Cal arrencar de les presons
capitalistes els 4O.OOO Socialistes, ComunisEl moment polític
tes 1 anarquistes.
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EDITORIAL

Així!

La setmana passada anunciàvem que la U. S. C. trameteria una convocatòria
emplaçant a totes les organitzacions obreres de Catalunya a una reunió en, la qual
s'executaria to tasca d'acoblament per a anar a integrar conjuntament arrïb la
U. S. C. el front popular de Catalunya.
Aquesta ha estat tramesa. S'han jet ja els primers treballs. Treballs de ¡limadura. Hem de confessar que l'anhel sentit intensament per les masses obreres de C'a*
talunya per a la constitució del bloc antifeixista va prenent cos i forma. Les necessitats històriques ho exigeixen i aquestes han posat a les mans de la U. S. C.
la missió de complir-la. ¿Cal confessar que hi possarà el màxim de fervor, de desitíterès i de sacrifici? No. La trajectòria política i social de la U. S. C. n'és una
ferma garantia. La responsabilitat històrica i moral de la batalla del 16 de febrer
per damunt nostre, i cal que el poble sàpiga que contra petits interessos, baixes
passions, qüestions de partit i de tots els defectes Inalienables a la voluntat i personalitat humana, la. conjunció de republicans i obrers contra la seudo-reacció sera
un fet.
8,n aquesta hora suprema, en la qual Catalunya i Espanya es juguen una, carta
definitiva per a molts anys, la U. S. C. és al seu lloc amb, entusiasme í serenitat, ami)
passió í valentia. El poble treballador de Catalunya ha de dipositar llur canjiança
amb la U. S. C.

La batalla del 16 de febrer és un f e t . Un fet imposat per les circumstàncies. Exigíem la setmana passada una sèrie de garanties indispensables per 9 ia jruresa i
imparcialitat de ,Ies eleccions. Amb sornegueria i raons desvergonyides no fían estat
atesei les nostres justes peticions. Només constatem el fet. J no cal dir que ho lamentem ben profundament.
Però no hi fa res. La batalla del 16 de febrer ja és començada. ¿Qui la guanyarà?
No en dubtem gens ni mica. El triomf és indiscutiblement del front popular. No -hi\
valdran ¡es argúcies dels capitostos de la Lliga. No hi valdran totes les maniobres i
maniobretes dels cacis i caciquets de qualsevol districte o poblet. No hi valdrà res.
La victorià serà decissiva i rotunda.
fiero, ha arribat també l'hora de què els militants, damunt dels quals pesa una
enorme responsabilitat es multipliquin amb llur esforç. La tasca — iot i ésser molta
la realitzada fins avui — ha de quedar minimitzada a la mínima expressió, amb comparació a la çue es ,'arà. Cada militant s'ha de convertir en un centre de dinamisme
t de vitalitat. Sense conèixer la fatiga sal treballar intensament. Les victòries- que s'obtenen amb esforç i sacrifici f quan més quantias i generós aquest hagi estat millor
l més fecunda amb possibilitats constructives seran aquelles.
Ara ja no queden qüestions a resoldre interiorment. S'han acabat els recels i els
dubtes. Abaix les qüestions personals ! Penseu que la derrota à-s.1 16 de febrer pesaria damunt nostre com una llosa de plom. La batalla del 16 de febrer exigeix: unitat
i sacrifici. Amunt, doncs, per la victòria de la República í del Socialisme. A la betulla, i a vèncer ! ! !

Finalment, després de repetides demores, s'ha publicat el manifest del "front popular" de les esquerres i dels socialistes d'Espanya. Sánchez Roman, jurínta i només que
jurista, s'ha negat a firmar-lo a darrera hora. La seva actitud haurà escampat un
moment de dubte damunt les esquerres espanyoles. ¿Perquè s'ha. retirat Sánchez
Roman, després d'haver-se lligat, ben voluntàriament al Front Popular i haver intervingut activament en la seva formació i confecció? A nosaltres no ens preocupa.
A dir veritat no ens ha sorprès, i preferim, que s'hagi produït aquesta dejecció arty,
en aquest precís moment, que no pas començada la batalla o després de la victòria'.
Posicions clares és el que interessa. Que després ningú es doni perenganyat.
Per tal de copsar tot el contingut d'aquest manifest implica un llarg i profund
anàlisi. Només podem dir, de moment, sense comprometre la ulterior posició, que
ha afflutinat totes les forces obreres d'Espanya. En aquest moment és el que interessa. Hi ha massa problemes a resoldre i d'una urgència capitalissima. perquè ens enIretinguem a sospesar què hi ha de socialista o no, en el contingut del manifest.
El temps juga un factor importantíssim. És aquest el que imposa la seva voluntat.
Només farem una manifestació per a salvar compromisos posteriors, í és aquesta.
El manifest de les esquerres t dels socialistes d'Espanya és de contingut netament democràtic. El contingut socialista queda reduït a la mínima expressió. Ho aclarírem' al
seu df.gut temps.

