ó S O C I A L I S T A D E C A T A L U N Y A

Abstencionisme suïcida
A mesura que s'acosta la data de les vinents eleccions,

el grup que controla la C. N. T. i el seu pretès òrgan de
Premsa, intensifica la campanya en pro de l'abstencionis-
mc obrer. Aquesta actitud, més que fonamentada en una
qüestió de principi, és filla del temperament derrotista
que han palesat els nostres anarquistes d'un quant temps
ençà davant els triomfs—migrats triomfs, però triomfs
al fi—de la democràcia. És l'actitud dels fracassats que, in-
capaços de fer res pel propi compte, es desesperen en
veure com els obrers guanyats per la República als deu-
res de la ciutadania van apartant-se de llur costat ¡ inte-
grant-se al conjunt de les activitats polítiques organitza-
des de la nostra terra, perquè veuen que és l'arma polí-
tica la que d'una manera més immediata pot acabar amb
els privilegis i amb la dominació incontrolada de la bur-
gesia, que sols han estat possibles per l'apatia i l'absten-
cionisme suïcida de la nostra classe obrera.

Si mai hi hauran a Catalunya unes eleccions que im-
pliquin una tremenda responsabilitat per a tots els ciuta-
dans i especialment els obrers són aquestes que ara anem

^ar4aslcbr-ai:».-its,ttacta, 00,45019 jmenp, .d'establir cl con-
tracte social sobre el qual s'ha d'assentar tot el futur de
la col·lectivitat catalana. Es tracta d'imprimir la direcció
que per un llarg temps haurà de seguir la nostra nau. I si
bé ens serà possible rectificar quan calgui aquesta direcció,
si és que per ventura el llançament no fos realitzat per
les nostres mans, hem de procurar estalviar-nos l'esforç
que això representaria amb una manifestació rotunda de
ia voluntat obrera, llançant-nos a les urnes per tal de do-
nar el triomf a les forces polítiques que assegurin l'esta-
bliment d'un règim de llibertat i de justícia que prepari
a Catalunya el terreny per a l'adveniment del Socialisme.

Abstenir-se de votar en aquestes eleccions és renegar
de la pròpia dignitat ciutadana. I aquest pecat seria do-
blement greu en els obrers, que són els més necessitats,
per defensa i per ofensa, d'una activa i enèrgica interven-
ció en el govern de Catalunya. No votar en aquestes elec-
cions és donar el triomf a la Lliga, la qual compta amb
un nombre fix i segur d'incondicionals que comprenen els
avantatges que en llur interès els reporta la intervenció
política. No votar en aquestes eleccions és tornar a la
dictadura. Es lliurar-nos lligats de peus i mans a la bur-
gesia per tal que damunt la nostra carn inscrigui la
marca de foc de la nostra vergonya i la nostra escla-
vitud.

I això ho hem d'evitar, portant al convenciment de
tots els obrers la imperiosa necessitat que tenen de par-
ticipar en les pròximes eleccions, de no mancar en aquest
gr;in moment històric que s'apropa i que ens dóna accés
a ena Catalunya nova, que serà la nostra si així ho volem.

En aquest moment, el deure de tots els militants de
la U. S. C. és el de lluitar en tots els ambients i per tots
el* mitjans contra l'abstencionisme obrer, per tal d'im-
peJir el triomf de la reacció.

Unió
Socialista
de
Catalunya

Mítings i Conferències
AVUI

Conferència de Joan Comorera a la
Secció d'Arenys de Munt, a les nou del
vespre. Tema: "Què é« Socialisme".

OCTUBRE 26
Conferència de Ramon Jové Brufau,

a les deu del vespre, al local central

de la U. S. C. (Alt de Sant Pere, 29),
organitzada per les Secciona dels Dis-
trictes 1 i IV, sobre el tema: "Acció de
govern i programa mínim".

Conferència pública, amb controvèr-
sia, de Lluís Ardiaca, a la Secció de la
U. S. C. de Badalona. Tema: "Socialis-
me i Comunisme".

Les Seccions primeres dels Distric-
tes IX i X convoquen els seus associats
a la reunió general extraordinària que
t indrà lloc el proper di l luns dia 24, a
les nou i mit ja de la vetlla, al local
social, Clot, 32, per a nomenar els avant-
candidats a les eleccions per a diputat»
al Parlament de Catalunya.

Una magnífica afirmació de la Ut S. C.

SOCIALISME I COMUNISME
Controvòrsia Campalans - Maurín

Com féu remarcar el propi Campalans
en una de les seves intervencions, la
controvèrsia de diumenge passat fou una
topada de dues mentalitats socialities
gairebé impossible de reconciliar. Si bé
coincidents en l'apreciada d'alguns
punts bàsics—la crítica de l'enemic co-
mú—les resultants dialèctiques foren ra-
dicalment oposades. Campalans inter-
pretà la posició objectiva, serena, freda
si voleu, que convé en aquests momenti
d'incertitud i de crisi. Amb ajut del seu
magnífic aparell crític i inspirat en el
seu insubornable sentit de responsabili-
tat, ens féu conèixer totes les dificultats
i tots elt obstacles que ens esperen en
la nostra ruta envers el Socialisme i ens
féu sentir—oh paradoxa desconcertant!—
un nou entusiasme i una nova vigor
per a la lluita. La ¡seva critica de la
tàctica comunista ftjf tan severa i tan
documentada que dtfconcrrtà considera-
blement el sta conti iepínant, el qual no
veié altra fugida que improvisar un
parlament de míting de tons simplistes
i dialèctica de bastttix que si bé acon-
seguí accelerar el ritme d'alguns cors,
no desféu cap de tes argumentacions ca-
pitals del nostre company Campalans.
Especialment en la seva rectiftfacióf

Maurin va incórrer en tais tòpics, ab-
surditats i àdhuc contradiccions que ens
produí una ben pobra idea del flamant
president del Bloc Obrer i Camperol.
La ressenya que segueix—de la qual
n'és responsable el company Ardiaca,
destacat especialment per JUSTÍCIA
SOCIAL—resumeix tan fidelment com
possible els parlaments de Campalans i
Maurín i llurs respectives rectificacions.

A les onze en punt del mat! del diu-
menge passat, hora anunciada per a
començar la controvèrsia Campalans-
Maurín, la sala i totes les localitats del
Teatre del Conservatori de Manresa es-
taven plenes d'un públic nombrosíssim
que demostrava la «èva expectació per
a l'acte. De Barcelona i dels pobles
de la comarca de Manresa havien acu-
dit nombroses caravane« de militants de
la ü. S. C. i del B. O. C. per a escol-
tar la veu de llurs líders, i és bo fer
constar que malgrat l'expectació regnant
i la tivantor d'esperit que com a con-
seqüència natural del desenrotllament de
la controvèrsia es produí en alguns mo-
ments, no ocorregué cap incident des-
agradable.

La controvèrsia estava organitzada
per la "Penya Renovació", la Junta de
la qual, amb el company Vilarasau al
cap, presidí l'acte. Es decidí per sort
quin dels dos contraopinants havia
de prendre la paraula en primer lloc
i fou Campalans qui pausi a ocupar la
tribuna en mig d'un gran silenci.

