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Unió Socialista de Catalunya.

Les eleccions de demà han de contribuir a
consolidar la victoria del 16 de febrer!!!
LES ELECCIONS
A COMPROMISSARIS
Unes eleccions sempre tenen importància. Però aquestes de compromissaris per a l'elecció de President de la República, tenen, ara,
una importància excepcional.
Es tracta amb elles de doblar el
nombre de diputats per aquesta comanda expressa d'elegir President
de la República, i es tracta també
de veure com el poble reacciona davant la seva pròpia obra immediatament anterior. Hi ha hagut fa dos
mesos unes eleccions generals. Els
nous diputats actuen i el Parlament
funciona. I por ocórrer que els diputats no actuïn a satisfacció del
poble. I l'elecció de compromissaris pot tenir llavors un alt sentit polític, de ratificació o de rectificació
del pensament general del poble,
concedint, o atenuant, o negant, en
últim extrem, la seva confiança, a
les orientacions que es puguin donar
pel Govern i pel Parlament de la
República.
D'això es desprèn sempre un
fet importantíssim, i és el reconeixement explícit per part dels governants, de la sobirania popular, cosa
que no han d'oblidar mai, ni el poble, ni els governants.
Sol ocórrer en algunes Repúbliques contemporànies, i no diem res
de les antigues, que els governants
obliden aquesta veritat fonamental :
que el poble és el veritable sobirà.
I si també ocorre que el poble abandona els seus drets, i no exerceix el
control actiu de la funció governamental, aleshores la democràcia se'n
va per terra i sorgeixen la dictadura
i la tirania.
Si el President de la República
fos només elegit per les Corts, semblaria que el poble roman al marge
de l'elecció, en no tenir-hi intervenció directa ; mentre que d'aquesta
manera, amb l'elecció de compromissaris, el poble exerceix un acte de
la seva missió sobirana, per part efectiva en l'elecció del primer magistrat de la República, i aquesta elecció esdevé, com així ha d'ésser, una
funció àmplia i profunda de la sobirania popular.
Cal, doncs, servar aqueix principi
expressat en l'article 68 de la Constitució de la República, perquè és
una garantia contra les possibles
extralimitacions dels Poders Executiu i Legislatiu.
Ara, naturalment, aquests compromissaris han d'ésser homes de
consciència, homes solvents, amb la
serietat dels quals hom pugui
comptar d'una manera completa.
Per la meva part, he de dir que
estic del tot decidit a votar el candidat que el Front Popular designi.

Si aquest candidat fos socialista,
millor. Si és d'Esquerra Republicana, també el votarem amb gust. Si
és d'algun altre partit dels que integren el Front, el votarem per disciplina. I ja d'aquí no passem. Perquè si el candidat fos una d'aqueixes personalitats de cert prestigi nacional o mundial, però apolítica, llavors consultaríem si hem de votar
o no, i en cas afirmatiu, ho faríem
per disciplina, però amb disgust
profund.
Nosaltres entenem que el nou
President de la República ha d'ésser un polític militant, que figuri
en els quadres dels partits que integren el Front Popular.
Si ens el deixessin triar, escolliríem un home que reunís unes determinades condicions.
Un home de 45 a 55 anys, físicament fort, àgil, i si fos «sportman», millor.
Que fos simpàtic, rialler, atraient,
però amb certa mesura i dignitat.
Que fos culte, molt culte, que se

sabés els clàssics, que fos humanista, quelcom filòsof i que estimés la
ciència, les arts belles, la poesia...
Que fos un enamorat de totes les
coses bones de la nació, antigues i
modernes, espirituals i materials.
Que estimés el poble, el poble senzill, la gent de les masies i dels petits agrupament urbans, i n'estudiés
i en comprengués els seus costums
i les seves tradicions i les seves formes de vida ancestrals i actuals.
Que de vegades hi fes visites, a
aquests llocs sqiitaris ; però visites
sense solemnitat ni protocol, a la
manera d'un arqueòleg que vol tornar a veure aquella esglesieta romànica o d'un pintor que cerca
tius per a fer un quadre grandiós
de natura ; i que parlés amb la
gent, i s'impregnés de l'ànima del
pasiatge i dels sediments profunds
de l'esperit popular.
Que es compenetrés amb tot el que
és força, i vida, i bondat, i bellesa,
i treball del país.
Voldríem que el President fos un