Congrés de Constitució de la
Joventut Socialista de Catalunya
(Fusió de la Joventut de la U. S. C. amb la del P. C. P.)
Hom convoca el Congrés de constitució de la J. S. C., per al proper dia
26 de gener del 1936, sota el següent ordre del dia :
Obertura del Congrés.
Validació de credencials.
Discusió i aprovació del projecte d'estatuts.
Elecció del Comitè Executiu.
Proposicions.
Clausura del Congrés.
Ca primera sessió tindrà lloc a les 10 en punt del matí.
L'acte es celebrarà a la Casa del Poble de Barcelona, Primer de Maig, 7.
fots els delegats hauran de portar la respectiva credencial amb' el segell de la Secció que representen.
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Catalunya lila ¿«ventat tteJ
La Joventut
Partit Català Proletari es luslonen el 26 cTaquest Étés
v*
Aquest és l'acord tlvlí oig^nisr^él difèctius ^(i^«kAues y^upwÄJjs.-fc'¿; *ïà soU<ß.demacrocia europea pefM'^PÒfìdCK^'ri^icia,.^ jov,etttuts ^g,n.
s
i
(
Jet .es révasteix anuí la naùxinm transcendència^ degut a lea .drèumstaó.-. • tornat -r-qwnie- o vint anys, en i» hi$totíq.\¿8l *nwn*> ino teñen im¿ar\ ' •—•»MM—M
v
. :.
tàncioì— a la línia primera.^ A la lima dibuixada anió'^mestria incoìA'fM- v Pugem al'primer pis.
''íes q u e estem vivint.
,
• , . . , .
AI voltant de la gran balconada
/ tenim un interim especial en renuircar-ho per quan a través i en mig rablé. per Karl Marx i executada implacabfenwnt per'tïenTn.
Aquesta és la línia que avui es reforçà per' l'experiència viscuda, i que dóna a la sala del cafè hi ha
de les negociacions, niés clar, d'acoblt/'hk'nt, han sortit a la llum\ pública, i certament per companys ,(?) de vídua, manifestacions com aques- en la qual les joventuts convergeixen plenes d'optimism« i de confiança. tot de portes : són les secretaries
La lluita, avui, a Catalunya i a Espanya i al món sencer, excepte dels diversos sindicats.
ta: No es fusionaran!
. M°lt£s d'elles són esbotzades!
JVo cal dir com -aquestes irtynifestaicons ens feriren ¿n el més pf,o- Rússia, està plantejada en idèntics terwfS yue a.bar^ del I£li4,
Fracasàaes ae;rfdg a mig /é«' situacions z^eM^Wsi, $£• tiifyariffkf
-H-'.'
Entrem a la secretaria dels' detund de la nostra ànima. Però; ¡y/n cop niés, fent ofrena, del •vioífté des«-,
• •'-'-.
interès i -present' de'sacrifici silenciàrem l'enuig -i el rtteityepreú qUe ens- berals burgeses-, la classe obrera torna « v«u$nf cWr- é» la-íiaàn das ¿eus. »pendents.
destins.
Les
situacions
liberals
burgeses
en
lloc
de
servir
de
pont
a
sisteHi
veiem
el
mateix
desordre que
inspiraven tais manifestacions.
Ara, justificat plenanumt i sense lloc a dubtes el menyspreu i enuig 'mf.s econòmics i polítics més avanç.ats lliuren el poder a feixismes, dar- hem vist als altres llocs. Tot capque ens produïren tais manifestacions, s'enrobusteix.'d'una fai,s.ó insos-. rera etypa d'un capitalisnte agònic i moribund. Aquest ha es(aí çí ca- girat.,
Anem a la secretaria dels,obrers,
•pitada la nostra posició. Clara i inconfusi ble. Indubtable >i dnnagjkble. -,¿ ( rftí d'Àustria i d'Alemíariyii i: el gual hemí 4'evitap, ací a Espanyà Vnéfc; '«
' ; ' • • ' • .\ .'í'
dels '.autobusos.
.
Estem a 28 dies de les eleccions, ço que írríplica una multiplicació ¿e ^farfa·ifatenciali·tàï'dvyà·.'^s'WïObrem.^ànitiiuflaí^
s
•PeWjat-a la paret del fons hi ha
tasques a desenvnlitpar. Ningú no ïgrnora el treball-que representà- una - - ' P e r ' a la conquista' integral d'el pod«v politic^ t—etíihib íd sótmtssió afrcampiinya electoral. Treball quantias i costós. Malgrat això, i tenir soluta i terminant de totes les forces que el sostenen, 'magistratura, ca- un retrat de Karl Marx. L'han traen aquesta 'trí/ontenis la campanya electoral ung. màxima, transcendència, tolicisme, militarisme.—, per la classe obrera la lluita electoral reprc- vessat amb un barrot arrencat d'ules joventuts van a la fusió. La fusió sense dubtes ni eraê/ufáf per 4a- ,senta per aquesta —cada dia es veu amb més claretaj,-- un factor de na taula. El barrot ha quedat, allí
mínima importància i , que ( sols e»• circuffí&tà.n,çies;, fx^epí^^als ha de clavat. .L'armari esventrat, les tauniunt de tot i contra tot.
djjrÇ i contun- , les/bolcaíjçs, 'les; cadires :destroçaAra comprendran els obrers, on és llur camí. On és la netedat i sin- fâ .jugar. Uaftfrttació,. a;prii>tíe? coj) ^uWff^-y^^e^lar
ceritat de procediments. On hi ha bona voluntat i on, per damunt de dent, però tenint .present, prim#r,^tti safhtâMió *W$lá»ótáàt. mS" capricis^âe desr.. Gom a tòt arreu, un gran'estol i contra tot, es va a la UNIÓ DltfL PROLETARIAT, Aquesta era i l'arno o del patró el qual es defensa, condemnant a fam i a mor/ el sen campall de papers...
Entrem a la barberia.
segueix essent la nostra aspiració. 1 per a complir-la no ens dolen pren- enemic; segon, l'or de les classes poderoses; tercer, la initparcialitat de
la força pública; quart, la potència publicitària de la classe dorríiinant,
Està devastada ! Es veu a cop
des ni sacfificià.
~ - .-. ... _. ' • • v../.- • ^'- •'_,
r': ,./i : -,
Només demanem a la classe obrera que assenyali arno el dit on 'és davant la impotència de la premsa obrera, etc,, es comprendra fàeiìtment d'ull.' ;
. . . . . . i - , . - . - - ' , , ;.<•
l'çfirtftació primera i es preparar^ mé$ l« viesse o&tèrq fe-r^-q fû£$& re-'1
A la ;'seeretaria dels mètalâúfgjcs
el 'seu camí.
volucionària, 'que aquesta, en definitiva, éS'facdÁ"pEfatwüf
*&> Ú» /o** Veiem tots els calaixos per terra i
* .*; » .
• '
. ' . • . •
ventut.
carnets i papers escampats.
Indubtablement que ho'm es preguntarà: ¿No es podia. esperar aquesCom aquesta, moltes altres secreta fus-io? "Ño, al nostre entendre no hi ha res més important per <a la
taries.
Els joves obrers de -Catalunyya^ davant la diversificació i esmicola- j^Aj^la secretaria dels fleçpers de
classe obrera que aquesta s'unifiqui tant orgànicament com ideològicament. Aquestes dues condicions indispensables per una unió veritable ment de les joventuts obreres, poden trobar llur veritable canil en la •ÍÍ/ftspigtM |es .vidrieres de 1» "bdhan estat i són àtnpliarnent satisfetes. Unitat orgànica i de pensament. Joventut Socialista de Catalunya.
bljoteca,*
soft trencades. ' ,
ti< lf <,
<<s
Aquesta, de base netament catalana i la qual incorpora en el seu
Les dues entren en la nostra fusió en la, mateixa quantia i amb la maïia geht crida què s'han endut
teixa importància. Condició "sine qua ñon" per tal que aquesta unitat ideari VeMancipació de les nacionalitats oprimides, obre, dins la vida llibres.
social i política de Catalunya, un període de renaixement i confiança
doni resultats eficients i fàcilment constatables.
Tots els mobles estan destrocáis
l As natural. Per a l'acció conjunta de la massa obrera és necessà- per a totes les joventuts. L'avenir ningú no pot discutir-nos-el. Aquest és i per terra.
ria tant com la unitat orgànica la unitat ideològica'. Sense aquesta,cau- nostre, si la voluntat coordinada i serena, alhora que entusiàstica i abasEn un reco veiem una caixa de
ria fàcilniient la novellq organització en divergències .internes, que 'min- segadora, es manifesta i s'encamina cap^ a la fita, amb contacte estret cabals tancada. Un s'hi acosta, se
de colzes.
.•'„.
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gf:^:
varien d'una manera alarmant l'eficàcia combativa, .. .
la mira i diu :
',,,V
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MV ^íV/jV'
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Desapareguda, però, en la seva totalitat la influència reformista de
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Van intentar forçar-la ! Enca''
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.. ra es veuen els senyals.
