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Unta Socialista die Catalunya

Les alteracions de l'ordre publie no
s'han de sufocar pas com volen els
reaccionaris, ans bé amb el compliment íntegre del programa mínim
del Front Popular
E D I T O R I A L Compliment del
fil camí de la unitat

programa del
Front Popular

Hem dit repetidament en editorials i articles, quan la censura no
els ha mutilat, que el nostre criteri d'unitat el veiem plasmat en el
projecte d'estatuts del futur i immediat Partit Socialista de Catalunya.
Es una posició lògica l'emprada pel nostre Partit d'anar tot seguit a la unificació dels grupa socialistes d'una estructura autòctona
catalana. Això és, simplement, començar la casa pels fonaments, tota vegada que hauria estat un error de tàctica i de principis voler fer
una organització proletària d'acord amb les realitats nacionals amb
les forces adscrites a orientacions que fins avui no havien mai reconegut la necessitat del nou corrent que mena l'hora actual.
Inajornable per moltes raons l'aparició del partit totalitari de les
masses obreres i camperoles de Catalunya, és urgent posar-nos d'acord amb el Partit Català Proletari i el Partit Comunista (le Catalunya, forces ambdues d'idèntica o semblant visió que la nostra, per
a sentar conjuntament les bases d'acció del Partit Socialista de Catalunya. Aconseguir això sembla que és cosa relativament fàcil, si
hem de creure les declaracions que en aquest sentit han fet les organitzacions al·ludides.
Crear, però, el nou partit obrer català únicament amb aquells
grups polítics és insuficient, si volem respondre al desig dels treballadors del pais, de fer desaparèixer d'una vegada i per a sempre la
nefasta politica de grupet i de personalisme que fins ara hem hagut
d'aguantar i que tants de perjudicis ha reportat al present i al futur
immediat de la classe explotada catalana.
Seria una obra incompleta i exposada a totes les eventualitats que
el nou Partit es mostrés impossibilitat de veure's reforçat amb els
efectius de la Secció Catalana del P. S. O. E. i del P. O. U. M.
Malgrat tot, com exposàvem dies enrera, creiem imprescindible
anar a la unitat en principi amb aquelles forces que com nosaltres sincerament la sentin. Això, però, no vol pas dir que si el Partit Socialista de Catalunya no és de moment el mitjà aglutinador de totes,
absolutament totes, les fraccions marxistes de la nostra terra, haguem
de considerar-nos satisfets i deixem de treballar per la unitat absoluta.
Nosaltres som els primers a veure les dificultats amb què hem de
topar, però la realitat de l'hora present ens ha de fer forts per a superar-Ies i dotar Catalunya de l'organisme socialista totalitari i responsable que mai no ha tingut.
Naturalment que no podem oblidar la posició dels altres nuclis
obrers que segueixen tàctiques i ideologies divergents amb la nostra.
I ens referim, sobretot, a la Unió de Rabassaires i, més Ilunyanament,
a alguns sectors dels Sindicats d'Oposició, cada dia més percatats de
ia posició falsa en la qual es mantenen. Pas a pas, sense aturar-nos,
però també sense córrer més del que convé, farem la nostra via envers
la unitat
No hi ha perquè voler seguir mantenint errors. Lògicament, solament poden haver-hi en el camp obrer de la política de classe dues
tendències. La que estima convenient l'acció politica, o sigui la socialista, i l'abstencionista. La primera, cridada per la Història a la
presa del Poder per la classe treballadora; la segona, arreconada cada dia més, entre espeternegaments histèrics, en espera de la seva
total desaparició.
Cal, doncs, que tots els grups socialistes ens apressem a anar a
la unitat marxista sense més dilacions i creem al costat del partit
polític la central sindical potent i única que han de portar a la total
manumissió la classe obrera, tipa ja d'explotació.
Tot el que no sigui això, és perdre el temps i fer un escarni als treballadors, que creuen —i no van errats— en la necessitat de l'acció
unificada del proletariat.

Ja ens trobem en pla de realitzacions. La propaganda electoral ciels
mítings no eren pia nous buides.
ivi o era pas j perquè si que els oradors
uei Front i opuiar anunciaven ia política que caldria seguir després del
iriomf. Mo era pas d'una manera
gratuïta que es feien promeses a les
masses populars, avançant la suspensió i la derogació de totes les
lleis i tots els decrete, que desvirtuaven el contingut social de la República autèntica.
Ara ho estem veient. I no som pas
nosaltres sols a veure-ho. També ho
veuen i ho «toquen«, tots aquells
senyors més o menys 2*espectables
i aquelles classes socials, que es
creien que les vaques magres havien
ne correspondre sempre a les classes populars. Només cal escoltar els
planys i els esgarips de les «torces
vives» de la nostra economia. Tenen
raó de queixar-se. Perquè no es fa
altra cosa que satisfer les mínimes
—les mínimes, no ho oblidem— aspiracions de les masses obreres.
Per ara, el Front Popular compleix els compromisos contrets. La
represa de la llei de Contractes de
Conreu, la suspensió de la llei
d'Arrendaments Rústics, en virtut
de la qual foren llançats de la terra milers de rdlvissaires, parcers i
arrendataris, els decrets suspenent
els desnonaments i els judicis en
curs, la constitució de la Junta de
Contractació del Blat fixant la taxa
i protegint els agricultors catalans,
la constitució de la Comissió Arrossera que defensa els legítims interessos de tota la comarca del Baix
Ebre, la restitució de la setmana de
quaranta-quatre hores del ram metal·lúrgic amb la indemnització fixada, la reposició del laude mercantil que afecta milers de dependents del comerç i de la indústria,
la substitució de l'ensenyament religiós, la reincautació dels béns dels
jesuïtes, la prohibició d'exportació
de capitals, la solució del conflicte
del ram de Transports que no s'ha
lograt pas per l'acció directa, sinó
gràcies a la victòria electoral i tantes d'altres coses que no esmentem
per a no fer la llista inacabable.
Fins ara, doncs, el Front Popular
compleix el seu programa electoral
Ens donaríem per satisfets que
l'actuació d'ara fos garantia de les
accions futures.