Parlament de Campalans
L'orador, amb paraula reposada, co-

mençà expressant els seus dubtes sobre
l'eficàcia d'aquesta mena d'actes, on el
diàleg queda reduït a dos monòlegs. So-
cialistes i comunistes, partint dels ma-
teixos postulats bàsics i adscrits per un
igual dins el marxisme, parlem dos llen-
guatges diferents en correspondència
amb dues estructures mentals. Declara
la seva admiració per l'obra de la Re-
volució russa, el respecte amb què se-
gueix la gestació que allí s'intenta d'un
nou ordre social. Aquest respecte, que
no és correspost pels comunistes, els
quals culpen la socialdemocràcia de to-
tes les malvestats que colpeixen la Hu-
manitat, no ens ha de privar de discu-
tir la tàctica emprada pel comunisme
internacional en tot allò que té de cri-
ticable. Mentre Marx, el 1864, en orga-

nitzar-se la primera Internacional, va es-
tablir unes bases prou amples per tal
que poguessin aplegar-s'hi tots els sec-
tors proletària, amb consciència de clas-
se, des dels tradeunionistes als proudho-
nians, la III Internacional vingué a di-
vidir el proletariat, ocasionant les des-
fetes d'Itàlia i d'Alemanya, puix les
v!nt-i-una condicions de Moscou no po-
dien ésser acceptades per cap d'aquells
que sentien netament la democràcia pro-
letària, com s'ha palesat amb les con-
tinuades expulsions que han anat sofrint
tota els homes que tenien una vàlua intel-
lectual, des de Trotski a Bukàrin, passant
per Zinoviev i Kàmenev. Per la mateixa
raó no han pogut conviure amb l'esperit
d'aquelles bases ela camarades Nin . i
Maurín. Ela socialistes catalans evitem
en ela nostres actea correspondre a les
crítiques dels arnica del B. O. C., però,
forcata per les circumstàncies, tot i re-
novant la nostra admiració per l'es-
forç del poble rua, haurem de divulgar
la situació real de la Rússia soviètica.
La tàctica del partit que agabella l'a-
nomenada dictadura del proletariat, »'en-
tronca amb l'estricta tradició del 'je-
auïtiame. L'orador addueix nombroses
cites de documents bolxeviates recents
per a demostrar lea següents caracté-
ristiques de la tàctica del partit comu-
nista rus en la nova construcció social:
"Educació dogmàtica", "negació de la
llibertat"—sense la qual, deia Rosa
Luxemburg, la corrupció és inevitable—,
"disciplina de ferro", "prohibició del
lliure examen", "condemnació dels re-
negats", cercar l'estímul amb premia
i castiga" i orientar tota l'actuació amb
el principi rector que la fi justifica elt
mitjana.

Com que a la nostra terra les modes
acostumen a arribar amb un cert re-
tard—diu Campalans—és molt poasible
que ara haguem de sofrir una febrada
de verbals extremismes comunistes, justa-
ment a l'hora que en els països me»
civilitzats, amb la sola excepció d'Ale-
manya, els efectius del P. C. I. dismi-
nueixen ràpidament. En prova de la
seva afirmació, Campalans llegeix unes
intereasantíssimes xifres de l'informe de
Bewer al Ple del C. E. de la I. C. d'a-
bril de 1931.

L'orador remarca finalment la contra-
dicció que existeix en el fet que ela
nombroaos partits comunistes de fora de
Rússia s'adrecin eapecialment a la cap-
tació de pagesos i manobres, estaments
proletaris els més endarrerits, quan jus-
tament pagesos i manobres viuen a
Rússia, on subsisteixen lea claases i les
eeves diferenciacions, en qualitat de ve-
ritables pàries.

Parlament de Maurín
El president del Bloc Obrer i Campe-

rol comença el seu parlament expo-
sant el seu criteri que Campalans, que
es trobava al seu costat en la campa-
nya contra el terrorisme del Comitè
d'"Actuac!ó civil", ha deixat de treba-
llar per la causa proletària. Combat la
idea de cultura humana exposada pel
seu contraopinant, en el sentit que cal
eapecialment enfervorir les masses en la
imminència de la revolució social. Asse-
gura que és impossible l'emancipació
de la classe obrera pels sols camins de
la cultura, i llegeix, per a reforçar el seu
judici, un paràgraf de Pau Iglesias. No
hi ha homes, sola hi ha classes. Per a
demostrar la migradesa de les reivin-
dicacions que en aentit de llibertat han
estat obtingudea pel poble, des de la
República ençà, comenta la prohibició
del governador de Barcelona per a po-
der radiar la controvèrsia tot i que la

demanada de permís li havia stat feta
per un diputat de la Repúb ca, com
és el camarada Campalans. ' Quan el
proletariat espanyol s'hagi apoderat del
poder públic, els que no podran radiar
les seves conferències seran els homes
de l'Esquerra."

Les construccions de la nova Rússia
són de tal magnitud, que han hagut
d'ésser reconegudes per tota els homes de
la socialdemocràcia que han visitat la
U. R. S. S., des de Vandervelde a Zuza-
goitia, com així mateix ho ha fet l'ora-
dor anterior. Això vol dir que el pro-
letariat, primer que tot ha de prendre
el poder per a dedicar-se de ple, com
es fa a Rússia, a l'edificació de l'eco-
nomia socialista. Hi ha un concepte de
la llibertat burgesa, però aquest no pot
ésser el nostre. Avui vivim sota una
dictadura burgesa i hem d'anar a esta-
blir la dictadura del proletariat. Cam-
palans ha dit que reconeixia, segons
Marx i Engels, la necessitat de la dic-
tadura, en el període revolucionari. Però,
¿és que es pot fixar límits a la dura-
ció d'una revolució? ¿Què són quinze
anys en la vida d'un poble? La Revo-
lució francesa tingué una duració con-
siderable, des de l'obra dels girondin«
i l'actuació jacobina fina a »rribar »
consolidar els nou« principis de la so-
cietat capitalista en la seva lluita con-
tra la tirania feudal. Rússia es troba
encara voltada d'Estata capitalistes que
«on per a ella una amenaça constant.
No ja »ois d'una guerra japonesa, sinó
el perill de l'imperialisme hitlerià i
del nacionalisme de Polònia que e«
troba a les portes de Rússia com
un gos de presa de lea potencie« capi-
talistes. La posició dels socialiste» no
pot éaser de mansuetud evangèlica. Cal
que aigui "de conatant violència. "No
oblidem que si la burgesia no necessi-
tés per a viure de la classe proletària,
l'esclafaria sense compassió!"

(Continua a la pàgina 4)

Com entenen eie co*
munistes el front únic

obrer
Heus ací (segons La

Correspondance Interna-
tionale del 8 d'octubre, òr-
gan oficiós de la I. C.) una
resolució del XII Ple del
Comitè Executiu de la In-
ternacional Comunista d'a-
quest any que s'acaba de
celebrar, que dóna molta
llum sobre l'estranya con-
cepció que tenen els comu-
nistes del front únic obrer
i de la millor manera de
realitzar-lo :

"Solament orientant
principalment els nostres
atacs contra la socialdemo-
cràcia, principal suport de
la burgesia, podrem batre
i enderrocar amb èxit el
principal enemic de classe
del proletariat, la burge-
sia."

Exemplar i alliçonador.
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LA SETMANA POLITICA
Les presons governatives

El faisme loo per 100 ha in-
tentat una vaga general de l'art
tèxtil. No reexí. D'haver-ho
aconseguit, a aquestes hores ja
tindríem una altra vaga gene-
ral "revolucionària" a afegir a
la llista interminable.

De l'intent n'hem de treure
dues conseqüències fecundes: la
declinado de la influència f aista
i la insanable barroeria del Go-
vern civil.

Pot ben dir-se que el Govern
civil sosté el faisme 100 per 100.
Que el faisme 100 per 100 ja
hauria passat a la història, de
no comptar amb la tàctica au-
xiliar del Govern civil.

Per dissort de Catalunya els
homes que han passa-t pel Go-
vern civil de Barcelona d'ençà
de la República, no han com-
près una veritat elemental: que
la legalitat estricta ofega el
faisme 100 per loo; que l'ar-
bitrari tat del Poder públic en-
forteix el faisme 100 per 100.