A la secretaria dels obrers de la
ceràmica, les taules són potes en
l'aire. No es veuen les rajoles. El
sòl està cobert pel paperam i la
pölsv "_
'
_
• A" la del ram del Sucsè, igtwJ.
' 7 ot "de calaixos escampats.
A passes agegantades s'apropen jornadeg transcendentals per al mo, ^Ji' del Sinüicat de lies Indúsviment obiter. Després del vergonyós període que acaba qle transcórrer,
tries de la Pell es veu a terra uria
la negra reacció espanyola es bat en retirada. Les eleccions del 16 de
ampolla dé tinta que van vessar...
febrer seran decisives per a escombrar-la definitivament. La consciènTota la sala és una taca negra. F.t
cia catalana i espanyola mereix massa la nostra consideració, perquè
/telèfon1 és awencat,,
' •.
ni-tan "solament podem suposar que .de les urnes en surtin triomfants
Dissabte passat .va ésser oberta la 'no és esventrat; Uo> &fvau rod4,ojie
A
-la
secretaria
dels
xofers
IV,'els autors de la repressió posterior-'a l'octubre del 1934.
Casa del Poble., ,
,
hí havia hagut al toig <lè 4a sala camrj&ll de', papers fa angunia de
Els que seran representants .dels partits obrers catalans i espanyols,
Els companys que hi eatraren, eoi està esquarterat, í els troámos escala- 4 ; veuse^
,
amb la victòria electoral, cal que meditin ja la tasca a realitzar. Llur res- veure aquell espectacle, £s sentiren
patsv. Dues- butaques, tapissades, poponsabilitat serà enorme. Les posicions a prendre immediatament es- arborats d'indignació..
Pugèjw- al segon pis,
, tes en l'aire i «sventrades,!, ks^ino- , 'A l'administració de «Justjcíji
tan determinades : ampla amnistia, anul·lació de tota l'obra nefasta de
Quina
salvatjaüà
!
Iles i el erttvefe surtßiv per tot ar- Social» veiem un 'fitxer dejstroçjilj
les Corts de l'odi i la venjança, llei d'arrendaments rústics, llei del 2
¡"Els
mobles
destroçats;
el&
arreu. Les cadires, 4oía.b^4es. "À'ter.ra
de gener, subsidis a la clerecja, etc. i reparació de tot el mal causat en
bolcades i esventrades, papp|s
xius destruïts ; la documentació es- una pissara rriig tàpaafc per' ur£ar|.p, taüleä
els darrers dos anys.
i
timbres
per terra... Les restes, d'jirj
A través del jgfúix .<<$» poli: ^tie k
Cal, però, que els diputats socialistes no es moguin amb engany. La garriada, quan no desapareguda I
berenar... Centenars de numéro,»,xtïe
feina ui Parlament pot ésser de gran importància en l'hora present. Mal«Justícia Social» esquinçats,,. " r ' •
grat tot, no deixa d'ésser una feina incidental en el camí cap a la
A la 'sala-, de la redacció tot de
meta que informa el programa dels partits que els hagin elegit. No poclixés, escampats 'per terra , :.' .«.
dran dormir-se amb el somni de què el Parlament sigui llur únic lloc
A la secretariat de «Les, iWí^es
d'actuació, ni tampoc el de més eficàcia.
'Socialistes», cooperativa de-.'tíiori^
Kl Parlament té sens dubte per als partits» obrers, la importància del
na, hi ha tot 'de llibres escampa^
ressò que des d'ell tenen per a tot el país els problemes qye s'hi plani destroçais. Els prestatges de -.je»
tegen. Però la màquina de l'estat burgès és massa forta, per a aconsellibreries són quasi buits. , . •.' ,;£
guir algun dia la realització del programa socialista amb una votació
—Te, f^s els líibires.hân"pRsg,^J:*T
parlamentària.
exclafita
uin. ' • , . ,. ' ' > *•', ',<;,
Arribant a suposar que unes eleccions sinceres donessin la victòria
A
la
Blhlípíeea,
• els • armarVliofl
electoral als partits netament obrers, •—cosa completament hipotètica
•trencats,
eh,
'
calaixos
de les taufe»
pel falsejament que del sufragi en fa la subjecció econòmica dels elecoberts, els llibres escampats i fets
tors—el fet no seria tampoc suficient per a la conquista del poder po' , nialbé.
lític. Exèrcit, burocràcia, cossos armats, són institucions creades per ta
Ací sento dir ..altra . vegada <j«e
burgesia i al servei d'aquesta. I la burgesia, abans de dèixar-se prenmanquen llibres ! -•
- ''••
dre 1 poder, intentarà valer-se d'aquells forces per mantenir-se en la
D'ací en avant un .ja no s*$ïlai£seva primacia.
na. Potser perquè la indignada $a
La conquista del poder polític no podrà mai realitzar-se democràti.arribat -al -súmmum,. potser • per<pè
cament i amb unes elccions. La frase cada home un vot, és la gran
s'h^anat acostumant a veure àquall
mentida històrica. Mai un Parlament no ha estat l'autèntica representadesorV'i'sï.hagués trobat alguflà
deció del país. La potencialitat econòmica és sempre el gran factor que
pende¿cia en ordre .n'hauria1 tjjagut
inclina la balança. Només l'enorme esperit de lluita i de sacrifici de la
una gtan sorpresa.
•• ,:
classe treballadora pot arribar a fer que es palesi la seva força. La.conquista del Poder polític no es farà mai si no és amb una revolució soEn tornar enrer^. trobem . ja "els
cialista.
. . . . . . .
passadissos plçns, «nyaïts.per'tot de
¿Es, doncs, que són despreciables les actes "parìarrtentàries?
companys. No es pot donar un, .pas.
Dés del vestíbul, un cop d'ull a cobtwx, es pot llegir, encara, el que La' notícia ;de lá reobertqii^ ha
Evidentment que no. Deixant a part les qüestions a resoldre per les
Corts .immediatament, queda sempre als diputats socialistes gran tas- : la sala,.'del c'à f è,. Ja pem¿tia veure hi,.tíf.escrit. És l'anunci d'un mí- circulat per lá ciutftt, i àt tot arreu
ca a fer. Al Paralmnnt i al carrer. En ell, posant de relleu Igs nafres de 'tot el ^daltabaix.' Però "«n anar/Jf». ting per al «dijous, dia 4, el dia els companys Véï)en,-a veure la Cal'administració burgesa, denunciant al país les immoralitats comeses, guint les diverses dependencies^ a de la vaga general revolucionària !, sa del Poble, aquesta Segona llar
assenyalant els defectes, indicant les solucions. Tenint sempre present, fcàda una hom sentia créixer ïa seva Algunes ampolles i gots que ningjï seva que han tingui, quinze mesos
no sap què han vingut a fer ací, tancada.
que el Jutge no és el Parlament, sinó el país que escolta i que llegeix indignació.
-/'
í. Obren la sala de la Junta Admi- completen el quadro.
els debats parlamentaris.
Tothom comenta amb indignació
Passem al cafè.
Fora del Parlament, la tasca és més gran encara. -És on han de fer nistrativa,
aquella salvatjada.
Entrem al rebost.
la veritable tasca els diputats socialistes. L'acta de diputat atorga una 'Taules esta'vellades, calaixos esUn company, però, té les frases
Una veu crida :
immunitat i dóna certs avantatges. Una i altra han de posar-se al ser- ;bOtzats, cadires trencades, papers i
justes :
—¡ Els pots de llet i els embotits
vei de la classe treballadora. Ajudar les organitzacions obreres, per a llibres escampats per/terra.,! I tot
—Res, home ! No ens planyem
han desaparegut !
fi'i'-li'S fortes i potents; les organitzacions revolucionàries, fent-les aptes 'plegat Cobert per un difr de pols.
més ! ¡ Hem d'aprofitar el braó que
per a la conquista del Poder ; les organitzacions econòmiques i obreDiuen que les ampolles, les garra- ens dóna la indignació per a1 referTravessem la cala i entrem a la
res, capacitant-les per a substituir les institucions econòmiques bur- ,'<ie' lectura*, .
fes i les botes també han estat bui- ho tot de seguida ! ¡ I que el que ha
_ ' : ,
geses.
'
. .
El vellut qíié u« dift* ya tapissar dades.
passat ens serveixi d'estímul per tal
La tasca primordial dels diputats socialistes no és la de fer discur- ' les parets é? arreiítat Üe 4alt a baix
Per terra hi ha tot de capses de de no defallir en la lluita !
sos. Bs cooperar a fer. la revolució.
'
i penja en llenques qM 's'aguanten* galetes, buides.
PELAI SALA i BERENGUER
La bàscula bolcada.
VICENÇ RIERA
per un clau o una motllurà; El piä-