assenyalen el camí esplendent del
proletariat en la ruta del Socialisme
Salutació del company
Comorera
Amb motiu de prendre novament
possessió de la presidència del nostre Partit, vull dir unes paraules als
nostres militants.
En primer terme, he d'agrair
fervorosament i cordial, tots els esforços, tots els sacrificis i totes les
energies amb què vosaltres heu contribuït a arrencar-nos de les presons i a tornar-nos a la vida ciutadana i a la lluita política i a la
pau de les nostres llars.
Hem acabat una etapa i n'hem
començat una altra, més prometedora, més prenyada de possibilitats í que també, segurament, exigirà un major esforç í un més fort
concurs a l'obra comuna a realitzar.
Ens trobem de ple, companys, en
•n període de transició; en un període de gestació revolucionària
que ens promet grans i belles realitzacions.
El capitalisme s'enfonsa i l'hem

d'ajudar a ben morir. En ei triare
de la nostra terra hem de lluitar
per triomf del Socialisme, com lluiten pel mateix ideal els germans
d'arreu del món.
No hem de perdre un sol moment ; no podem desaprofitar cap
oportunitat, La nostra lluita és
una lluita constant, que no pot ésser interrompuda un sol instant.
Qualsevol dubte, qualsevol feblesa,
qualsevol vacil·lació, són a benefici
i a profit de l'adversari.
Per això, en reintegrar-me de ple
a les tasques de Paritt, jo demano
ä. tots que augmentin, si és possi
ble, la seva aportació a la causa del
Socialifeme. ¡Que recordin que l'emancipació nostra només pot venir
per la nostra acció coratjosa i decidida.
Dintre poques setmanes tindrem
ocasió de trobar-nos al Congrés,
que haurà de deliberar sobre transcendentals problemes del passa.t,

A la democracia sois hl tenen
dret els demòcrates
«GUANYAR-SE
LA VIDA»
Què significa aquesta frase ? En
un sentit corrent, vol dir que cada
nuí i noia que arribi a complir els
14 anys i surt de l'escola definitivament, ha d'aprendre per necessitat una professió que li serveixi,
amb t'l temps, per a « guanyar-se la
vida».
Aquest és el cas més general, Al
costat, hi ha els casos dels infants
orfes, dels abandonats, dels defectuosos físics, dels anormals... I
àdhuc d'aquells que tenint pare i
mare, hau de començar ja d'inffttíts a- «guanyar-se la -vida» personalment. D'aquests darrers n'hi
ha molta varietat. Als extrems d'aquest nucli dens i majoritari veiem, d'una banda, una minoria
d'infants de classes privilegiades
per la fortuna que no han pas d'aprendre, ells, a (í guanyar-se la vida», perquè ja la tenen guanyada
0 assegurada, pels anomenats drets
de successió; i d'altra banda, existeix també l'esfera dels infants de
les races primitives i nòmades, que
menen una vida pròpiament natural i que no sembla pas que sentin
amb gaire intensitat aquest problema de d guanyar-se la vida».
Aquesta frase secular de «guanyar-se la vida» té, certament, un
sentit humà profund. Vol dir que,
en efecte, tota persona humana té
necessitat i obligació; d'anar superant l'estat present de les coses,
dintre del seu ambient i les seves
possibilitats. Vol dir que cadascun
de nosaltres, cada individu, té el
deure de contribuir amb el seu esforç conscient, amb ía seva voluntat de treball, a Tengrandiment i
millorament del patrimoni col·lectiu.
Vol dir també que cada home sàpiga viure la seva vida íntima i
profunda. Darrera l'home hi ha
1 a història, el passat, del qual som
fills, i davant nostre tenim l'esdevenidor immediat, si bé incert,
almenys susceptible d'ésser previst
amb relativa seguretat. I la tendència general humana és d'anar
procurant que aquest futur immediat sigui sempre millor que el present o que el passat conegut.
D'ací l'esforç, que es tradueix
en treball i producció.
« * *
Un serrtit elemental de jus):íci¡a
ens informa que aquest esforç no
l'ha pas de realitzar només uns
quants, sinó que l'haurien de realitzar fots.
Podem admetre, en extrema benvolença, que hi hagi encara explotadors i explotats entre els homes
ja fets, entrçe les persones grans.
Repugna però extraordinàriament a
la nostra raó el fet que ^existeixin di f erències-entre els infants; la
consideració, treta de l'experiència,
que efectivament hi ha al món
infants feliços, econòmicament, i
infants desgraciats. Això és senzillament monstruós. I s'ha d'acabar
d'una vegada.
D'una banda, s'han d'abolir certs
privilegis — com els culturals —
gaudits gairebé únicament pels fills
de les classes benestants. D'altra
banda, s'ha de procurar enlairar la
condició dels infants de les famílies pobres i donar-los totes les pos-

sibilitats de realització de llurs aptituds.
I aquesta solució només la pot donar l'escola unificada, i l'escola unificada solament la pot implantar el
Socialisme, perquè la societat capitalista no vol igualar les condicions
dels infants i per altra part perquè
tampoc no sent la magnitud d'aquest problema d'amor i dignificació.
El Socialisme és la forma estatal
que en el procés històric li correspon
anar abolint tota mena de privilegis econòmics, i anar creant les institucions adients per tal que tots els
infants de la nació gaudeixin dels
mateixos drets i, per tant, estiguin
sotmesos a unes normes iguals per a
tots.
És amb la mainada, des del seu
naixement, i àdhuc des d'abans del
naixement, que s'han d'anar creant
les noves formes de vida d'una estructuració de societats més justes i
més humanes.
I mentrestant, ja no usarem tan
sovint aquesta frase estereotipada
de «guanyar-se la vida».
Ningú no se l'ha de guanyar, la
vida. Tota criatura humana, en el
sol fet de néixer, ja ha de tenir
assegurada la vida, i no s'ha de
considerar mai com una maledicció
bíblica el fet de venir al món, que,
per altra j art, ningú no en té personalment la culpa.
Però el fet de tenir assegurada
econòmicament l'existència no voldrà pas dir, tanmateix, que tots
ens posem a jeure i volguem viure
una vida més o menys paradisíaca
0 hedonística. No. Hem de tenir
la consciència dels valors humans
1 hem d'estar disposats sempre a
la realització llur.
El treball humà és necessari perquè ve a resultar com una plasmació dels ímpetus vitals i dels anhels
sentimentals que l'home té en el
més profund del seu ésser, i també
perquè li produeix els béns materials per a la seva existència. L'home, treballant, exerceix una doble
missió; es dignifica i perfecciona
ell mateix i millora i afina l'objecte sobre el qual treballa.
I hem de treballar tots, nois. S'ha
acabat l'època de^s ganduls ü dfe
l'explotació de l'home per l'home.
Mans a l'obra tothom. Abans de
resoldre el problema de l'atur forçós caldria potser resoldre l'altre
problema de l'atur voluntaji que
secularment vénen realitzant unes
castes privilegiades.
I després, a organitzar el treball,
de manera que el treball' no sigui
una condició sine qua non de
«guanyar-se la vida», sinó que sigui com una mena de joe, com
uns exercicis interessats que posin
en aplicació tes aptituds naturals
de cada persona.
Es al Socialisme que li pertoca la.
realització d'aquests problème^ ingents, i d'altres d'una magnificència insospitada que aniran sorgint
a mesura que tots els homes de la
terra estiguin sufifiientrnent nodrits
i treballin i cantin amb alegria i
plena satisfaccio.