No capint-la, el Govern civil
no ha tingut cura del seu pres-
tigi republicà. No estimant-la,
el Govern civil ha "continuat"
la història. Davant els arbitra-
ris, ha comès arbitrarietats. Da-
vant els irresponsables, s'hà co-
bert amb la irresponsabilitat po-
licial. I ha respost a les facècies
verbals i il·legals del faisme 100
per loo, amb l'absurditat jurí-
dica de les presons governati-
ves. «

La força del faisme 100 per
loo és el sentimentalisme pri-
mari de certes zones del prole-
tariat. I patirem faisme 100
per loo, mentre patim autori-
tats que li facin el joc sentimen-
taloide. Tots coneixem la força
dels contrastos ingenus, i el va-
lor de continuïtat que hi troben
el faisme 100 per roo i altres
senglars de l'extremisme ne-
groide. I de totes les compara-
cions la pitjor és aquesta: el
guant blanc per als reaccionaris
benestants, la mà de ferro per
akfreaccionaris proletaris. Tant
més pitjor quant més respon a
la veritat dels fets.

Es una realitat que a Barce-
lona no hi ha presos governa-
tius reaccionaris. És una rea-
litat que a Barcelona els reac-
cionaris detinguts casualment
han gaudit d'un tracte de fa-
vor. És una realitat que a la
presó i als calabossos de la Po-
licia hi ha permanentment pre-
sos governatius proletaris. Es
una realitat que sistemàticament
els proletaris detinguts no han
merescut, mantes vegades, ni el
tracte que la seva condició d'hu-
mans exigia.

Doncs què?
Essent així, ¿hem d'estranyar

que encara hi hagi faisme 100
per IDO, que, encara, invocant
un fet real que fereix pregona-
ment e! cor de la multitud obre-
ra, el faisme 100 per 100 pu-
gui projectar vagues generals
"revolucionàries"?

Fàcil serà anihilar el faisme
de carrer i taverna si abans
foragitem el faisme del Govern
civil. L'un procrea l'altre i junts
destorben la ja iniciada evolu-
ció del proletariat català.
Els sagristans del D. 1. C'

Amb permís de llurs pares
espirituals, els sagristans del

D. I. C. ens en diuen unes quan-
tes de fresques.

No som res, afirmen.
Si és així, ¿ per què es preocu-

pen de nosaltres?
No els mou la mansuetud ca-

tòlica. Que si això fos, ens de-
dicarien "¡n mente" un parenos-
tre per a recomanar la nostra
insignificancia a la misericòrdia

Els mou la por.
del bon Déu.

Res més que la por.
Els sagristans del D. I. C. i

els que paguen les misses saben
positivament que a Catalunya
l'enemic terrible som nosaltres.
Saben que nosaltres no som an-
ticlericals de llavis enfora. Sa-
ben que nosaltres no som anti-
catòlics de llavis enfora. Saben
que som anticlericals, anticatò-
lics substantivament, ferma-
ment. I que som nosaltres els
únics que ens proposem portar
i portarem fins a les darreres
conseqüències el procés de total
laïcització que tot just ha co-
mençat la República.

I la protesta d'avui, la rancú-
nia d'avui del borinots celes-
tials contra la U. S. C., són an-
ticipacions d'un immediat i, per
a ells, fosc esdevenidor.

Lea genialitats de Carner

Carner, ministre d'Hisenda
de la República, va dir, en pren-
dre possessió, que s'imposava
un deure únic : anivellar el pres-
supost.

I ha complert la promesa
constantment a i'inrevés.

EI primer pressupost tingué
un dèficit inicial de 500 milions
de pessetes. El segon .pressu-
post, en projecte, té un dèficit
inicial de 600 milions de pesse-
tes.

Un altre ministre d'Hisenda,
menys genial, s'hauria entestat a
cobrir aquests dèficits cercant
noves fonts impositives en les
encara gairebé verges terres
del vici, del luxe, del privilegi.
Però Carner, ministre d'idees
genials, descobrí un procedi-
ment meravellós per a tapar
forats: llançar al mercat títols
de deute públic.

Gran ministre!
Gegantí ministre si recordem

que per a reduir el primer dèfi-
cit inicial va augmentar els im-
postos indirectes, els més immo-
rals i antieconòmics, i projec-
tà ressuscitar l'impost als sala-
ris.

Evidentment, uns quants mi-
nistres genials tipus Carner, o
unes quantes més genialitats car-
nerianes, i la Hisenda republi-
cana res no haurà d'envejar a
la modèlica Hisenda dictatorial.

Però, digueu-me amb veu al-
ta o baixa, cpra us plagui : ¿ què
més pot esperar-se, en matèria
impositiva, del genuí 'represen-
tant de la gran finança penin-
sular?

Azana

Admirem Azaña. És un polí-
tic contemporani com ' no els
ha tingut Espanya. És un home
d'idees clares, de propòsits
ferms, que va dret a la seva
feina.

Però no som "azañistas". i
no compartírem gens ni mica
l'entusiasme popular que pro-
vocà el seu viatge a Catalunya.
I és per això, ben conscient-
ment, que ens oposàrem a la
participació oficial de la U. S, C.
en les festes de l'arribada.

D'Azana no s'ha revelat més
que un aspecte : el simpàtic, de
l'home que porta coratjosa-
ment el timó de la nau republi-
cana. No trigarem a veure-li la
segona cara, tan aviat com es

tanqui el període Constituent
de la República. I en aquesta
segona cara hi veurem el» na-
cionalista, i'imperialista, el mi-
litarista, l'home de psicologia i
de tàctica substantivament bur-
geses, de burgesia segle xx, de-
cidit a realitzar a Espanya la
política de força característica
del capitalisme occidental.

Compte amb Azaña, amic»!
Que demà, en trobar-se cara a
cara, no hàgim de justificar pa-
raules i gestos imprudents d'a-
vui.

"Requiescat In pace»
Lerroux ha estat a Catalu-

nya. L'il·lustre "caudillo", rode-
jat del seu brillant estat major
dels Pich i Pon i Giralts i
Ulleds, ha recorregut les terres
catalanes, recollint xiulades ho-
mèriques i l'homenatge del pu-
pisme no agabellat per la Lliga
Regionalista ni per Marcel·lí
Domingo.

Ara sí que podem ben dir:
Lerrouxisme, ja has ben mort.
Requiescat in pace f

l en di r-ho solament ja respi-
rem un aire més pur en aquesta
terra !

JOAN COMORERA

ELS SOCIALISTES I EL REARMAMENT
L'últim Congrés celebrat pel

Partit Socialista Espanyol ha
constituït sens dubte un triomf
memorable per la seva teatra-
litat, necessària per a donar a
la burgesia la sensació de for-
ça que cal, i demés pel sa espe-
rit socialista que impregna la
major part dels seus acords.

Però hi ha entre els resultats
pràctics del Congrés un punt
tan delicat que no és possible
deixar-lo sense el nostre comen-
tari. Pel mateix que crec que
entre el Partit Socialista Espa-
nyol i la nostra Unió Socialista
hauria d'haver-hi un veritable
corrent de confraternitat en lloc

•d'una cortès "conllevancia",
crec també convenient que tota
discrepància ideològica sigut im-
mediatament assenyalada, i no
per a continuar la discussió un
xic infantívola sobre qui està
més a l'esquerra, o sobre qui és
més socialista, sinó'per a dpnar
motiu a possibles rectificacions
encaminades al millorament col-
lectiu tan ràpid com sigui pos-
sible.

Per 23.718 vots contra 6.536
va aprovar el Congrés una esme-
na del company Prieto, actual
ministre d'Obres públiques, en-
caminada a fer possible la con-
tinuació dels ministres socialis-
tes en el Govern de la Repúbli-
ca, és a dir, el Congrés va ma-
nifestar-se d'una manera clara
i neta a favor de la col·laboració
ministerial. Els que havíem se-
guit amb atenció els apassionats
debats d'aquest Congrés ha-
víem pogut copsar un predomi-
ni bastant accentuat de la ten-
dència anticol·laboracionista, pe-
rò no podem fer cap objecció
al fet que la brillant i eloqüent
intervenció del company Prieto
vagi tenir la gran virtut de cap-
girar la votació final, tant més
quan estem convençuts que

aquell acord ve a fixar una po-
sició que és avui la més conve-
nient per a la consolidació de
la República.