L'ACCIÓ PARLAMENTARIA

Les Secretarles de la Casa
del Poble han estat
saquefades 1 destruïdes

La Federado de Cooperatives de Catalunya i la
Federació de Mutualitat han d9aconsellar públicament la candidatura del Front Popular
l'abusiu exercici ilei drej, de propietat privada. En el fons, Ja llei consagra una extremada individualització de la' propietat, rríentre que- feo¿
cialisme és col·lectivització i desaparició de la propietat privada dels
instruments de treball, i producció, convertint-los en propietat comuna.
La llei de Contractes de Conreu, en ordre a les Httiïtacions del dret-Ací teniu un títol que espantarà molk gent, i especialment, els code propietat en interès social, no Arriba ni als principis establerts per
operatistes de casa.
—¿Quò tenen que veure les cooperatives amb les eleccions? es pre- les Encícliques dictades pels magnats de l'església catòlica. I és ben sa-.->
guntaran molts. —¿ües de quan les cooperatives han d'intervenir en les but que l'església catòlica ha declarat el marxisme contrari a les seves
lluites polítiques? Ue cap manera! En tots els reglaments de les coope- doctrines sobre el dret de propietat.
Tot el més que podem acceptar sobre la llei de Contractes de Conrali vea hi ha un article que d i u : Dintre les cooperatives no e$ podrà
reu
és que fou una llei d'efectes revolucionaris —i per la qual cosa'f ou
parlar de política.
votada
i exigida pels nostres representants— en les circumstàncies en
Bé. Perfectament. Això ha estat així fins ara. Però creiem que ja
què
es
produí.
No l'acceptàvem com a solució del problema de la terra
és hora d'obrir les finestres i donar pas franc als aires purs, renovadors.
perquè
aquesta
sols és possible amb la implantació del socialisme i la
Dui.xtìu-uos portar a terme, l'atreviment que suposa intentar arranconsegüent
conquista
del poder polític per la revolució armada.
car tuiH graneis, a la muralla ciclopia de l'upoliticisme cooperatísta de
Ens
sembla
i
afirmem,
que entre les normes de la Llei de Contractes
Catalunya,
¿Hom dit apoliticisntiel Però... ¿No hi ha també en alguna altra de Conreu i €ls principis socialistes, hi ha una diferència essencial. Per
banda això de Va/joliticisni/ei Si, és cert. També els anarco-sindicalistes això ho subratllem. I ho fem amb esperit de posar les coses a) seu lloc,
i perquè cadascú defensi amb lleialtat i sense confusionismes el seu prohan estat defensors aferrissats cle l'abstenció política!
I diem han nslat perquè sabem que han canviat, encara que lleuge- grama. Del programa socialista els republicans liberals d'esquerrà no
poden parlar-ne sense caure en inexactituds, tjue de qualsevol punt de •
rament i recelosa, llur posició intransigent.
vista són vituperables.
¿Farlem-ne, doncs? Parlem-ne!
Rubió i Tudurí, també digué que ell «¿ï tan socialista com qualsevol
Nosaltres considerem el cooperativisme com un dels camins que poraltre»,
•
ten a l'emancipació total dels treballadors,
A
Catalunya
i
a
Espanya
hi
han partits obrers classificats com a soEl proletariat té tres mitjans per assolir aquest objectiu, acció polícialistes. Si el senyor Marià Rubió i Tudurí és socialista ( ? ) , no té altica, acció sindical i acció cooperatísta.
L'acció sindical i l'acció cooperatisi són, dins el règim burgès, les tra missió que ingressar-hi. Però de dir-se'n a ésser-ne hi ha un bon
perquè creiem ben sincerament que el senyor Rubió —essent com ,
fortaleses de la resistència econòmica dels treballadors. I l'acció política tros,
és
Tadvoeat-defensor'de
la Mútua General de Seguros, la-qual té molts
'és la garantia, la directora, la inspiradora de les orientacions sindicals
milions arrancata dels treballadors que han tingut la desgràcia de peri coopérantes.
•
Demà, quan hàgim derrotat el capitalisme, l'acció política passarà dre alguna cama, o braç, i defensor de tota l'aristocràcia catalana—
a segím terme i l'acció sindical i cooperatísta serà el fonament del triomf no ha fet altra cosa que una .habilitat dialèctica per enredar o desorien'tar les masses obteres que segueixen' a l'Esquerra Republicana de Cade la nova estructura.
talunya.
'
í'erò avui encara no hi hem arribat.
Nosaltres
no
tenim
res a dir del programa liberal d'Esquerra; el
Avui, l'acció política ha de portar encara, la direcció total dol nioviment obrer, 15 s l'avantguarda dels exèrcits econòmics. La brigada que que no permetem ni permetérem és que sota el nom d'esquerrisme es
obre pas, perquè els sindicats i les cooperatives vagin avançant i prenent falsifiquin les doctrines polítiques. Avui que la massa obrera comença
posicions a l'adversari. L'equip que, en produir-se l'atac de l'adversari, á veure-hi clar, és hora que els paladins de l'Esquerra moderin el llendel que llur programa els permet.
protegeix la fortificació o la retirada estratègica dels elements econò- guatge• 'i •parlin
' • A . VILELLA
mics.
Benso l'acció política, que entra en el terreny de l'adversari i li entrubatica el pas, ni les cooperatives ni els sindicats són prou forts per a
resistir l'escomesa.
Et capitalisme, en possessió absoluta de la màxima força de l'Estat,
aturarà en el moment que li convingui, la marxa ascendent de sindicats
La Bisbal del Penedès
i cooperatives. La simple queixa d'uns botiguers perjudicats serà prou
Dissabte passat, a la secció de la U. S. C. de La Bisbal del Penedès,
forta per crear un ambient d'asfíxia al seu entorn. Contribucions oneroses, impostos injustos i disposicions prohibitives .anul·laran la aeva acció va tenir lloc'un .fiiííïng de propaganda socialista arnb la col·laboració dels
companys Miret i Rossell Montaner i la companya Boira.
econòmica.
Els tres esmentats companys feren uns magnífics parlaments en deD'igual manera, l'ofensiva constant dels,sindicats serà tacada en sec,
fensa
dels nostres icjeals i de la necessitat d'anar units a la propera lluita
o bé per les violències governatives, o bé per la declaració d'un lockha-ut
,}
sostingut per les autoritats, o bé per l'organització de sindicats faccio- electoral, per tal de vèncer la reacció feixista,
El
nombrós
auditori,
entre
el
qual
es
comptaven
nombroses
represen^asos que portin els obrers al confusionisme.
cions de pobles comarcans, escoltà amb satisfacció els parlaments dels nos-:..
Volem dir amb això que l'acció política és el curalotodo1!
No, de cap manera. Però sí volem dir que és altament necessària. tres companys.
Acabat l'acte, el company Miret donà lectura d'un telegrama adreçat al
Que és la cruïllu on es troben les altres dues accions.
Les cooperatives, soles davant l'estat capitalista, no poden oferir cap company Comorera, en el qual es saludava en ell els trenta mil empresonats
resistencia. En canvi, apuntalant-se en l'actíió política poden resistir d'octubre i es desitjava el pròxim alliberament.
Foren recollides 3o'35 ptes. destinades als empresonats i perseguits.
fortament. Perquè obliguen l'adversari a distreure forces i a combatre
O.
en diversos fronts a la vegada.
:
D'altra banda, una situació política socialitzant i no diem socialista,
recolzarà les cooperatives, i per mitjà de la legislació i de la protecció
Diumenge, dia 13, a les 12 del migdia, conferència d'Emili Granieroficiala, els donarà àmplies possibilitats de desenvolupament i afiançaBarrera a l'Ateneu Republicà Democràtic Federal «La Flama», Sant
ment.
L'amorositat amb què la Generalitat de Catalunya, inspirada en els Domènec, i, principal (Gràcia). Tema: «El Socialisme i la situació po:
postulats de l'emancipació proletària tractà les cooperatives, ho confir- lítica».
ma. ¿Però creu ningú que aquest tracte continuï si aquell organisme
cau en mans del capitalisme català, representat per la lliga cambomtire?
Fóra ingenu.
Si s'accepta, doncs, la importància de l'acció política, ¿per què conGran míting d'afirmació socialista-revolucionaria per al dia 25 dels
tinuar practicant i'iipoliticìsfmel
corrents, a dos quarts de deu de la nit, en el qual hi parlaran:
¿Per a evitar raons? ¿Per a poder jugar a la «manilla» sense malde•
.
-M. Massagué
caps?, ¿Per a assegurar millor el divident anual?
A. Vilella
No ho veiem conscient.
Però, fins i tol acceptant-ho així, ¿no han comprès els cooperatisJ, Morgades
tes, que les pròximes eleccions són totalment distintes de les que s'han
P. Sala Berenguer
efectuat fins ara?
.
M.
Serra Pàmies, Secretari general de la U. S. C.
¿Que en aquestes eleccions decisives tots els treballadors de les disContra els-desnonaments rústics efectuats per la reacció ieudo-agrària.
tintes ideologies s'aplegaran sota la bandera única del Front Popular?
Contra els empresonaments en massa d'anarquistes, comunistes, socia¿Que del resultat que donin les urnes depèn, l'enfortiment del molistes i camperols rabassaires.
viment cooperatala o la seva ensorrada?
Contra la infamant llei del 2 de gener.
¿Que la destrucció total del cooperatisme alemany i austríac pel feiP"er l'immediat restabliment de la Llei de Contractes de Conreu del
. xisme, és l'exemplo més vibrant que es pot presentar a la consideració,
Parlament de Catalunya.
dels cooperatistes catalans?...
Per l'alliberament dels 40.0x30 empresonats.
Hem d'esperar, doncs, que les cooperatives catalanes donin als seus
Pel reconeixement dels drets individuals i col·lectius establerts
a la
afiliats, la consigna d'ajudar el triomf del Front Popular.
Constitució i a l'Estatut de Catalunya.
':
Aquest és llur deure actual.
JOSEP MIRET