ELS POBRES RETIRATS
•H-t-r i

republicà enter i complet, de cor i
de cervell, sense cap reserva, ni vacil·lació, ni confusió, en aquest sentit.
Que fos un estricte complidor
dels seus deures constitucionals. Que
es lliurés amb devoció al servei del
país i de la República, sense cap
defalliment ni cap arrogància ; amb
serenor, amab mesura, amb senzillesa republicana.
Que no tes discursos en els Consells, sinó petites observacions breus
de caràcter íntim i cordial, i que de
cap manera no han d'ésser publicades, a so de tabals i trompetes. Són
els ministres i els diputats, els que
han de fer discursos. Però el President només ha d'escoltar, observar,
controlar i callar. I callar sobretot
en les audiències protocolarles. Li
està vedat al President parlar amb
les visites d'afers de govern que ell
ha de tractar únicament amb el
president del Consell de ministres.
Voldríem que el President fos un
home que sentís i comprengués els
anhels i afanys de totes les classes
treballadores, i ajudés a la consecució dels ideals de justícia social que
tots propugnem.
Que fos un home que sabés veure
ben objectivament les coses, els fets,
les persones, i que sabés desentranyar el veritable sentit de la realitat, sense fer cas de les apariències,
ni de les imatgeries, ni de les adulacions.
Que tingués un sentit modern de
la política i de l'administració, i es
donés perfectament compte de la
rapidesa amb què es verifiquen les
grans transformacions socials.
Que fos un enemic declarat de
la guerra i les armes, i entusiasta defensor de tots els possibles desarmaments de les nacions.
Voldríem un President que fos
d'una moralitat perfecta i exemplar,
realitzador conscient de tots els valors ètics...

La situació
a Itàlia

Traduïm del Daily Herald :
Aquesta és la història portada a
Lonures pel senyor Giovanni Giglio,
corresponsal a Homa durant disset
anys del Daily Herald i que ha estat expulsat per Mussolini la setmana passada. Per primera vegada
el senyor Giglio pot parlar lliurement sense l'escrupolosa atenció de
la policia secreta italiana que, interceptava els avisos telefònics, llegia els seus cables abans de despatxar-los i fins obria la seva correspondència.
«A la fi em trobo lliure per a poder dir la veritat del que ocorre
uintre la Itàlia feixista.
Des de fa molt de temps, cada vegada que jo parlava per telèfon era
sorprès pels espies que em voltaven ; cada cablegrama que jo enviava havia estat examinat i réexaminât, per tal d'evitar que jo envies
miormacions fora Itàlia que revelessin el veritable estat dels afers ; les
cartes que m'enviaven eren obertes
inexorablement.
Darrerament, YOvra (policia secreta), m'havia voltat a mi i a casa
meva d'un important servei d'espionatge í conspiració. La vida se'm
féu insoportable.
P'ermeteu-me que, abans que tot,
destroci la il·lusió dominant a Anglaterra, segons la qual la guerra
contra Etiòpia és popular a Itàlia.
No; no és cert. Els italians estan
cansats i malcontents i són hostils
al règim feixista que els ha abocat
a una guerra que no volien. Veuen,
i amb raó, que la guerra els portarà
la ruïna. Comprenem que encara que
la guerra els brindi la victòria, la
nació quedarà completament arruinada i que les exportacions restaran
anul·lades almenys, per un període
de vint anys.
Veig que vaig dibuixant la silueEls preus dels queviures augta d'un President ideal, d'un home menten dia darrera dia. Les dones
que no existeix en la realitat i que troben gairebé cada matí un nou
no podem trobar potser, per ara, augment en el cost dels aliments ;
enlloc. Però s'hi pot acostar, a
aqueixa perfecció, el President que
nosaltres elegirem.
Almenys hem de procurar que si
gui un home que amb justícia no
Com sigui que un President de
mereixi cap retret de ningú. I que
Ja seva consciència tampoc no li Comissió arbitral per a la readmissió d'obrers repressaliats, nomenat
faci cap retret a ell mateix.
I d'aquesta manera, potser arri- Emili Saleta i Llorens, pretén cotitbarem a tenir, dintre les possibili- zar la seva condició de militant sotats humanes, i ateses totes les cir- cialista per a justificar les seves accumstàncies, el millor President que tivitats oficials, perfectament cenpodríem votar d'entre els millors surables, el Comitè Executiu de la
U. S. C. ha de fer constar que l'eshomes de la República.
mentat individu causà baixa en el
C. COSTAL
Partit el 1934, i tal com pregonava
ell
mateix, després del 6 d'octubre,
Fen subscriptora per a JUSTÍCIA SOno solament no hi pertany, sinó que
CIAL!
és desafecte als ideals socialistes.
Propagueu JUSTÍCIA SOCIAL!