En canvi, considerem d'una
gravetat extraordinària per a
l'esdevenidor del socialisme es-
panyol el que s'hagi volgut fer
inseparable la col·laboració mi-
nisterial d'una adhesió sense
condicions a la política de rear-
mament tan brillantment sostin-
guda pel President Azaña i que
tantes desventures pot portar a
la nostra naixent República. És
certament lamentable que, ha-
vent-se assenyalat en els debats
del Congrés tantes matisacions,
no s'hagi marcat amb vigor la
separació més absoluta entre la
col·laboració ministerial i el fet
d'acceptar sense discussió la po-
lítica de rearmament. No sa-
bem veure per quina raó el fet
de continuar formant part del
Govern ha de portar necessà-
riament com a conseqüència
l'acceptació dels augments pro-
posats per Azaña en el pressu-
post d'armaments. Considerem,
pel contrari, que aquesta posi-
ció equívoca no és altra cosa
que una habilitat posada en joc
pels que tenen interès a conti-
nuar dient-se socialistes malgrat
ésser partidaris d'un rearma-
ment tan intens com sigui pos-
sible.

En aquest punt tenim perfecte
dret els electors socialistes que
sigui escoltada la nostre veu, i
aquesta veu, que les nostres do-
nes deixaran sentir amb vehemèn-
cia cada vegada que siguin crida-
des a votar, diu tot simplement
que desitgem el desarmament
immediat i sense contempla-
cions de cap classe. No ens hem
de cansar de repetir als polítics
de tots els camps que el nostre
poble està fastiguejat de sentir
parlar de dèries imperialistes, i

que no estem disposats que el
penós dèficit arrastrat d'un any
a l'altre pel pressupost espa-
nyol serveixi més per a prepa-
rar una guerra que no volem
fer-la mai, i que desgraciada-
ment si la féssim seria perduda,
a causa de la tremenda despro-
porció dels armaments espa-
nyols amb els dels Estats que
podrien enfrontar-s'hi. Per al-
tra part, en els temps que en-
tren dintre les recordances de
la nostra generació és ja sabut
que l'exèrcit espanyol sols ha
conquerit derrotes parençoses i
tristíssimos, la qual cosa seria

motiu suficient, si no hi hagues-
sin altres causes molt més no-
bles, per a defugir amb ener-
gia tota actuació de caràcter
bèl·lic.

Els que tenen interès que ía tris-
ta política dels armaments conti-
nuï sense variació han presen-
tat hàbilment el dilema: desar-
mar-se o rearmar-se. A aquest
dilema és molt trist que tots els
socialistes espanyols no hi pu-
guem contestar amb unanimitat
i amb tota energia : Desarmar-
se, i com més aviat millor!

ESTANISLAU RuiZ

ECOS I COMENTARIS
Una vergonya intolerable

El simpàtic gremi de Serra-
llers i Ferrers de Barcelona es
veu que es troba en mans tro-
glodítiques. En les bases del
Concurs d'aprenents, organit-
zat sota l'advocació del bena-
venturat Sant Eloi, per tal d'a-
creditar l'edat dels concursants
s'exigeix, com a únic document
fefaent, la presentació de la fe
de Baptisme. I els que no estan
batejats com Déu mana, que
es facin repicar. El bo del cas
és que tot i aquest esperit rabio-
sament sectari, és segur que, se-
gons costum, l'Ajuntament i la
Generalitat atorgaran als beatí-
fics manyans sengles subven-
cions.

¿Tenim o no autoritats re-
publicanes?

•
Apretat per la rastellera de

fallides i contradiccions en què
han caigut els dictadors del
proletariat rus, retreta per Cam-
palans, el camarada Maurín va
retreure una confessió de Le-
nin, segons la qual, durant l'any

anterior, els bolxevistes havien
tingut noranta set errades í tres
encerts.

"Loi comunistas son hom-
bres y están sujetos a equivo-
carse", deia l'orador. J segui-
dament engegava el disc contra
els "traïdors" de la socialdemo-
cràcia i del Partit Socialista Es-
panyol, fulminant anatemes per
dues o tres errades comeses. El
dret a equivocar-se deu ésser un
privilegi comunista. Es veu que
encara hi ha classes.

•
La "masa encefàlica"

La famosa "Agrupación al
Servicio de la República" acaba
de prestar a la República el
seu primer servei : S'ha dissolt.

S.

Es prega a tots els subscrip-
tors de JUSTÍCIA SOCIAL tin-
guin a bé de remetre l'import
de llur subscripció a l'adminis-
trador, per a facilitar aixt la
tasca de cobrament, i per a re«
collir els cabals necessaris per
a fer front a les despeses na-
turals de) nostre setmanari.

L'administrador.
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SOCIALISME I COMUNISME

Glosses a la controvèrsia Campalans-Maurin
«Han lle«ritela llibres,

els han après de memò-
ria, «Is han repetit, però
no n'han comprès ni un
borrall.» — LRNIN.

(Op. Compisi, XVI, p. 212.)

1. Els nostres amics del B. O. C.
En els meus trenta anys d'ac-

tuació política no tinc en la
consciència la recança d'haver
posat, ni una sola volta, llenya
al foc de les discòrdies obreres.
Els lectors de JUSTÍCIA SO-
CIAL amb bona memòria po-
den recordar les meves velles
campanyes per a humanitzar les
discussions dins la famí l ia pro-
letària. No calia que Marx ha-
gués assenyalat la unió dels tre-
balladors com a postulat bàsic
per a iniciar el camí del socia-
lisme perquè fos palesa l'evi-
dència de la seva necessitat. Jo
imagino el panxó de riure que
es deuen fer reaccionaris i bur-
gesos quan assisteixen a aquests
mítings on els companys del
Bloc Obrer i Camperol fan tire-
tes de la nostra pell i deixen a
la socialdemocràcia feta un
drap brut. Per aquest motiu, tot
i tenint moltes coses per dir, no
he volgut mai correspondre als
atacs amb què m'han distingit
els amics del B, O. C.—no cal
dir que amb llur accent no en
•sabria, ni que volgués fer-ho—i,
per una accentuació dels meus
escrúpols, vaig suspendre la pu-
blicació dels articles sobre Rús-
sia en el punt en què m'havia
de veure forçat a dir coses poc
agradables i tot just després
d'haver tractat d'explicar, justi-
ficar i defensar la Revolució
d'octubre. Em feia por donar
greixet al nostre enemic comú;
al nostre enemic únic, company
Maurín. Em feia por que en di-
vulgar les aberracions, les fa-
llides, les errades i les contra-
diccions dels homes que deten-
ten a la U. R. S. S. el govern
del proletariat, la gent reaccio-
nària volgués aprofi tar les me-
ves paraules per a fer "derro-
tisme" socialista. Quan es dóna
el cas que a Rússia els únics en-
certs—i n'hi ha hagut d'admira-
bles—han estat inspirats en cl
nostre pur esperit socialista !

Però avui l'acció dels com-
panys del B. ü. C. comença a es-
tendre's entre les nostres masses
analfabetes i l'accent demagògic
dels nostres comunistes — "ex-
comunicats" pel Papa Stalin—
és més propi per a exaltar els
sectors del "Lumpen Proleta-
riat" que no per a formar cons-
ciències socialistes. I amb xur-
rnes de desesperats no hi ha res
a fer. Tot el més es podrà ar-
ribar a pertorbar un míting dels
"contraris" o, en el cas extrem,
a cremar una església. Però
aquesta gent seria inútil—i fins
perillosa—si les circumstàncies,
i sobretot el nostre esforç de
constant superació, ens duien
una oportunitat o una necessi-
tat revolucionària. Predicant-
los tothora allò que cap revolu-
ció no pot donar ni mai no ha
donat en la història, aquestes
colles d'il·lusos, l'endemà de la
presa del poder, decebuts i
amargáis, perduda la fe, serien
capaços d'arrossegar llurs ídols
del dia abans i llançarien les
conquestes d'una hora a mans
de la contrarevolució.