l*es Cooperatives 1 les properes
Eleccions

Propaganda de la U* S. C.

Míting a Tordera

Puntualitzant

LES- MUTUALITATS

Una de les campanyes menades
per les dretes durant l'època ignoHem vingut silenciant moltes coses per tal de no perjudicar les po- miniosa que començà l'endemà del
sicions polítiques dels Parlits d'esquerra que han d'integrar el front po- 6 d'octubre, la que ha estat portada
més vilment per haver-ho estat d'upular.
Però, corn amics acèrrims que som de la veritat i de la claredat, no na manera vergonyant, és la que
podem passar en silenci manifestacions com les dels senyors Trabal i tenia per blanc l'anul·lació die les
Kubió T u d u r í . a l míting d'Esquerres al Gran Price. Perquè, malgrat Lleis de Mutualitats i les Bases de
dibuixar-se amb claredat meridiana la posició electoral, aquesta no pri- la Cooperació votades pel Parlament
de Catalunya. Però aquesta camva la nostra critica i enjudiciamerit en qualsevol circumstància.
panya anti-mutualista cal veure l'esConfusionisme, no. Demagògia, tampoc.
Diumenge al Price, Trabal digué: «La llei de contractes ¡if conreu vaïment de les primeres figures de
volada pal Parlar/teñí de Catalunya ¿s una llei socialista».
la política dretista per donar pas a
No és cert. La llei de Contractes de Conreu, no fa més que limitar la comparsa carnavalesca que amb

tota mena de manyacs i tripijocs
han propugnat aquesta anukació.
No creiem els mutualistes tan irreflexius que no vegin la finalitat
d'aquesta campanya subrepticia,
que ha estat extesa com un núvol
de fum per-.,tal d'amagar la veritable personalitat dels atacants, les
armes innobles que empren i l'objectiu de l'ofensiva. Cal parlar clar
i dir d'una vegada per sempre'que
tot plegat no és res més sinó un -estadi de la lluita que les dretes han
desencadenat contra el Parlament