del present i del futur del nostre
Partit. Penseu que la Unió Sòcia
lista de Catalunya està en situació
i condicions d'ésser l'eix d'un poderós moviment de classe i que seria una traïció a aquesta mateixa
classe no contribuir a l'enfortimeni
orgànic del nostre partit.
No hem de malmetre, per petites qüestions que no tenen transcendència doctrinal ni volada espiritual, les enormes possibilitats que

tenim a les nostres pròpies mans
d'endegar el moviment alliberador
dels treballadors de la nostra terra.
Demano, doncs, a tots, la més
estreta col·laboració en l'obra que
hem de realitzar conjuntament per
tal de portar endavant, camí de
realitzacions immediates, el nus'ie
ideal socialista.
Gràcies a tots i salut companys ï

C. COSTAL

J. COMORERA

Del míting
del Price

PERDIGÓLADES

Sentint-ho molt, he de fe; una
rèplica als companys Olarte i V'ldiella. Sembla que per a ells no
passa el temps.
Quan tota la massa obrera s'esforça a veure d'arribar a construir un front obrer, quan la U. S.
C. s'ha esforçat tantes vogaries a
veure d'aconseguir la fusió amb el
Partit Socialista i la Joventut que
segueix al costat de l'Agrupació
Socialista Barcelonesa es fa ressò
de la necessitat de fusió de'
les forces marxistes a Catalunya ; quan els camarades Alvarez del Vayo i Javier Bueno vénen al. míting a declarar
que el P. S. O. E., no sols acata
les auto-determinacions de les regions, sinó que, a més, disposarà
el mateix per a les Seccions polítiques regionals ; quan és gairebé ja
un fet la fusió de la U. S. C. (la
qual ha pres part d|;cklida) amb
el P. C. P. i el P. C. C. i és treballa amb coratge per aconseguir
que la fusió emmarqui tots els
partits marxistes a Catalunya, és
impolitic i insensat donar llançades
a la moral, a i'amor propi, o el que
vulgueu dir-ne.
El company Olarte pot recordar
que en les últimes eleccions municipals a Catalunya no vàrem estar
d'acord, abans de celebrar les, sobre si la U. S. C. (a la qual HÎ'
també pertanyia), havia o no d'anar'
coalitzada amb l'Esquerra Republicana. També pot recordar tls arguments que jo i altres ço ni pan y •esgrimírem. I els fets succeïts ens
han donat la raó a nosaltres. Si
haguéssim abandonat les esquerres republicanes en aquelles eleccions, les dretes s'haurien fet Ics
mestreses a Catalunya, i aquest poble no hauria pogut servir de
puntal a la República i punt de
partida a les esquerres espanyoles
per l'esclat del 6 d'octubre i ía reconquesta de la República i lleis
socials el io de febrer.
I és que el company S. Olartc
fent cas omís del moment econflmie i polític consentiria que iot
s'esfondrés, inclus ell i els seus, a
l'estil burgès, abans que cedir la vanitat de transigir uns punts de vista, ben o mal entesos.
I si el plet de tanta discrepància, lluita i inaranya és resolt, ara,
segons les repetides manifestacions
del camarada Alvarez del Vayo,.
millor encara perquè tots s'obliguin:
a una circunspecció ' discreta que
completi la solució i obri de bat A
bat el camí de les possibilitats obreres.
A. RENART

NO HI HA DE QUE
Manuel Brunet, i'ilíustre i brillant escriptor de «La Veu», que ens
desperta tantea i recòndites simpaties, en un article titulat «Moltes
gràcies», contenta les paraules d'Alvarez del Vayo en el míting del
Price, del diumenge passat, que afirmaven que Catalunya tenia dret
a disposar dels seus ueotins.
1 Manuel Kfunet trobà graciós que veiem «castellans fent propà*
ganda separatista».
'
,
v
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Evidentment és graciós. Molt més «graciós» que veure catalans
fent propaganda anticatalanista, com els senyors de la «isidrada», de
la retirada del Parlament català, de la negativa a acceptr la llei d«
Conreus i altres delícies per Testíl.
;,
Una pregunta, però, volem 1er de passada, al seminarista frustrat:
Per què us angunieja tant que Dencàs no pugui fer propaganda
política?
Tanta insistència ens portarà a treure conseqüències lamentables...
SIMBOLISME
Ginebra ha patentat un nou mot. Ja que no serveix per a altra cosa«
almenys que s'aprofiti el que es pugui.
Sembla que, per tal d'evitar un conflicte europeu, es feien pressions damunt de Hitler perquè ordenes ia retirada «simbòlica» de tes
tropes que invadiren ííçnània, Una cosa així porta greus derivacions.
Així, per exemple, un bon dia —és un dir — us donaran un cop
d'estaca al cap i quan anireu a enfadar-vos u* diran:
—-Perdoneu! Ha estat un cop d'estaca «simbòlic».
I no podreu dir res,
••.
MAL SÍMPTOMA
Després del discurset pronunciat pel senyor Martínez Barrio, ex radical i ex anarquista, en ocasió d'agrair el seu nomenament per a
president de la Cambra, && li acostà el paranoic Dr. Albiñana per
felicitar-lo i comunicarci que lambe l'havia votat.
Això és un mal senyal. Molt ens temem que el flamant president
de la Cambra ens sortirà «fui».
UN ÈXIT DE LA LLIGA
Davant les eleccions ( a Alemanya, el partit nazi ha aconsellat als
seus militants i simpatitzants que denunciïn els noms dels enemics
del règim hitlerià per tal d'esporgar-los.
Es la reproducció a vint anys de distància del cèlebre «Delateu»
de Cambó.
Un èxit que s'apunta la Lliga.
UN PETIT TAST
Tota la crosta clerical de Barcelona ha posat el crit al cel davant
la disposició presa pel nostre company Granier-Barrera d'expulsar les
benemèrites religioses de l'Asil del Parc.
Que no s'ho prenguin massa a la valenta!
.
Encara no hem arribat com a Mèxic a deixar un capellà per cada
deu mil habitante!
Després que «ns fa molt mala espina això de les «benemèrites».
Que la Guàrdia Civil també és «benemèrita»!
FERROMÀ