Esperit revolucionari 1 Sí, es-
perit revolucionari 1 Però esperit
revolucionari veritable. "Una
llarga, dura i sagnant experièn-
cia, escrivia Lenin l'any 1920,
ens ha convençut a Rússia d'a-
questa veritat revolucionària;
que no hi ha dret a fundar una
tàctica revolucionària amb el
sol sentiment revolucionari."
¿Per què no li dieu al poble la
•veritat que ens ha fet conèixer
l'experiència? ¿No és insensat,
i fins criminal, voler que, ell
mateix, l'hagi d'aprendre "a
través d'una experiència llarga,
dura i sagnant"? Esperit revo-
lucionari, amics del B. O. C.,
vol dir esperit de sacrifici, "a
l'endemà de la revolució", i
això no li dieu al poble.

¿Per què no li dieu al poble
la veritat? ¿Per què no li par-
leu amb el llenguatge serè de la
raó ? ¿ Per què—fora com sou
de la cleda sectària del comu-
nisme oficial—empreu envellits,
tòpics que han estat funestos a
tantes bandes (Baviera ! Hon-
gria, Itàlia) i seguiu a ulls clucs

els "manuals de l'agitació" que
Moscou exportava per vagons,
a cop calent de la presa del po-
der pels bolxevistes i quan el
mite de la Revolució Social—
com un miratge dilusiu—havia
d'esclatar, cada dia, d'un dia a
l'altre? Si ja fa més de dotze
anys que Lenin va escriure La
Malaltia Infantil del Comunis-
me!' ¿Per què no abandoneu
d'una vegada aquests espeter-
necs de l'"agitació" i no co-
menceu la vertadera "propa-
ganda"? "Fer agitació—deia el
vostre camarada A. Bernard,
l'any 1925'—vol dir llançar
mots d'ordre a amples masses
explotant un moment d'entu-
siasme. L'agitació és d'efectes
passatgers i rarament de llarg
abast." "La "propaganda", pel
contrari, s'adreça a la raó. La
seva tasca és persuadir per la
lògica." ¿No sabeu el treball
d'educació que ha estat neces-
sari per a transformar aquells
pobres camperols ignorants que,
segons conta Lunatcharky, s'en-
caraven amb els bolxevistes i
els deien: "Ens heu promès la
Pau i ens heu donat la Guer-
ra"?

Nosaltres, els homes de la
U. S. C., aspirem a aprofitar
les lliçons de la història. Si el
nostre poble—cosa impossible—
fos prou insensat per a seguir
la vostra veu u agitadors blan-
quistes i, sense posseir la neces-
sària consciència socialista—
que vosaltres no li sabeu o no
li podeu donar, arribés—cosa
més impossible encara—a apo-
derar-se del poder—seria da-
munt vostre que a l'endemà cau-
rien les seves ires.

Serenament, sense esgarips
ni mots gruixuts, anirem exami-
nant en aquestes pàgines—la
vostra actitud ho imposa—les
tràgiques contradiccions del co-
munisme rus, els dos llenguat-
ges dels bolxevistes, abans i
després de la Revolució d'octu-
bre. Es prometia el "pa i la
pau", i vingué "la fam i la guer-
ra." S'anava a desarmar l'exèr-
cit i s'ha construït la més per-
fecta màquina de guerra. Es do-
nava la terra als pagesos (una

mica de terra, és clar, solament
la terra dels senyors, per l'estil
del que fa la República nostra)
i després els ha estat presa per
a integrar-la en els col·lectius.
Rússia està més que madura pel
socialisme, deia Lenin abans.
El socialisme ha d'ésser l'obra
de generacions, deia Lenin des-
prés. Hem de reduir la buro-
cràcia. I el proletariat rus està
aixafat avui pel més monstruós
dels burocratismes. Armarem el
poble 1 1 cap poble hi ha a la
terra tan desarmat i desvalgut
com el poble rus, sotjat tothora
pels pretorians de la G. P. U.
Tindrem llibertat proletària 1 1
els que no accepten a ulls clucs
els dogmes de Sant Stalin són
empresonats, duts a la Sibèria,
foragitats del partit o expulsats
de Rússia, com Trotski i com
els mateixos capdavanters del
comunisme català.

Amic Maurín: Res no podrà
afeblir Taféete que us tinc ni
l'amistat lligada aquells dies de
l'any 1923 quan, en hores trà-
giques, lluitàvem costat per cos-
tat en la mateixa barricada,
"per la causa dels obrers". Per
això haig de veure ara amb una
infinita tristesa el lamentable
"oportunisme" en què heu cai-
gut aquests dies preelectorals.
¿Darrera de les escorrialles
més tèrboles de la F. A. I. en
aquestes hores? ¿No veieu que
amb aquests mirallets no caça-
reu ningú l'Sobretot, amb el trac-
te de "favor" que els anarquis-
tes han tingut a la U. R. S. S.
No recordo ara la xifra exacta
dels afusellats. Però tothom sap
que a Bata s'hi està molt millor
que no pas a Sibèria o que a la
illa Solovetzki.

RAFAEL CAMPALANS

La Cooperació a Europa
SUÈCIA

Una nova fàbrica de la Unió Coope-
rativa Sueca.—La "Kooperativ» Frtrbun-
det", la Unió i Cooperativa Majorista sue-
ca, acaba de comprar per la suma de
3.750.000 corones les grans fàbriques
d'oli vegetal de la Companyia "Rey-
mersholm Gamia Industri" a Karlsham,
sobre la Bàltica, a l'extrem sud de Suè-
cia. Aquestes fàbriques seran utilitzades
per a la producció d'olis vegetals per a
la fàbrica de margarina de la K. F.
a Norrköping, ciutat industrial situada
al sud d'Estocolm, i d'olis tècnics per
a la manufactura de sabó.

Fa algun: anys, el Consell d'Adminis-
tració de la K. F. havia decidit cons-
truir una fàbrica d'olis a Norrköping,
però en lloc d'aixa ha comprat les fà-
briques de Karlsham i s'espera que el
preu poc elevat que ha pagat per aques-
tes fàbriques equilibrarà les despeses
que ocasionarà el transport dels olis
manufacturats a la fàbrica de margari-
na de Norrköping. Es fa remarcar, a
més, que la construcció d'una nova fà-
brica d'oli hauria exigit la compra a
l'estranger de la maquinària necessària
i que la K. F. ha obrat en interès del
país utilitzant en tot allò possible els
recursos disponibles a l'interior del país.

Nova reducció del preu de les bom-
betes cooperatives "Luma".—La fàbri-
ca cooperativa escandinava de bombe-
tes elèctriques "Luma", propietat de la
Cooperativa Majorista escandinava
(Nordisk Andelsforbund), ha reduït no-
vament els preus de les bombetes de
85 a 80 ore. Fa un any el preu d'aques-
tes bombetes era, a Suècia, de 1.35 co-
rones (i corona = 100 cire). La inicia-

tiva presa pel Moviment cooperatiu suec
de crear la fàbrica "Luma" i la de la
Cooperativa Majorista escandinava de
fer-se'n posseïdora semblen, doncs, es-
tar completament justificades, car sols a
Suècia, on el consum anual de bombe-
tes és d'onze milions, els consumidor«
han estat en mesura d'economitzar prop
de sis milions de corones sobre les bom-
betes elèctriques, fet que és degut en-
terament a la competència feta per la
fàbrica cooperativa al trust internacio-
nal de bombetes elèctriques. Actualment,
la producció de la fàbrica és de mèi
de 24.000 bombetes al dia.