de Catalunya: no l'han pogut qualificar d'eixorc perquè é's massa patent la tasca portada a cap per ell,
i <es valen de mil i un subterfugis
pestai de • decl'aVar-lo inepte.
Ah I , però que no es creguin recollir >de llur sembra de vendavals
altra cosa que tempestes, Els mutualistes saben perfectament que
com a corol·lari de là Llei de Mutualitats votada pel nostre Parlament, el mutualisme deixarà d'ésser cosa de penyes de casinet ; saben que sí i'Estatut de Catalunya
ens donava unes atribucions, no en
faríem deixáment a ningú, ni conj
tinuaríem l'actitud inhibitoria que
amb referència al mutualisme havia adoptat l'Estat, el qual feia regir les entitats mutualistes per dues
lleis — les d'Associacions i d'Assegurances — que no parlen per res
de Mutualisme.
Deu, però, tenir-se en compte que
la tasca del legítim Govern de la
Generalitat va quedar a mig fer, i
que, de seguida, ha d'ésser Aportat
al Parlament de Catalunya el Reglament d'aplicació de la Llei de
'Mutualitats/
Per tots aquests motius hem d'emplaçar a 'tots'els qui senten el mutualisme com a aspiració humana i
social á què tinguin en compte que
una "situació de dreta ens portaria
—de retop d'é la derogació de l'Estatut' i de la promulgació definitiva de la Llei del 2 de gener del
1935 o de qualsevol engendrament
equivalent—a l'estrangulació de la
Llei de Mutualitats que ha d'ésser
el punt de partença que ha de fer
del Mutualisme català una cosa viva i puixant com ho és el mutualis'me'-biçjga^pef. exemple. • f ; ;;
Mutualistes ! Escolteu aquesr crit
d'alerta, i penseu que no us emplacem, en el camp. de la lluita que
s'apropa, d'una manera individual.
A vosaltres, mutualistes ; a vosaltres, /entitats, mutualistes ; i a vosaltres, ..Federació de Mutualitats de
Catalunya ; a tots us diem que per
sortir dignament del marasme que
hem patit, els efectes del'qual encara duren, i pensant per damunt de
tot en els interessos suprems del
Mutualisme, ,la vostra obligació —•
i sense que hi valgui excusa, de cap
mena — és de prestar el vostre ajut
als homes d'esquerra i de donar-los
la vostra representació,
I quan veureu els manifestos de
les forces d'esquerra i llegireu :
Restabliment total de l'Estatut de
Catalunya, penseu que vol ¿Tir : Defensa, floreixemenfc i consagració
suprema del Mutualisme Català.
CASTELL-ROIO
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^SÍ^OM^
Saludem fraternal»
ment a la Unió de
Rabassaires per haver aeordat el seu
Consell Social, recolzar la Candidatura del Front Popular
amb personalitat
pròpia.
Celebrem aquesta
decisió de la Unió
de Rabassaires, per
el millorament públic de la vida politica de Catalunya.

Mo ens expliquem per què encara resta clausurat
el Centre Autonomista de Dependents del Comerç
1 de la Industria. Exigim que s'obrin les seves portes
immediatament
ELS VICTIMARIS
ELS VICTIMARIS

D'acord amb els Estatuts generals del Partit ha estat nomenat el
company Joan Pié per cobrir la vacant de Vice-secretari. Aquesta resolució ha estat presa en virtut de
l'intensa tasca que s'apropa.