Les dones evolucionen

Sempre havíem lamentat ésser
dones, i més nosaltres, de sentiments lliures que ens trobàvem
oprimides — o més ben dit— ofegades dintre l'atmosfera carregada
ci'incens, de la majoria de les nostres amistats femenines.
Però avui estem contentes.
Potser és l'única vegada que ens
hem sentit satisfetes de pertànyer
Compreu i llegiu al sexe feble, i és que avui ja no
ens trobem tan soles amb les nosgJWí/RgS& g§XgfcJ& tresEl idees.
16 de febrer fou. la gran sorpresa. Ea va aclarir l'enigma quß
—referent al.vot de les dones—ens
omplia d'angoixa uns dies abans.
I és que amb raó podíem témer.
La dona fins ara s'havia, mostrat
Recordeu aquell parell de lerrouxistes autèntics que, actuant respec- reaccionària, el confessionari i la retivament de «presidente» i «secre- ligió l'esclavitzava. La paraula Llitano» d'un «Centra Radical del dis- bertat no tenia sentit per a ella.
Però ara ja no podem dir el matrito V» varen adreçar una emocionada i encomiàstica carta al San- teix. I mentre els reaccionaris es
jurjo, després de la sublevació? mosseguen els punys de ràbia de
Doncs bé. El «presidente» era en veure com deserten de les seves fiRoure i Carnearte, si mal no recor- les els puntals 'més forts i amb els
dem, però el «secretario» si que te- cjue més eíls confiaven, la doña ha
nim la seguretat que era un tal An- donai un pas més, envers la seva
tonio Llagostera que ara vol passar emancipació.
La Llibertat com un amant gaper esquerrista i catalanista de tota la vida i que junt amb un germà lant i gentil l'na conquistat, no ho
seu fan tots els papers de l'auca per- ha fet amb paraules falses i rebusquè la gent oblidi que varen entrar cades, no ho ha fet amb l'amenaça
al departament de Sanitat de la Ge- del foc o amb la promesa de la feneralitat de Catalunya, en plena licitat eterna. Les seves paraules tenen la senzillesa de la veritat. «Doèpoca estraperlista.
Recomanem aquest cas de barra, na, recorda't dels infants orfes d'Astúries, recorda't d'aquelles dones
al conseller senyor Pere Mestres.

Un cas de barra

que encara ploren la pèrdua dels
seus ; dona, tu pots fer c|ue moltes
llars buides i tristes s'emplenin altra vegada i l'alegria hi reneixi...»
1 les dones, generoses i compasives,
perquè també són mares, esposes i
promeses, s'han fet càrrec del dolor
dels altres i s'han deixai conquistar per la noblesa de sentiments de
la Llibertat, lliurant-se del domini
de la religió que amb la seva hipocresia havia sabut tapar llur total
manca de sentiments.
Aquest fet tan senzill i a la vegada tan transcendental per a l'evo-:
lució i tìmancipació femenina, ens
ha fet veure que la nostra tasca per
humil que sigui pot produir. No ens
entusiasmava gaire parlar o escriure per ¡i les dones, però ara veiem
que aquesta tasca no ha estat en va.
Amb aquelles dones —l'escòria,
les escombraries que sempre queden
després d'una neteja— que grogues
d'enveja encara tenen valor de murmurar en el reduït cercle on han
estat arraconades, els diem que no
perdin el temps, llurs paraules
plenes de verí i ràbia no tenen força per arribar a nosaltres perquè
s'arrosseguen com & bèsties immundes i nosaltres estem altes, molt altes...
La força del vot femení ha fet
possible el ressorgiment de la democràcia, i en vosaltres confiem.
Companyes, avant, doncs, avant,
per la República i pel Socialism«,
ASSUMPCIÓ RAMÍREZ .

3
jxir exemple, recollireu en aquesta
comarca tres-centcs cinquanta mil
tunes d'arròs i d'elles us en sobraran setanta o vuitanta mil. Aquest
és el vostre problema. Alguns creuen
que la solució és el mercat lliure i
la lliure competència. Aquesta fóra
la pitjor solució, perquè equivaldria
lliurar-vos als vostres enemics llicoincidència mùtui i que siguin a gats de mans i peus. El vostre eneprofit dels interesos dels treballa- mic no és pas el consumidor, el vedors.
ritable enemic és l'intermediari. La
Declara acceptar els principis tàc- competència individual fóra la vostics de la U. G. T., però refusa ple- tra ruïna en benefici dels acaparanament la seva estructura orgànica dors. La solució transitòria — ja
p^r considcrar-la inadaptable, pel que la permanent només la podem
seu esperit centralista, en contraposi- cercar abolint la propietat privada—
ció a la concepció autonomista dels l'hem de cercar fora del mercat
treballadors catalans. Per si això lliure i de la lliure competència, perfos poc, la U. G. T. té establerta què vosaltres no teniu la mateixa'
una fórmula de cotització que absor- potència econòmica que tenen els
veix la quasi totalitat de les cotitza- acaparadors, i no havent-hi igualcions ; deixa sense possibilitats eco- tat en la residència econòmica no us
nòmiques les organitzacions, en- podreu enfrontar amb els vostres
sems que crea a Madrid una bu- adversaris. No hi ha altra solució
rocràcia sindical. Malgrat tot, te- que el de la intervenció en la pronim el convenciment que la U. G. ducció i en la distribució i aquesta
T. rectificarà aquesta seva estruç.u- intervenció té dos aspectes : l'un, el
ra i reconeixerà el dret a gaudir d'u- de caràcter oficial per mitjà de l'auna autonomia la Federació Cata- jut de la Generalitat, i l'altre el que
lana de les Indústries Gràfiques i heu de donar vosaltres amb els vosno serà, per tant, molt llunyà poder tres sindicats. Es necessari que compropugnar per la nostra Federació prengueu la necessitat de la sindiuna entesa entre la U. G. S. O. i *a cació ; ja no es pot anar sol pel
U. G. T., una vegada adaptada camí prescindint dels veïns que van
aquesta a les necessitats sindicais caient. I cal que els Sindicats tincatalanes.
guin una clara orientació social, poEl 6 d'octubre i l'acció repressiva ltica i econòmica. Es necessari comdels que han tingut segrestada la prendre que l'interès personal dels
voluntat popular va retardar la nos- socis dels Sindicats va lligat vultra obra. Avui, amb més braó que guin o no vulguin a l'interès col·lecaleshores, tornem a la lluita. Multi- tiu del Sindicat. El Sindicat ha de
tud d'obrers de les indústries gràfi- comprar el que els socis necessiten
ques sofreixen una explotació intole- i ha de vendre el que aquests prorable. Hom no paga els salaris mí- dueixin. Aquest és el vostre camí:
nims, no és respectada la jornada, un camí audaç i de realitzacions. No
els tallers no reuneixen les condi- hi ha ningú al món que pugui recions d'higiene i previsió contra els soldre els vostres problemes sinó
accidents de treball, hom fa combi- vosaltres mateixos. Jo assenyalo el
nacions vergonyoses perquè treba- camí que haureu de seguir encara
llem menys jornals, no respecten ni que no volguéssiu, perquè les realiles dones ni els infants ; en fi ens tats econòmiques són més fortes que
humilien sense cap mena de res- les voluntats dels homes.
pecte.
Avui vosaltres, us trobeu amb un
Companys, apleguem-nos defen- sobrant de producció. Heu de mal
sem-nos ! No tenim res a perdre i vendre'l ? No. No és cap solució mal
tenim un món a guanyar.
vendre les coses, tampoc no és una
Barcelona, març del 1936.
solució les primes a l'exportació,
perquè aquestes primes s'han de
EL COMITÈ EXECUTIU
carregar indefectiblement damunt
de la Federació Catalana de les In- els obrers de les ciutats.
dústries Gràfiques. — Casa del PoNo volgueu veure en les meves
ble, Carrer Primer de Maig, 7 (Se- paraules cap mal desig.
cretaria 5).
Hem de cercar una solució transitòria mentre i tant no canviï el
règim de producció capitalista. Una
solució fóra la transformació dels
costums. Veiem constantment com la
transformació dels costums obliguen
la transformació en la producció i
ea la distribució. Nosaltres hem aplicat l'arròs de baixa qualitat als
pinsos i això ha estat una solució.
La nostra ramaderia i la ramaderia
Ens trobem de ple en el període espanyola necessita importar cada
de transició d'un món que s'ensor- any, milers de tones de pinsos, de
ra, d'un món vell, ja passat, que tal manera que constitueix una fonno pot tornar mai més. I aquest da preocupació pels ministres de
món es defensa furiosament perquè torn.
no es resigna a morir. Cal que hi
Hem d'arribar a través dels Sinpenseu. Heu de tenir la comprensió dicats i amb l'ajut oficial de la Genecessària ; sinó comptem amb l'a- neralitat de Catalunya a. les assejut i la col·laboració vostra, no po- gurances contra els riscos de les
drem anar endavant. Seria el fra- males anyades, de la viduetat, de
càs.
la invalidesa, de l'orfanesa i de toEls homes avui han d'ésser soli- tes les misèries humanes. Podrem
daris ; ja no estem en temps de ca- fer-ho ? Qui ens ho priva ? Nosaltres
minar isoladament. No podrem re- hem de voler ésser arnos dels nossoldre el cas de cap de vosaltres si tres destins.
abans no solucionem el cas de tots.
Jo us puc avançar, sense que sigLes solucions han d'ésser col·lecti- nifiqui demanar el vostre agraïves i no individuals.
ment, que anem a això, i poques
Avui els països persegueixen una coses més puc dir-vos. Han passat
poltica de defensa i això els porta moltes coses i n'hi ha de tan fortes
a una situació lamentable. Teniu,
per exemple, que a l'Argentina, han que es queden dintre clavades...
sento fatigat. Només vull dirde cremar el blat a les locomotores Em
vos, però per acabar que sempre
perquè el tenen amb excés ; al Bra- trobareu en mi un company, que
sil es veuen obligats a llançar el ca- amb la vostra col·laboració i amb
fè en grans quantitats a la mar ; a la vostra comprensió lluitarà perquè
Cuba han de cremar el sucre per tal la vostra existència sigui existència
de mantenir els preus, i vosaltres d'homes lliures i d'homes dignes».
mateixos, aquí al Baix Ebre, teniu
un sobrant d'arròs que no sabeu
on col·locar. Hi haurà qui us dirà
que hi ha un excés de producció, i
això és fals. Mentre hi hagi milions
d'obrers parats, de dones, criatures
ADVOCAT
i vells que porten una vida miserable no podrem parlar justament
d'excés de producció. Mentre hi ha- P L E T S , C A U S E S C R I M I N A L S
gi misèria i desesperació al món no
hi haurà pau ni tranquil·litat.
CONSULTES GRATIS PER A OBRERS
Però jo no he vingut pas a donar-vos una conferència de caràcter RAMBLA CATALUNYA, 66, 4.«, D.
partidista ; jo solament vull donarDE 5 A 7
vos unes orientacions generals que TELÈFON 79140
us serviran de norma. Vosaltres,