La Cooperativa Majorista Escandina-
va va a procedir a la compra d'una
plantació de cají,—Es diu que la Coope-
rativa Majorista escandinava, agència
de compra de les organitzacions coope-
ratives de consum de Suècia, Noruega,
Dinamarca i Finlàndia, estudia actual-
ment la compra d'una plantació de cafè
a Java que estaria en condiciona de
proveir de tot el cafè que necessitessin
les cooperatives escandinaves de con-
sum. No s'ha pres per ara cap decisió
final, car les organitzacions afiliades DO
han examinat encara la qüestió, però
tothom està d'acord a reconèixer que
la compra d'una plantació de cafè cons-
tituiria una de les més importants ett-
pes del camí de progrés de la "Nordisk
Andelsforbundet".

Obrers! Propaguen
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Barnard Shaw

Assaig sobre la Democracia
(Continuació)

molt pocs dels que hi prenen part saben del
que es tracta. Una vegada vaig ésser testi-
moni d'un veritable moviment popular a
Londres. La gent corria com boja pels car-
rers. Tothom qui veia córrer els altres s'ajun-
tava al moviment. Tots corrien sense saber
per què ; perquè corrien els altres. Feia im-
pressió veure milers de persones precipitant-
se així , esbojarradamcnt, per carrers i pla-
ces. No hi ha dubte que alle) era veritable-
ment un moviment popular. Més tard vaig
saber que s'havia iniciat per la fugida d'una
vaca. Aquesta vaca contribuí d'una manera
notable a la meva educació filosòiico-política
i us asseguro que si voleu observar les mult i-
tuds i fixar-vos en animals extraviats i fugits
i coses per l'estil en lloc de llegir llibres i
articles de periòdics, aprendreu molta doctri-
na política. La gran part de les eleccions ge-
nerals per exemple, no són altra cosa que
curses de gent esparverada. Les darreres, amb
una sola excepció, han estat un conspicu exem-

ple del que us dic. En aquesta ocasió, la vaca
ha estat una vaca russa.

Jo crec que ens hauríem de ficar al cap que
ni les violències de les masses ni els moviments
populars poden considerar-se com a mitjans
per a contrarestar els abusos de poder comesos
pels Governs. Podríem admetre que, almenys,
poden obrar com a darrer recurs quan un
autòcrata s'ha tornat boig i realitza exces-
sos révoltants de tirania i crueltat. Però és
un fet curiós que això no passa mai.

Pienguem dos casos famosos; el de Neró
i el del tsar Pau I de Rússia. Si Neró ha-
gués estat un violinista professional corrent,
és probable que no hauria estat un home pit-
jor que qualsevol individu de l'orquestra de
la Ràdio. Si Pau hagués estat tinent d'un
regiment de línia, mai no hauríem oït par-
dar d'ell. Però quan a aquests dos infeliços
se'ls revestí del poder absolut, esdevingueren
folls i cometeren tais excessos que calgué
matar-los com a gossos rabiosos.

Mes no fou el poble qui els matà ni qui
els rebel·là contra ells. Foren despatxats ocul-
pròpia guàrdia de corps. Per a trobar l'exem-
ple d'una execució genuïnament popular d'ho-
tament per una selecció molt reduïda de llur
mes d'Estat impopulars, cal que ens remun-
tem lins als germans De Witt, que foren

arrossegats i esquarterats per la plebs holan-
desa en el segle xvn. No foren ni tirans ni
autocrates. Al contrari, un d'ells havia estat
empresonat i turmentat per la seva resistèn-
cia al despotisme de Guillem d'Orange i l'al-
tre l'havia anat a veure quan el deixaren anar
de la presó. La plebs estava del costat de
l'autòcrata.

El fet és que el camí més curt per a un
tirà per a desfer-se d'un incòmode defensor
de la llibertat és aixecar contra ell un motí,
assenyalant-lo com a persona antipatriòtica i
deixar a la massa que faci la resta, després de
proveir-la d'agitadors ben ensinistrats. Avui,
d'això se'n diu propaganda pel fet, acció di-
recta pel proletariat revolucionari. Els que
hi posen llur fe ben aviat es donen compte
que els proletaris mai no són revolucionaris i
que llur acció directa, si és que té un fi, és
generalment aquell indicat per la Policia.

La democràcia, doncs, no pot ésser govern
pel poble; sols es pot governar amb el con-
sentiment dels governats.

Malauradament, quan hi ha homes demo-
cràtics que es proposen governar-nos amb el
nostre propi consentiment, troben que no vo-
lem ésser governats de cap manera i que con-
siderem els impostos i les contribucions corn
a càrregues intolerables. L'única cosa que vo-

lem saber és amb quina dosi mínima de govern
podríem anar tirant a fi de no estar exposats
a ésser assassinats en el nostre llit. Aquesta
pregunta no pot quedar contestada sense que
abans no expliquem què és el que entenem
per ajxò d'anar tirant.

Els beduïns i els tàrtars van tirant. L'uní*
ca regla en aquesta matèria és que la moda-
litat civilitzada d'anar tirant radica en una
acció, no individual sinó corporativa, i quç
aquesta acció exigeix raés quantitat de govern
que l'acció individual.

Per això avui dia, el governar, que aban»
acostumava a ésser un afer relativament sen-
zill ha de complicar-se amb una increïble ex-
pansió del socialisme i del comunisme. La
nostra vida social i industrial està relaciona-
da íntimament amb un enorme engranatge
comunístic de ferrocarrils, carreteres, ponts,
conduccions d'aigua, fàbriques elèctriques de
llum i energia, tramvies, canals, molls, esco-
les, hospitals, etc., que donen treball a un
exèrcit prodigiós de policies, inspectors, mes-
tres i oficiais de tota mena en centenars de
departaments i negociats.

Hem arribat a conèixer, per amargues ex-
priències, que és impossible confiar fàbriques,
tallers i mines a l'administració particular^

(Continuarà)
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El« escàndols del món de les finances

Instili, l'estafador de Xicago
Aqueiti dies la Premsa ba parlat de

Samuel Inaull, protagonista d'un de!«
me» grans escàndols financier», que fu-
gint de la justícia ianqui ei troba a
Grècia.

El règim econòmic capitalista permet
als financiers fer nombrosos malabaris-
me> amb els diners d'altri. És un joc
que no està desproveït de riscos, però
que podeu realitzar gairebé sempre sen-
se que la justícia us molesti. Sovint la
sorollosa caiguda d'un gran financier
posa al descobert lea múltiples tèrboles
combinacions dels seus negocis que es-
candalitzen durant uns dies la gent in-
gènua. És pueril creure que l'home de
negociï a qui, en fer fallida, li són des-
coberts els negocis bruts, està més man-
cat d'escrúpols que els altres homes de
negocis que segueixen operanti. No heu
vist cap financier que faci fallida i que
se li trobin els comptes nets. Aquest
detall gairebé que ja ens permetria afir-
mar que els negocis de tots els financiers
són bruts; altrament, ¿com s'explicaria
que en un món que funciona a base de
les més tenebroses intrigues fossin jus-
tament els intrigants els que caiguessin
! els virtuosos els que guanyessin? Jo,
per la meva banda, no em sento in-
clinat a creure en una providència que
protegeixi la virtut financiera.

Cauen eh excessivament agosarats J
els que topen amb una força superior.
D'això hem tingut ocasió de veure'n di-
versos exemples recentment. E! darrer
és el que ens ofereix Samuel Inaull,
fa unes setmanes encara un perfecte
desconegut per a la gent i avui una star
de primera magnitud entre els Han dels
escàndols financiers.