Crònica Internacional
Eia disgregació de Xina

Ha començat a aixecar-se eí vel que tapava la veritat sobre la repressió
Després de 1» Convenció nacional de 5 d« maig de 1935 i de la promulfacló de
4'octubre, particularment a Astúries, i allò que apareix més destacat és la
la
Constitució provliional, la tendència a una normalitat civil «'ha accentuat a tot
silueta repugnant dels victimaris.
el territori xinès. El govern que va emergir d'aquests important» esdeveniment»
Cal distingir entre victimaris i botxins. Victimari és el qui prepara els
és un govern de coalició integrat pel» personatge» me» influent» en la 'política del
sacrificis humans, el qui assenyala les víctimes i a vegades les subjecta, el
El Comitè Executiu tenint en paia, i comprèn els capa de le» ione» neuràlgique» que, treballant conjuntament,
qui ordena els càstigs ; botxí es l'executor.
compte la gran demanda d'oradors han donat a la República un sentit d'unitat que no havia tingut mai de» de là
Els executors, els botxins, no ens interessen. Són ex-Homes o anti-ho- per prendre part en els actes que »èva£1implantació«
règim va estendre'» per le» cinc províncies del Nord, Hopei, Xahar, Sulyuan,
mes ; eon éssers de forma humana que no han sortit encara de l'estadi pri- s'organitzen, prega a les Seccions XanBi i Xangtung, però el restabliment de l'antiga capital, Nankln, perdent Pelplng
mari de la bestialitat ; són degenerats que cal amordassar. Martiritzen i as- facin la petició amb suficient (abans Peking) la capitalitat i, per consegüent, la seva forta projecció damunt d'asassinen perquè ho tenen per ofici i no s'afarten mai de veure sofrir ni de temps per tal de facilitar llur or- quest» territori», ha produït una relaxació de poder que ha donat lloc a una rebrotada de comunisme i també de bandolerismo que, hostilitzant la lona desmllltasentir els crits dels torturats ; per a ells, els esgarips dels que pateixen són
ritzada de la província de Jehol, dóna peu ab japonesos per a Incursions conviant»
ganització.
•
solament humans ¡"no tenen gaire varietat i no els distreuen; tenen la seni accioni militar» que equivalen a la conquesta efectiva. Le» ciutats d« Pelplng t
» » » Tien-Tsln gaudeixen d'ampla autonomia i rarament existeix acord entre el» alsibilitat esmussada con} els escorpins que devoren ei propi company en la
calde» d'aquestes ciutat» i el» governador» de les respectives províncies, per tal de
.-.ensuaiitat de la còpula ; tenen la moralitat dels gossos de presa que només
Havent estat .aixecada la clausu- »uperar aquestes dificultats, s'havia constituït el Consell d'assumpUg polític» de
defensen l'amo.
ra de la Casa del Poble, clausurada Peiping i també un Consell militar en el» qual» le» Influencie» i Infiltración» JapoEls qui ens interessen niés són els victimaris, els ordenadors de mar- ran dels fets del 6 d'octubre, el Co- neses eren tan visibles, que el Govern de Nankin es va veure obligat a dlàsoltlre
tiris i asssassinats i aquests els "coneixem molt bé i ben ovint, àdhuc, amb mitè Executiu assabenta a les Sec- ambdós .organisme» per l'agost d» l'any pastat.
Des d'aquella data e» ve parlant d'un moviment autonomista a le» províncies
Jlurs noms i cognoms. I sabem que són molts. I cal assenyalar-los cara a cions que la correspondència 's'ha
del
Nord. El» consells provincial», autoritats administratives i àdhuc cap» militars
cara i gravar llurs noms, ambel foc' de l'odi, dintre les consciències hon- de dirigir a la Casa del Poble, Pri- mantenen
relació constant amb els japonesos. El Ministre de la Guerra del Gorades per tal que els tinguin sempre presents i els -ioragitin dels rengles mer de Maig, 7.
vern de Nankin, Ho Ytng Xin, crida a una conferència els caps 'militars del Nord
i sembla conjurat el perill. Però tot» el» coneixedor» del» afer» de Xina diuen que
d e l a humanitat.
,
. . . .
la proclamació d'un estat autònom de le» cinc províncies del Nord depèn, excluEls victimaris espanyols són ben bé fills de 1a raña que encara és resivament del» japonesos. Si s'arriba a perpetuar aquest nou atemptat contra ta
cordada amb odi en els països per on va passar.p.,l^època d'or, durant la
integritat territorial de Xina, el procés que en seguirà, e» dibuixa clarament: primer,
qual el sol no es ponia mai en els dominis de la monajquia; són els matei- Compreu i llegiu eitabliment d'un Govern autònom que aglutini el poder en el territori de le» cinc
pi ovincles sota la protecció i garantia del Japó; me» endavant, proclamació d» l'anxos que sostingueren els darrers reductes de la Inquisicjó a Europa ; són
tiga monarquia i consegüent anexló a .l'Imperi de Manxuco i, tercer, absorció de la
els successors dels qui en nom de Déu saquejaren i expulsaren els jueus
Mongòlia interior i consolidació d'un imperi que comprendria tota la Xina del
de les nostres terres i convertien en torxes vivents els ciutadans que es daNord amb una població de més de 120 millón» d'habitant». La progressiva presilo
lien per la llibertat del pensament; són els precursors dels sisters coloi dominació japonesa comportaria, un cop constituït aquest vast imperi, la ulterior
agressió al Govern de Nankln a títol d'unificar altra vegada la Xina sota la monials que semblaven condemnats i ara Itàlia vol ressuscitar a Abissínia,.
narquia milenaria i realitzar el somni imperialista japonès de tenir la Xina. enEls nostres victimaris porten a la sang les metzines d'ammalia de llurs/,
tera »ota la »èva influència i el seu domini efectiu, encara que conservés la fesoavantpassats.
,
,
mia d'un estat independent.
Conten les cròniques d'Anvers, la ciutat belga que conserva un museu
Entretant el Govern de Nankin segueix l'única política possible. Deixa fer al
temp» i reconeix que, sense una organització interior, la línia de resistència é» exdels instruments de martiri,del temps de k dominació espanyola que quan
ARENYS DE MAR
tremadament feble. Negocia amb el Japó, li dóna satisfacción» parcial» —particuCarles primer d'Espanya fou coronat Emperador i anà a visitar la ciutat,
larment aquelles que afavoreixen els propi» designis, com é» la repressió del banLa
togesi^stáaOTÍonaria
local,
aquesta li féu una rebuda apoteòsica. Es tractava d'un rei jove i ben plandidatge 1 del comunisme— 1 ajorna amb exquisida diplomàcia el moment catastròtat i Anvers, ciutat de sensualisme i llibertat, féu rebre la carrossa reial després de tantes amenaces i repre- fic d'una lluita desigual. Espera la Xina que l'intere» d'altre» potencie» coincideixi
per una diputació composta dels notables de la vila i de lea dones més be- nions peHiüe^-íOTéssim.atofiBlJl^lí-íf*- amb el seu i vingui en el »eu auxixli. La 17. R. S. S. é» cada dia més forta i té
dia major» efectiu» a l'extrem Orient completat» per una damant esquadra
lles que es presentaren gairebé nues ; a través dels vaporosos destacaven les mós carnet electoral, ara resulta cada
de, submarina a Vladivostok, Els Estats Units tenen »obre l'Atlàntic una flota molt
que
aquest
no
serveix
per
anar
a
voformes ubèrrimes i les carns nacaradas. Garles primer d'Espanya, beguí i'
pcdiçsosji jjue la japonesa. I «i algun dia la Xina podés oferir un front còmque hom mi»
gata maula com tota la gent encimbellada de totes les èpoques, féu veure tar. Malgrat les coaccions
nacte, no Ú mancaria, a ben segur, el suport d'aquestes due» potencie».
1
Aquest têt, però, no ' és possible que es dont abam, de que el Japó, per mitjans
que apartava pudorosament els ulls d'aquella exhuberància de bellesa i ha |£t $j3 arriben a la ^cifra de 500
subreptlcte,
hagi obtingut a4ue»tit Ule** segregació del territori xinès. Encara que el»
els
cornets
expedits',
f
prengué els consells dels arcavots de la santa mare església. Ni l'Empera—^Després de 14 mesos de clausu- observadors diguin que el Japó té molt poc a 'guanyar amb la proclamació d'un esdor ni els seus consellers saberen comprendre l'adhesió cordial que signifitat autònom de la Xina del Nord .sembla evident que no s'ha arribai a la perpecava aquella exhibició d'una ciutat lliure i pagana; i al poc temps va en- ra sense uns motius justificats, ha trado d'aquest ' nou ultratge, perquè el Japó no troba, entre la població Indígena,
estat
novament,
reobert
el
Centre
clement» aptes per a recolzar els seus plan», malgrat haver tingut considerables
Viár á Anyers un escamot d'eclesiàstics, en funcions d'inquisidors., amb
ofertes. L'imperialisme Japonès té tret» dlntettlgència í de sentit, pràctic remarTèncàrrec d,'acabar amb els llibertinatges i amb els herètics ,de la, ciutat d'Esquerra Republicana. " " ,