U. G. S. O.

A tots els treballadors
île les Industries Gràfiques
La Unió de Sindicats Obrers de
Catalunya, central sindical cat?lana
nascuda l'any 1934 a la Casa del
Poble de Barcelona en un montent
constructiu polític i sindical de la
Qwilunya autònoma i qut ja ais
pou» uicsos del seu Congrés de constitució demostrà la seva puixança
quan les eleccions enfront d'altres
sectors obrers en guanyar les majo
ries al Tribunal industrial i al Consell superior de Treball de Catalunya torna, passat el període electoral i restablerta la normalitat constitucional, a la reorganització dels
seus quadres.
Els treballadors de les indústries
gràfiques de Catalunya no poden,
per raó de llur pròpia història en
les reivindicacions de la classe treballadora, faltar en aquesta hora
de revisió de valors i de prometences
renovadores en pro d'un estat social més just. Es per aquest motiu
que la Federació Catalana de les Indústries Gràfiques de Catalunya,
adherida a la U. G. S. O., fa una
crida a tots els obrers gràfics per
tal que s'incorporin a aquest moviment emancipador de la Catalunya
autònoma i revolucionària.
La Federació Catalana de les Indústries Gràfiques lluita per l'emancipació integral dels treballadors i
reconeix l'existència de la lluita de
Basses i accepta totes les tàctiques
emprades pels treballadors fins arribar a arrabassar a la burgesia els
mitjans de producció.
Propugna per la revisió de l'actual legislació social en aquelles
parts que l'experiència ha demostrat
la sí'va ineficàcia, alleugerint-ne els
tràmits. Propugna també per l'establiment del Control obrer en les indústries.
Declara ésser partidària de la unitat sindical, però mentre aquesta no
sigui possible, practicarà la solidaritat amb totes les organitzacions
que acceptin la lluita de classes.
Considera equivocada la posició
de la C. N. T., però així i tot acceptarà l'acció conjunta en la lluita
contra el capital en els casos de

Discurs pronunciat
pel company Comorera
a Tortosa
»Ciutadans: Treballadors!
En primer terme he d'agrair d'u
na manera efusiva i cordial la benvinguda afectuosa i les paraules
d'elogi que han prodigat excessivament el vostre digne alcalde senyor
Berenguer i l'amic Bòria, president
de la Comissió Arrossera ; i he d'agrair també a tots vosaltres l'esforç
que hàgiu realitzat per a tornar-nos
a la llibertat i a la nostra llar, per¡Lij sense el vostre coratge i sense
el vostre entusiasme, encara avui,
ens trobaríem en mans dels nostres
enemics dels treballadors de la
nostra terra.
Gràcies a tots, companys !
Les meves paraules d'avui han
d'ésser pronunciades per tal d'aclarir un greu problema ; aquest problema vostre que us angunieja i us
pren el son. El vostre problema,
companys, no és pas un problema
particular isolat dels altres problemes que pesen damunt dels explotats. No. Hi ha molts problemes en
el món de la nostra economia. Hi
ha el problema del blat. El de l'oli. El de l'avellana. El del vi i el
dels obrers de la ciutat... Hi ha,
també, encara, el vostre de problema : el problema de l'arròs.
Jo voldria fer-vos comprendre
que el vostre problema d'avui no
és pas un cas isolat, independent
de tots els problemes del món. No ;
el vostre problema ens diu d'una
manera clara i precisa que hi ha
unes arrels profundes que s'originen d'un estat de coses catastròfiques. Ens trobem, amics, davant
d'una civilització que s'enfonsa.
Aquesta és la veritat. Ens trobem
de,ple en un període de transició...