Samuel Insull va començar la seva
carrera financiera sota el mestratge d'E-
dison, el qual va donar-se aviat comp-
te que el jove Insull no necessitava
aprendre res d'ell en qüestions de ne-
gocis. Insull va començar a ésser gran
financier quan va posar-se al front de
la Companyia de gas de Xicago. Des
del seu lloc va començar una fantàstica
lluita en la qual rutllaven els milions
i s'especulava amb les baixes passion»
i amb la misèria dels homes. Insull
arribà a ésser una personalitat omni-
potent a Xicago; aplegà sota el seu con-
trol les cinc empreses que proveïen de
llum i força la ciutat i gràcies a la
immoralitat de l'administració munici-
pal es féu V amo de l'Ajuntament i de
la ciutat.

Aleshores fou ja una veritable po-
tència en el món de les finances.

Samuel Insull tenia una fórmula per
a resoldre expeditivament els conflictes;
aquesta fórmula, segons les seves prò-
pies paraules, consistia a "saber a qui
pagar". Feia ja temps que Insull tenia
a les seves mans les companyies de llum
de Xicago, que encara els obrers del
gas treballaven en condicions abomina-
bles; se'ls exigia molt de treball feixuc
i penós en moltes hores de treball i
eren pagats amb salarii dé fam. Això
engendrà un descontent que poc a poc
adquirí grans proporcions. Tim Mur-
phy va organitzar la "Unió de Treba-
lladors del Gas", que fou aviat una
força capaç d'enfrontar-se amb la com-
panyia de gas, a la qual va presentar
certes demandes que aquesta no va aten-
dre.

La conseqüència fou l'organització
d'una vaga que va arribar a anunciar-
se, amenaçant, per primera vegada en
la història dels Estats Unita, deixar
sense llum una gran ciutat. Allò fou el
primer cop seriós contra el poder d'In-
sull.

Un dia abans d'aquell en què devia
començar la vaga es va arribar a un
acord, els termes del qual es va dir que
e> farien públics. Ningú, però, va sa-
ber en què havia consistit l'acord fina
que Richberg, enemic d'Insull, va des-
cobrir-ho. Inspeccionant la comptabili-
tat de la companyia va remarcar un
augment en la partida de despeses ge-
nerals. Requerint oficialment un acla-
riment no en va treure l'entrellat, però
particularment li fou explicat que es
tractava del preu de l'acord amb Mur-
phy. Una vegada més la força del pro-
letariat havia estat explotada per un
aventurer.

El punt culminant de la prosperitat
d'Insull s'escaigué cap a l,any 1915. La
seva història era ja una llarga histò-
ria fastigosa i la seva vida un neguit
permanent. Els nombrosos enemics que
li havien creat les seves malifetes po-
saven en perill la seva vida i li calia
anar custodiat per un veritable exèrcit
de policies.

El nomenament de Recd, senador del
Missurí, per a la presidència d'una co-
Missuri, per a la presidència d'una co-
missió que havia d'inspeccionar els
comptes de la Companyia, assenyala el
començament de la fi de la fantàstica
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carrera de Samuel Inaull. Rced fou
implacable.. Així i tot Insull s'ha sos-
tingut en continua davallada fins aquest
any. S'ha defensat desesperadament.
Quan ha viat la impossibilitat de refer
la seva situació ha presentat la di-
missió deia seua càrrecs. Per a signar
lea dimissions oficials va necessitar tres
hores. Era director de vuitanta cinc
companyies i president de setanta sis
més. Es calcula que durant el temps
que tingué sota el aeu control l'admi-
nistració de Xicago estafà a la ciutat
quatre centa cinquanta milions de lliurea
esterlines.

La manca de respecte què Insull te-
nia per als obrers queda plasmada amb
les paraules que pronuncià en una de
les conferències que calgué celebrar per
tal de reaoldre el conflicte amb ela
obrera del gas. RichberR «uggeri que
potser una direcció més humana del tre-
ball faria obtenir un major rendiment.
Samuel Insull contestà: "Segons la me-
va experiència, el que assegura una
major eficàcia del treball és una llarga
cua d'homes que esperen a la porta."

Aquesta opinió é» la general del ca-
pitalisme.

VICENÇ RIERA
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SOCIALISME I COMUNISME
(Continuació de la pig. í)

A Espanya no hi ha llibertat per a
la classe obrera, sola hi ha llibertat per a
la burgesia. Els comunistes no neguen
la llibertat, ;però la llibertat proletària
té tot un altre sentit de la llibertat
burgesa. A una pregunta de Fernando
de los Ríos—"il·lustre socialista" que pot
ésser molt il·lustre però que no és gens
socialista—Lenin respongué: "¿És que
hem de donar llibertat per a anar con-
tra la Revolució?"

No pretenem nosaltres—segueix dient
el camarada Maurín—que les cosea de
Rússia es desenrotllin amb perfecció. Ela
comunistea aón homes i com a tala han
sofert greus equivocacions. El mateix
Lenin, amb la seva franquesa habitual,
declarava una vegada que en l'any an-
terior els comunistea havien sofert 97
erradea i aolament havien tingut trea
encerts. Mes allà on no s'equivocaren
fou en escollir l'oportunitat per a apo-
derar-se de la màquina de l'Estat i per
a enfortir-se en el poder. Campalana ens
ba portat lea dadea de la baixa sofer-
ta per certs partits comuniatea, però
mai com avui no hi havia hagut una tan
forta ofensiva contra el comunisme. Cri-
tica l'actuació del Paríit Socialista Es-
panyol i manifesta que la República
no ha vingut incruentament per lea
simples eleccions del 12 d'abril, ainó que
té tot un rosari de víctimea que comen-
ça en les lluites de l'any 1909. Coinci-
deix amb Campalans a apreciar que si
a Alemanya es produís la revolució co-
munista aquesta prendria un caràcter
molt distint que a la U. R. S. S., puix
aix! mateix ho declarava Lenin. "La mis-
sió històrica del proletariat és apode-
rar-se del poder per tal d'edificar des-
prés l'economia socialista, de la matei-
xa manera que el capitalisme ha creat
primer el poder polític i després ha
bastit la seva organització econòmica.

Rectificació de Campalans
Campalans rectifica, subratllant que

cap de les seves afirmacions no ha es-
tat desmentida pel seu contraopinant, i
expressa la seva admiració pel valor
que ha demostrat Maurín en defensar
l'obra del P. C. R. i de la I. C., de la
qual fou expulsat i ha rebut i segueix
rebent les més dures escomeses. Sola-
ment un punt—diu— ba volgut recti-
ficar el seu contraopinant en la crítica
del concepte bolchevista de la llibertat, i
en quant a les paraules de Rosa Lu-
xemburg que llegeix aleshores textual-
ment del llibre "Die Russische Revolu-
tion", Maurín ha reconegut el valor al-
tíssim que dintre el comunisme té l'a-
portació de Rosa Luxemburg, però ha
oblidat de recordar que la il·lustre ca-
marada fou excomunicada per la I. C.
i que la seva obra és avui comentada
pel grup Stalin com una "desviació".
Contestant a la patètica al·lusió feta a
les deportacions de Bata es felicita que
aquí no imperi el sectarisme stalinista,
puix que l'home que va metrallar la
marineria de Cronstadt hauria aplicat ací
mètodes molt més contundents. L'intent
revolucionari del mes de desembre de
l'any trenta va fracassar, però el fra-
càs no fou única culpa de la U. G. T.
Les altres organitzacions sindicals no
varen fer res i tampoc no varen veure
que els comunistes es posessin davant
les masses.

És cert que la revolució del 14 d'a-
bril la vàrem fer tots, com diu Mau-
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rín, però hi ha una petita diferència
que convé subratllar; si el cop haguéa
fracassat, a mi m'haurien afusellat i a
Maurín no. Pel que fa a la negació de
permís per a radiar la conferència, fa
notar que amb el règim de Stalin, no
sols no hauria pogut éuer radiada, sinó
que ni Maurín ni ell no haurien pogut
parlar, com a la U. R. S. S. no poden
parlar Trotski ni cap dels que es ne-
guen a fer d'escolanet del dictador.