però la preponderància militar li dóna sovint, ocasions de perill i l'embar—Tots els companys no han d'o- cable»,
"belga j i empresonaren i martiritzaren els ciutadans a milers : la foguera
ca en empreses que poden resultar temeràrie»,
, .
blidar
les
llistes
electorals
per
lá
exemplar fou encesa permanentment i els cossos flamejants d'homes i dones
Confiem que. cl redreçament de Xina .serà a temps a assegurar que sigui aquesta
rectificació i la inclusió al cens elec- ' la darrera agressió reeixida contra la seva unitat 1 el seu interès nacional. La hises reflectien com vulgars atxes de vent en les aigües de l'Escalda.
moderna d'aquest gran poble victima és un rosari de depredación» que reLes proeses dels nostres victimaris han estat sempre idèntiques : in- toral. Si és necessari repasseu les tòria
clamen correctiu. Un dia perd la Corea que la voracitat del Japó engoleix; fa poc
llistes
electorals',a
casa
del
nostre
cendis de camps i viles, ràtzies de pobles indefensos, assassinats ; en mamés de do» anys que la Manxúrla es converteix en l'Imperi de Manxnco sota la
sa, persecucipns, pillatges, Algunes vegades trobareu en el curs de llur company A. Só'tà, Pi à Margall, protecció del Japó; poc abana, la Mongòlia exterior s'havia convertit en una p»ende República soviètica, sota la ègida de la U. R. S. S.; el Thibet roman Ml» el
historia que han donat ordre de respectar Ja virtut de les dones o la vida 6ç. — A. Solà.
control britànic; la Indoxlna francesa amb els estats d'Annam i Cambodge formadels infants. Però els victimaris d'avui bo i conservant la mateixa cruel- Catalunya seria seu.
l'exprovincia xinesa de Tonkin; i si ara li arrabassen la Mongòlia interior i les
No veuen que la .gent ,es cansa ja ven
lat són menys escrupoloses : no es preocupen dels infants i permeten-que
cinc províncies septentrionals, el core de la descomposició haurà arribat' al cor
de
les
mentides
que
prediquen
i
mateix xde Xina 1 la seva disgregació final resta inevitable. Confiem, repetim, que
a. les dones, abans d'assassinar-les, les violin.
Els victimaris d'avui són els que tingueren en llurs mans 'les 'regnes se'n separa d'ells, cada dia més, el redreçament iniciat la salvi i, si tan vigorós arribés a ésser, potser coincidiria amb
corba minvant de l'exaltació japonesa i tornaria a ésser la Xina la que preside la governació 'de l'Estat durant la monarquia, i no es preocuparen ingressant als partits de classe com la
dís la futura eclosió de lea races grogueg que tantea sorprese» enclourà per als nosla
J.
S.
C..Í
la.Ü.
S,
C.,
que
trebadel poble que havien de governar més què per fer-lo servir d'escambell ;
tres poble» occidental».
M. SERRA I MORET
-els convenia un material humà d'ínfima qualitat i apagaren la vivir de llen per la veritable justícia social.
^-Corresponsal,
la raça,, deixant-la ignorant i abatuda. Qun de la virior'-del-poble, mai
no apagada del tot, sortia un crit de protesta, era ofegat implacablec . •: \ Í&$Ü*
ment amb 1 mordassa dels càstigs corporals i la f osca,i lai fredor ¡de'-Jes :. •'.'.
què tothom sap la patxoca que fa pel foro, es torna boig d'indignapresons nacionals. I per a executar-ho crearen les colles de butxins executores del sistema, les mateixes colles que ara, en la repressió d'octubre,
Hom diu que a 4a Casa del Po- un diputat passejant les barbes per ció, i l'increpa, tirant les ' cadires
"Hénçareh desfermades sobre les víctimes assenyalades de tot Espanya i ble, per tal de desvirtuar el bum- la calle de Alcalà, per la Bombilla a l'escenari,' amb els històrics í belparticularment d'Astúries.
burn que hi haÜagut amb allò dels o anant a veure els quadros al lies Crits de : —Alejandro 1 ' Aurelio f Serraílonga ! Candelas t ; ,'
Encara hi ha uns altres victimaris. Són els que, anomenant-se agents garrots lerrouxistes que apallissa- Prado.
¡ A veuré quins seran els * que
També es diu que per la Candede la religió,'ataquen els febles en lloc de protegir-los, serveixen els po- ven als sardanistes,- han organitzat
derosos i els privilegiats en, lloc d'atacar-los i es fan adalils de tots els unes ballades de sardanes els diu- lera tenen el propòsit de representar, prendran candela en aquesta repreütres victimaris, predicant una santa conformació a base de negar tota menges • al migdTa, al passeig de amb gran solemnitat i amb decorata sentació ! Representant-la , per la
racna de drets als miserables de la Terra; pretenen alimentar-los en nom Mata, davant del local d'estiu. Es nous, per tal de commemorar més Candelera no serà gens. estrany que
de la caritat, que és com dir despullant-los de tota dagnitatTnumana,
-diu, també, que tenen el propòsit de dignament la festivitat de! dia, la siguin alguns els que en prenguin.
M'. S, M.
-Si els coneixem els • victimaris 1 Trobem llurs noms a les columnes de fer unes vetllades teatrals bilingües, gran farsa política de gran especla premsa diària i els veiem, amb els nostres ulls humans, passar pel perquè estiguin tan contents a Ma- tacle Z oí misterios del manicomio,
costat nostre pels carrers de totes les ciutats i de tots els pobles. I el po- drid ,com ací. La primera comèdia obra moderna en la qual hj intervé
ble rep constantment llurs insults, que pengen de les banderes de tots que hom pensa representar, és l'o- el públic, amb un pròleg, cinc acels centres oficials o cauen dels campanars de totes les esglésies, amb veus bra de fer riure de l'autor reusenc tes, quinze quadros i un apoteosi
q¿^fS§S^ -fflffigfllJE,
ronques com de monstres o amb veuetes afuades com si fossin d'alca- Ferrer i Codina, Toreros 4'hivern. grandiós, amb focs artificials i música
de
jaze.
En
totes
les
societats
votes.
. . . . . .
:
' " r ' ' Diuen que una sòcia. ,molt maliciosa
ÈPOCA IV - NUM.-4V.
. I les masses, amb üur sensibilitat senzilla i -avassafladora, suposen de la Casa del. Poble, en tenir notí- on ha estat representada ha assolit
que els victimaris s'encauen pels centres oficials* per les sacristies i per cies que es pensava representar un èxit esclatant, sobretot a les soB A R C E L O N A
Tes casernes. I preguen, esmaperdudes, qtíe els. »figuinja manera com han • aquesta obra, va indicar'que el per- cietats polítiques. Els títols d'alguns
18 de gener del 1936
.de fer-ho perquè tot això desaparegui;
, , ., . - > > • -•• VíSorjatge- Pasíete$t que és aquell to- quadros són : La òu.sca y faptura
R. FOLC$4 €APOEVILA ^ '••rerò iquè fa -riure tant i que sempre de voi os del candidato, El secuescent».
PBEUs
.presenta,l'esquena al toro, el repre- trado de Ale over t El candidata, tn
nombre
de
la
justicia
del
pueblo,
lo
sentés el senyor Simó, puix que la
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
dia 25 a Ics deu de la vetlla. Es • companyia l'han d'integrar come- liberta. El pueblo aplaude la gesta,
Secció oficial ceelbrarà
T r i m è s t r e . . . . . . . 2VO
tfn grandiós míting, en el diants de la casa. La seva indica- Plataforma electoral, Los del maS e m e s t r e . . . . . . . 5*00
qual parlaran els següents com- ció, però, no va ésser ben acollida, nicomio flirtean con el candidato.
Any
* 10*0°
A TOTS ELS COMPANiYS
pany s Y Agustí Vilella, President perquè hom va al·legar que el se- Arrepentimiento de éste. Los del
...
,
.
' , _ . . ' £
La Secció del Districte VÏÏÍ as- Joventut (S. B.) ; Francesc Roseli nyor Simó, per tal de representar manicomio lo absuelven y le llenan
Redacció i administració:
sabentà a tots els companys sdfel Montaner, Regidor a l'Ajuntament ; aquell paper amb tota propietat, los bolsillos... de votos. — Visca la
Carrer
Pelayo, 10,1.M.*
Felip
Barjau,
Ex-díputat
al
Parlajustícia
i
campi
qui
pugui
!
s'hauria,
d'afaitar
la
barba,
perquè
Partit que aquesta Secció ha fixat
TELÈFON 21O46
El públic, en adonar-se que l'esel seu estatge social al Pàssaífe-m- ment espanyol, i J. LI. Roca, que mai ningú no ha vist un torero amb
B A R C E L O N A
barbes, per més bon espasa que si- cena s'ha convertit en un negoci de
man, 81, baixos, entre oòr^egí. -i presidirà.
Preguem a tots els companys que gui ; la qual cosa el ¡desmilloraria compra-venda de camises de força
Indústria.
molt .als ulls dels seus pocs correli- brutes, mentre el candidat es fica
La inauguració oiicfif d'aqufest no manquin a aquest acte.
Imp. Mlret-Oulfré, 13-Bftrceton»
* •»
gionaris, i als dels madrilenys, per- els vots a la butxaca i desapareix
nou estatge es celebrarà- el proper

d?ffiB1?BgO^ SOXSUMa
lues comarques
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