Gabriel Mur i Gastan

La f asió de les Joventuts de Barcelona

PAS MES
Dimarts passat tingué llpc l'assemblea de fusió de les Joventuts
locals que pertanyien lins ara, a
la Unió Socialista de Catalunya i al
Partit Català Proletari.
Es un pas més, endavant, que
consolida les nostres esperances dipositades en la possibilitat d'arribar
a la unitat orgànica de totes les forces marxistes. El Partit Socialista
de Catalunya ha entrat ja, d'una
manera plena i poderosa en el cor
dels militants del nostre Partit. Dos
o tres Consells Centrals han aprovat, en distintes ocasions, les gesLions fetes de cara, al nou partit i
han donat orientacions concretes per
tal que les esmentades gestions entrin en vies de possibilitats. Hem de
creure que e Inostre pròxim Congrés s'identificarà amb la trajectòria marcada pel nostre més alt organisme i amb les actuacions que,
en aquest ordre de coses, ha realitzat el Comitè executiu. I encara esperem veure corn el Congrés d'abril
anirà més enllà en l'expressió dels
seus desigs, i es mostrarà francament decidit a anar cap a la integració dels grups marxistes de solvència política.
Però de moment, no ens donarem
pas per defraudats si aconseguim la
creació del Partit Socialista de Catalunya.
Les Joventuts respectives han volgut afermar per endavant la unificació desitjada en unir-se en una
abraçada indestructible i fraternal.
Amb aquesta acció redueixen considerablement els efectes de possibles
—si bé no probables— canvis de
brúixola, que intentessin desviar la
nau del camí unificador. No és pas
una coacció als òrgans dels partits ;
és, això sí, una advertència, una crida i un desig fets realitat.
I heus ací, com, ja abans de néixer, el Partit Socialista de Catalunya compta amb una disciplinada i
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poderosa Joventut. Fa un parell de
mesos que tenia lloo la fusió de les
Joventuts en un pla nacional; dimarts passat, tenia lloc la fusió en
el pla local. I sense voler treure importància a la primera, nosaltres
considerem més efectiva la segona.
El marc d'actuació de les Joventuts, es troba més en les poblacions
grans i en les grans ciutats, que no
pas al camp. En les poblacions rurals observem molt sovint, com les
seccions del partit estan exclusivament integrades per homes joves. I
es comprèn : els homes joves, són,
al camp, l'única força revolucionària. L'haver d'intervenir en les lluites polítiques directives els anul·la
per actuar en pla de Joventut.
Per això i per altres raons encara, donem una gran importància a
la fusió de les Joventuts a ciutat.
Cinc-cents homes joves, disciplinats i voluntariosos, poden realitzar
una enorme i frutífera labor a la
ciutat. Cinc-oents homes joves, audaços i coratjosos, lluitant a ple aire
i a plena llum poden arrossegar al
seu darrera nombroses masses joves de la urbs. La Joventut Socialista de Barcelona ha de saber comprendre això. Les Joventuts han de
forjar-se al carrer, creant l'ambient
necessari al desenvolupament de la
tasca establerta pel partit i recollint
l'ambient quan aquest es manifesti
lliure i espontàniament.
Lluita al carrer, a ple aire i a ple
sol. Lluita als sindicats. Als camps
d'esport. Als centres culturals
obrers. A les cooperatives. A tot arreu on hi hagi masses a conquistar.
Per aquesta lluita nosaltres cridem :
Per la Joventut Socialista de Catalunya !
Avant, avant!
Visca !
JOSEP MIRET

COMARQUES

BAIX EBRE
PROPAGANDA SOCIALISTA
Diumenge passat es portà a terme
una fona campanya de la Unió Socialista de Catalunya, per tots els
pobles d'aquesta comarca, amb motiu de la vinguda del company Gomorera a Tortosa, per tal de procedir a la constitució de la Comissió
Arrossera.
A part del seu formidable discurs
al Cinema Benet, de Tortosa, que la
premsa diària ja ha reproduït, en
pronuncià d'altres en altres pobles
de la comarca, així com també els
companys Miret i Simó.
La presència del nostre company
fou rebuda pertot arreu amb grans
demostracions d'entusiasme de l¡a
multitud, que volia tant si com no
estrenyer-li la mà. Degut a l'enorme
quantitat de pobles que calgué visitar, es produí un retard progressiu
que tenia la virtut d'excitar la impaciència de les masses populars,
les quals, malgrat l'hora intempestiva aguantaven amb una voluntat digna d'encomi.
A La Sénia, i al local de la
Gasa del Poble, es procedí a constituir una secció nombrosíssiïna de la
Unió Socialista de Catalunya que
inaugurà les seves tasques amb un
parlament del company Comorera.
A Camarles, a Alcanar, a Tortosa,
a Amposta, La Salera, Aldea, Sant
Carles de la Ràpita i molts altres
pobles dels contorns es celebraren
reunions públiques amb parlaments
dels nostres companys, que eren
acollits amb ovacions indescriptibles. A destacar l'arribada a Sant
Carles de la Ràpita. Una multitud
enorme esperava de tres o quatre
hores, el company Comorera. La seva arribada féu desbordar l'entusiasme del poble. Crits, visques,
ovacions, punys closos, saludaren la
seva presència. Homes i dones s'abraonaven al seu damunt i el petonejaven. Plors d'alegria. L'entrada
a la Casa dels Sindicats, mentre
una banda tocava «La Internacional», tingué caràcters d'apoteosi.

Foren uns moments emocionants de
debò. A l'hora de començar el míting, la multitud estacionada al carrer protestà perquè no podia entrar
ja al local ple de gom a gom. Davant aquest imprevist el company
Comorera acceptà de donar el míting al bell mig de la plaça, malgrat
les molèsties físiques que això li
ocasionava. Parlaren el company
Balada, de Sant Carles, el company
Miret, de les Joventuts Socialistes i
finalment el company Gomorera,
que féu una oració magnífica.
Podem assegurar que aquesta vinguda tindrà resultats positius per
al futur i la simpatia del nostre partit.
CORRESPONSAL
MATARÓ
Víctima d'un accident d'automòbil, quan retornava d'un míting
marxista celebrat a Barcelona, acaba de morir en aquesta ciutat el volgut camarada del Partit Comunista
de Catalunya Miquel Martínez, la
vida del qual havia estat posada en
tot moment al servei de l'ideal que
ens és comú a tots els treballadors.
L'acte del seu enterrament constituí una imponent manifestació de
dol. Tota la ciutat treballadora s'associà a l'acte i retia així tribut d'homenatge a la memòria del dissortat
company.
Des d'aquestes columnes adrecem
al Partit Comunista la nostra condolença.
« **
L'Agrupació Socialista (U. S. C.)
ens prega que fem constar que s'ha
vist obligada a donar de baixa Jaume Bas, per immoralitats de tipus
econòmic comeses al seu Sindicat.
CORRESPONSAL

DE

REDACCIÓ

Recordem una vegada més que
els articles signats expressen un
criteri exclusivament personal i
que els publiquem sota la responsabilitat de llurs autors.