Com sigui que les aeves primeres afir-
macions han quedat inContestades i ell
coincideix en la crítica del capitalisme,
Campalana aprofita la seva rectificació
per a documentar el públic sobre les
dures condiciona de treball que pesen
damunt el proletariat rus. D'ençà 1928,
pràcticament tot el treball que és poaai-
ble retribuir per peces, es fa a preu fet.
Pel contracte col·lectiu del treball ja a
l'any 1924, la tarifa normal contenia
disset tipua de aalari, segona la com-
petència professional, donant-se casos
que ela obrera amb ofici guanyaven
dues i tres vegadèa més que ela simples
manobres, puix que a judici de Stalin
(discurs 23 juny .1928) l'anivellació de
salaris és una supervivència de l'antic
esperit petit burgès. Exposa les disposi-
cions coercitivea dictades durant l'any
darrer per tal de contenir ela fracaasoa
del pla quinquennal en certs sectors de
la indústria amb el fi d'obligar ela
obrers a romandre en les mateixes fà-
briques. Esmenta el decret complementa-
ri del 2i de febrer de 1931, segons el
qual "les persones que abandonin el
treball d'un establiment deuran ésser ex-
pulaades de l'habitació que els hagués
estat proporcionada, sigui quina sigui
l'època de l'any i sense assegurar-los
que puguin trobar nou allotjament." EU
anomenats "desorganizadora de la pro-
ducció", quan deixen o perden llur ocu-
pació, són inscrita en un registre espe-
cial i durant ais meaos no poden treba-
llar ni en la indústria ni en els trans-
ports. Per a donar llum sobre les dures
condicions a què els obrera russos estan
sotmesos, basta recordar que les empre-
ses capitalistes que exploten a Rússia
concessions aoviètiquea poden donar a
llurs obrera sous majora i realitzar mag-
nífics beneficis.

A continuació Campalan« aclara la
transcendència del pla quinquennal rus,
demostrant, amb dades que causen sen-
sació a l'auditori i que irriten el pú-
blic comunista, que admetent un èxit
complet de! pla quinquennal, les condi-
cions de vida de l'obrer rus a fi de
1933 seran d'extrema misèria. Resumint
el seu pensament, creu un deure d'ho-
nestedat dír al poble la veritat a fi de
no haver de canviar de llenguatge des-
prés de realitzada la revolució social,
en haver de demanar al poble els més
grans sacrificis després d'haver-li pro-
mès la suma felicitat.

Allò que importa és avançar. Més
que agitar els cors hem de dirigir-nos
a excitar les consciències. Menyspreem el
tòpic fatigós de la revolució social, abo-
minat pel mateix Manuilski en el Ple
de l'any 1931, i lluitem per la nostra
capacitació. Quan el proletariat català
tingui prou capacitat, el poder públic
caurà a les nostres mans, i si no, sa-
brem apoderar-nos-en sense que ens fa-
cin por els sacrificis ni les violències.

Referèndum per a l'elecció de
candidats de Barcelona per a les

pròximes eleccions
Es convoca tots els companys afiliats a les diferents

Seccions de la U. S. C. de Barcelona perquè el vinent
dijous, dia 2J, de sis a onze del vespre, passin pel local
central del Partit (Alt de Sant Pere, 29, pral.), per a votar
els candidats de la U. S. C. de Barcelona ciutat en les
pròximes eleccions per a diputats al Parlament català.

Donada la importància de l'acte, estem segurs que tots
els companys de Barcelona concorreran a la votació.

Per a votar, és indispensable la presentació del carnet
d'afiliat i estar al corrent de la cotització mensual.

La Junta Executiva de la Comarcal de Barcelona.—El
Secretari general, Agustí Coma.

Rectificació de Maurín
Comença Maurín referint-se a l'a-

firmació que ha fet Campalans que ell
era també comunista, i diu que, si és
aix!, ja està feta la millor defensa del
comunisme. Campalans ha vist molta
misèria a Rússia, però ha degut veu-
re també—i aixi ho confessa—un veri-
table moviment ascendent envers una
societat millor. No hem de criticar tant
a Rússia—afegeix—i em hem d'ocupar
més d'Espanya, puix a Espanya la re-
volució no l'hauran de fer els russos,
•ino els espanyols. Ens diu Campalans
que fugim de fer el ridícul amb una
revolució prematura, i jo pregunto: ¿És
que han fet el ridícul els russos? ¿Fe-
ren el ridícul els "communards" pari-
sencs de 1870? Fou precisament de la
v<Commune" d'on ha sorgit tot aquest
sistema burgès francès que ha fet la
glòria de la democràcia política euro-
pea i que avui, ja caduc, cerca auxili
en el feixisme.

EI capitalisme ha arribat avui dia al
màxim grau de descomposició. Arreu
del món hi ha trenta milions d'homes
sense feina que no tenen ni tan sols
aquella sabata i mitja que Campalan»
ens deia que tindria cadascun dels
obrers russos després del pla quinquen-
nal. El capitalisme ja no donarà rea
més de si. I quan una fruita està madu-
ra, no hem d'esperar que caigui, sinó
que hem de sotragar l'arbre per a fer-la
caure, puix moltes vegades no cau, sinó
que es podreix a l'arbre.

Avui—afirma Maurín—setze d'octubre
de mil nou cents trenta dos, la classe
obrera espuntola no està en condiciona
de prendre el poder, perquè encara creu
en partits tais com l'Obrer Socialista
Espanyol i la Unió Socialista de Cata-
lunya. Mes quan els obrers vegin que
la República no els dóna ni aquells trea
grams més de sucre que els obrers rus-
sos tindran després del pla quinquennal
i quan els rabassairea veuran que no
els donen la terra, aleshores vindrà la
decepció i aleshores veuran quin ha es-
tat l'error de confiar en la República,
producció específicament burgesa i per
tant incapaç de fer cap concessió en
detriment del capitalisme espanyol.

Seguidament Maurín anuncia les més
grosses malvestats per a Espanya com
a conseqüència de l'empitjorament de la
crisi econòmica mundial, i arriba a la
conclusió que el capitalisme espanyol
tindrà necessitat de la dictadura per a
subsistir. Creu que dintre no molt llarg
terme el Govern actual caurà i que serà

seguit, com passà en 1919, per una enèr-
gica reacció que ofegarà tota els aven-
ços que la classe obrera hagi aconse-
guit en aquests mesos. És per això que
ela comunistes no ens hem de penedir
—com volia Campalans—d'ésser revolu-
cionaris, sinó que hem d'estar d'acord
amb la nostra gran missió històrica d'a-
poderar-nos del poder polític i instaurar
a Eapanya el comunisme i la Unió de lea
Repúbliques Socialistes Ibèriques. Actual-
ment tots els ministres socialistes, det
del traïdor Largo Caballero a Serra i
Moret, tenen per missió sostenir el ca-
pitalisme i contenir els impulsos revolu-
cionaris de la classe obrera. Entretant
nosaltres ela comunistes—acaba dient
Maurín—hem de preparar-nos per a la
gran lluita que a'acosta fent cultura, or-
ganizam-nos, capacitant-nos, en fi.

Tant en llur primera intervenció com
en les rectificacions, ela dos contraopi-
nants foren molt aplaudits.

Dues frases de
Maurfn en I« con-
trovèrsia del diu-

menge
"...car no heu d'obli-

dar que si la burgesia no
tingués necessitat de la
classe obrera, l'esclafa-
ria!..."

"...la missió històrica
del proletariat és la d'a-
poderar-se del poder per
tal de crear després l'eco-
nomia socialista, de la ma-
teixa manera que el capi-
talisme ha creat primer el
poder polític i ha cons-
t*uït després la seva or-
ganització economical..."

Aquestes dues enormes
bestieses donen idea dels
raonaments emprats per
Maurín a Manresa per tal
d'ofegar amb pinyols els
arguments sòlids, incontes-
vables, de Campalans.
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