Els enemics de la unitat de la
elasse obrera perden el temps
La unitat serà un fet
El pròxim Congrés
de la U. S. C.

Congrés General Ordinari
de la U. S. G.

Ens cal dir, encara, respecte a
aquesta qüestió, que els diputats
catalans que formessin aquesta minoria, per les coses que afectin al
programa del Front d'Esquerres
Catalanes actuarien d'acord amb la
minoria parlamentària d'Esquerra
Republicana de Catalunya i tar*
com l'Estatut de Catalunya recolzarien i defensarien el dret d'auto
determinació de totes les nacionalitat d'Iberia.
La minoria catalana també or-tà
en plena activitat. Els nostres companys assisteixen a les reunions de
!es comissions parlamentàries a
discutir la feina que es prepara per
a sotmetre-la a la deliberació de la
Cambra.
Pel seu compte, el nostre grup
parlamentari té en projecte la pre
?entació d'algunes proposicions fomurentades en el nostre concepte
de la dignitat ciutadana, per requerir sancions a aquells que deliberadament l'han desconegut o envilit.

Dies 12, 13 1 14 d'abril
mateixos que érem el dia (i d'octuORDRE DEL DIA
bre, i continuarem essent-ho des1er.—Vàlidament
de
credencials.
prés del Congrés del mes vinent,
2on.—Discussió
i
aprovació
del reglament per a l'ordenació dels
sense mancar-ne un, siguin quins
debats.
siguin els acords, mentre aquests
3er.—Constitució del Congrés.
s'ajustin dintre els principis de les
4rt.—Nomenament de Ponències.
teories socialistes.
5è.—Informe del Comitè Executiu.
Serà en la part extraordinària
6è.—Informe del grup parlamentari català.
que tindrà el Congrés, sens dubte,
fe,—Informe del grup parlamentari espanyol.
on es produiran els debats més
8è.—Informe del Conseller d'Economia i Agricultura.
•ipassionats. La fusió de tols els parge.—Informe
de la Comissió pro-TREBALL, diari de la U. S. C.
tils obrers cíe base marxista é? una
loè.—Elecció del Comitè Executiu.
necessitat sentida per tota la clas11 è.—Proposicions.
se treballadora que vol converlir-l.i
Discutits i un cop recaiguis els acords referents a l'anterior
en una realitat. Hi ha raons d'índole
ordre del dia el Congrés passarà a constituh-se en extraordinari per
diversa que aconsellen aquesta
a discutir i fer recaure acord:
u n i ó ; no obstant hi ha excel·lents
"Sobre fis acords dels dos anteriors Consells centrals referents
companys, que fixant-se més en
a la conveniència d'anar a la fusió amb altres partits obrers de.
raons passades que en le sexperiònclasse.
cies del present i davant les persBarcelona, 2 de març del 1936.
p'-ctives del futur, no en són molt
Per acord del C. E. de la U. S. C.
entusiastes, però nosaltres som prou
V. i P.
conscients i disciplinats perquè un
cop emesa la nostra opinió, si no ús
El President,
El Secretari general,
Lliures ja, ens trobem de nou en
compartida per la majoria, demoJA UME COMAS
M. SERRA PÀMIES
marxa. A treballar !
cràticament acceptarem el fall.
Hem d'afanyar-nos i no perdre
L'opció per la Internacional, tamun sol moment, ni malgastar un sol
bé promet ésser apassionada, i/i traesforç per estar preparats per al modició ací, jugarà un gran paper;
ment que ens calgui actuar. Penno obstant, nosaltres creiem que
sa, company lector, que en la teneLa
setmana
passada
va
ésser
mo!
l
facció
l'actuació
de
les
Joventutpràcticament l'última Confeiericin
de la Internacional Obrera Socia- encoratjadora per a la classe obre- Socialistes d'Espanya en aquesta brosa caverna hom forja els plans
qüestió, i sobretot les paraules que estrapèrlics del joc que mai no fa
lista, celebrada a l'aris l'any 1933, ra.
El P. C. C. va celebrar un míting (i un quant temps ençà el company perdre ( ï) als qui l'apliquen, i volja va fallar la qüestió. Excepte les
velles glòries del moviment socia- a'. Gran Price, on, a més d'éss°r I-argo Caballero pronuncià respec dran de nou robar la llibertat de.
lista, ningú, ni els partits socials una manifestació d'entusiasme es- le els problemes de reivindicació .oble per sotmetre'l a la foscor de
tes escandinaus, tant reflexius en clatant, els companys del Partit nacional. Es aquesta la tesi marxis- .:-. nova Edat mitjana del feixisme.
Aprofitem aquesta clariana que
problemes de tàctica, no es mostra- Comunista tingueren l'encert d'in- !n en aquestes qüestions nacional) la
bona
voluntat liberal i republicana
vitar-hi
la
companya
Dolors
Ibartàries.
ren conformes amb les de la II InEl dia que les paraules es plas- ens brinda, per a treballar amb tot
ternacional, i en aquest últim ruri (Pasionaria), que va fer un
temps la seva influència es pot dir gran parlament, ple de substància min en realitats tangibles, nosal l'ardiment de què som capaços per a
i emotivitat. Creiem que el discurs ires demostrarem que dintre la fa- forjar-nos les eines que han de conque ha estat completament nul·la.
Totes aquestes qüestions donen, de la camarada «Pasionaria» exercí mília socialista d'Espanya han des- duir-nos a la fita que pretenem asdoncs, al pròxim Congrés de la U. en l'ànim del nombrós públic fe- aparegut tots els antagonismes, i solir. Necessitem per a construir la
S. C. un interès màxim, que es con- mení que hi -havia a l'espaiós lo- nue tols junts esclafarem la bur- Nova Societat homes de caràcter,
Irerapats en la lluita ; muscles forts
gesia d'ací i d'aJl'à.
,
centra també en l'atenció dels al- cal, una gran influència proseli
El company Del Vayo diumenge que sàpiguen repel·lir les escomeses
tres partits de la classe obrera, lista.
desesperades i terribles dels nàuA més dels companys Ardiaca
passat va fer una bona labor.
tant, que dels resultats dels de>frags del vaixell encallat de la cibats i acords que h ¡recaiguin, Arlandiz, Valdés i del Partit Covilització ( ?) burgesa ; capitans que
depèn, en part, que a Catalunya hi munista, amb gran encert foren inpuguin orientar amb ple coneixehagi per primera vegada un partit vitats a adreçar una salutació ¡ü
ses freturoses de justícia social ; arsocialista potent i capacitat, per públic el company Vidiella, de la
ment de causa, les impetuoses masanar a la conquesta del poder polí- F. C. del P. S. O. E., que propugnà
tistes que sàpiguen plasmar en llurs
t i c i fer l'obra que reclamen els per la unitat orgànica de tots els
partits marxistes, i el company
S'estan realitzant treballs per a la obres l'ideal intangible del Proletanostres temps.
Fronjosà, per la U. S. C., que ma- constitució d'una minoria obrera i riat ; savis que investiguin la verinifestà el desig del nostre Partit, pagesa catalana al Parlament de la tat i profunditzin en el pou insonque més que partits fraterns si- República. El projecte es fonamen- dable de la ciència ; tècnics que orguem com més aviat millor un ma- ta en el fet d'haver-hi 4 represen- ganitzin el treball amb la màxima
teix Partit.
tants de la U. S. C., 2 de la U. R., eficiència ; en una paraula : necesAquesta nota produí en l'audito- < del P. C. C., i del P. C. P., i de1 sitem obrers de l'edificació sociari un gran entusiasme, tota vegada P. O. U. M. i 1 del P. S. O. E., lista.
La Joventut s'encarrega d'aporque és aquesta la tasca que la clas- elegits en terres catalanes. Fin total
se treballadora vol veure realitza sumen 10 diputats de classe, nom- tar l'entusiasme sincer amb propòda immediatament com a cosa prè- bre indispensable per a constituir sits d'autoformació física i cultural ;
via per a l'assoliment dels seus minoria. Les negociacions marxen el Partit ha de procurar l'estructuideals.
perfectament i els desigs dels ele- ració necessària per a implantar el
L'acte acabà amb visques al Par- ments responsables de les organit- nou Estat ; el Sindicat ha d'orgaTORRE 8ANT 8EBA8TIA
tit Únic del Proletariat, a Astúries zacions polítiques i econòmiques nitzar el control de la producció i
i al 6 d'octubre, junt amb les no- que representen els companys dipu- subministrar l'exèrcit del treball ; la
B A R C E L O N E T A
tes vibrants de «La Internacional». tats és el d'arribar a la constitució Cooperativa ha d'ésser, ara, un peT KL E P ON 14342
El diumenge següent, la F. C. de la minoria. Es natural, no obs- tit però clar reflex del que volem que
del P. S. O. E., al mateix local tant, que per la importància de sigui el dia de demà, el sistema de
organitzà un altre míting que as- l'assumpte, hi ha organitzacions la nova economia ; i tots aquests es- •
solí el mateix èxit. Hi parlaren que no són específicament polítiques forçós conjugats, UNIFICATS,
Especialitat en Paella Valenciana,
companys de les Joventuts, de la encara que tinguin algun caire de DISCIPLINATS i IDENTIFIU. G. T. i del Partit, entre ells el classe conexa amb l'obrera que no CATS per la conscient voluntat de
Llagosta Barceloneta
diputat al Parlament de la Repú- poden resoldre sense abans consul- tots, han de resultar invencibles i
i
blica company Alvarez, del Vayo, i tar amb els seus organismes supe- immillorables.
el director d'«Avance», company riors.
Cal, però, que de forma semblant
Pollastre a l'Ast, estil Horta
Javier Bueno.
També està previst el cas ¡ue ai dinamisme terraqui '—sense el qual
També saludà l'auditori un com- si algun company diputat elegit la Terra perdria el seu equilibri,
Salons especials a 90 metres d'alçària,
pany representant del P. C. C.
per Catalunya per la disciplina que i es precipitaria pels espais freds del
Tots els parlament foren inspi- informa actualment el seu partit no firmament— cadascú de nosaltres
propis per a Banquets i «Lunchs»
rats en un gran sentit de compren
fos possible que s'integrés a la mi- de la pròpia existència, i forgi com
sió i el company Alvarez del Vayo, noria obrera i pagesa catalana, el rodi en torn del seu pensament, eix
en típiques barraques valencianes
. en el seu brillant parlament reco- l'artit Comunista d'Espanya, als a força centrípeda la idea de supeTemperatura ideal
negué el dret a l'autodeterminació efectes parlamentaris ha ofert el ració, corrent al llarg del temps,
de totes les nacionalitats. Es aques- company diputat pel País Valencia. acompanyat de tots els camarades i
ta l'exacta actitud intel·ligent qne
No cal pas ponderar la importàn- a l'escalf de l'ideal —Sol de la nosha de proporcionar al Socialisme cia que això tindria per al desen- tra il·lusió— vers l'Emancipació Projornades de glòria a Catalunya i d volupament integral del moviment letària.
XISPA
Espanya.
D I R E C T O R - A R R E N D A T A R I : M. V I L L E L L A S
obrer a Catalunya i per a la seva
Nosaltres contemplem amb satis- unitat.
Imp. Miret. — Guifré, 13. — Butti«»

Uiiitrt' pocs dies totes les seccions
del Partit reunia les Memòries qu>'
tmtmtii d'ésser objecte de debat al
pròxim Congrés du la U. S. C,
-\quest Congrés seriï un dels inc.-.
importunis i d'efectes més transcendentais que iti classe treballadora organitzada en partits declassi; llaurà celebrat a Catalunya.
IM revisió i transformació a que
estan sotmesos tots els valors teòrics i làctics en aquesta hora, tindran una evident re{>ercussió en
aquest comici. Coses tingudes per
permanents i intangibles, hauran
d'ésser estudiades amb serena objectivitat, que ens obligarà, ensems, a estudiar l'adopció de nous
mètodes als quals la realitat ha
douut categoria suficient perquè
poguem confiar en llur eficàcia.
La discussió d'ai | uestes qüestions
en altres circumstàncies no hauria
luigut la importància que li donen
els fets revolucionaris del ü d'octubre de l'any 1934 i l'experiència
que n'ha tret la classe treballadora i els problemes d'ordre polític
que han plantejat en la vida social
de la República, tant, que tenim
el convenciment que tota la història futura de les relacions socials
i econòmiques al nostro país
n'estarà fortament influenciada a
l'extrem que tots els partits polítics, sobretot els de la classe obrera, hauran d'adoptar llurs concepcions i tàctiques, als fenòmens
que els esmentats fets han produït.
No som gens pessimistes quant
als resultats i als acords d'nque'st Congrés. La U. 8. C., que
cal confesar que era un partit poc
bregat en lluites com les que hem
acabat de passar, ha sortit bé de
In prova. S'han produït les coses
que lògicament calia esperar d'un
partit que río havia experimentat
més que èxits; no obstant aquestes coses, no són |>as ni dol volum
ni de la transcendència que no ens
permeti a f i r m a r que la unitat, del
Partit restarà en peu. Avui aom els
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