Advertiment

— Mardita zea!...

No volem cap més Alcala-Zamora!!!
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l'oli, el sucre, el cafè, la mantega,
el porc, el bacallà, la fruita i els
llegums, costen avui exactament el
doble del que valien fa quatre me*
sos. La tarifa de la llum elèctrica i
el gas va ésser augmentada en ua
10 per cent fa tot just un mes. "•'•
Ara fa dos mesos, el municipi de
Milà publicà una notícia dient als
ciutadans milanesos que si volien
veure fora la neu que hi havia .i
llurs terrats, la tenien de treure
ells mateixos i a continuació imposava un tribut sobre aquells que «8
treien la neu...
Les recents victories de Badoc'l w
i el fracàs de la Lliga de Nacions
per aplicar les sancions de petroli
contra Itàlia han tingut com a conseqüència k reconciliació d'una
part de la juventut amb la guerra.

«MÌE»
ï^V '«kfï

Poes dies abans de, marxar jo de
Roma vaig sentir cantar un irnjp
de camises negres, en el Corzo,
aquest cuplet:
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COMARQUES

C«wferi»cles

A*tti a les vuit de la nit, a l'Ateneu Polytechnícum, el company
,„! després <fi,,& guerra d'I
, Fronjosà dana ,noa conferència re«
ei« cruspirein AngJaterrftV*-;
ferent a la «Unitat Sindical».
La llegenda que el Duce és iny ni. C. Hi acudiren nombrosos coinOrganitzats per les Seccions de
El dijous,. dia 30, cl company
cible, que pot desafiar la'Societat la Unió SociaBattíde Catalunya a panys t Acompanyes.
Ruiz Ponsetí sob« el mateix tefna i
de les Nacions i el poder le l'Imperi aquestes contrades, , tingueren lloc
Malgrat d'ésser,'nosaltres, «moros eh el mateix Ateneu en donarà una
Britànic, és conapletamejit fundada diversos actes d'afirmació sindical i amigos», hom es pogué donar comp- altra.
m el fracàs de lea sancions del pe- proselitista, amb la col·laboració dels te de la presència d'un delegat gotroli.
.
* * •
companys Obach, Joan Sánchez Ma- vernatiu.
Tothom reconeix .que la gueçra 'rin, secretari Geñ&al de la Unió
Presidí el company Pere BcrtbË! proper dijous, dia 30 d'abri1,
Italiana, si no fos pel subministro General de Sindicats Obrers de Ca- meu Mauri.
en commemoració de • la Festa del
de petroli estranger que reben < Is talunya, i Marià Martínez Cuenca,
Paria el company Albert Jardí, Treball, la Secció de Propaganda
tres-cents mil homes que en Bado- conseller-regidor de l'Ajuntament de Tortosa, qui féu ressaltar quins de la Secció del Clot (U. S. C.), orglio té a Etiòpia, hauria d'acabar de Barcelona.
eren els problemes que afecten al ganitza al seu estatge social, Valèn,.,,
com el rosari de l'aurora.
En donarem urijjrbreu ressenya. conreador de la zona arrossera de cia, 573, una conferència, a càrrec
Gom és natural, Mussolini explol'Ebre.
'
del company Tomàs Amat, qui desta el triomf de la guerra per la seva A LÀ SÉNIA
El company Sánchez Marín es envoluparà el tema ¡(Camins del
propaganda particular.
referí a la necessitat de la sindica- proletariat».
Tingué lloc dissabte, dia 18, a les ció.
onze cle la nit. L'espaiós local del
Féu ús de la paraula el company
Centre Obrer-Casa del Poble estava Obach i digué que portava per als
ple a vessar quan el seu President, treballadors de la terra una cordial
company Antoni Sabaté, obri l'acte. salutació dels companys industrials
Parlà breument el company Al- de Barcelona.
bert Jar,dí, de Tortosa, qui exortà
Finalment parlà el company Ma«EL MATÍ», FACCIÓS els assistents per a anar a la imme- rià Martínez Cuenca, qui féu un
Les normes més elementals del
diata creació d'un Sindicat Agrí- abrandat parlament de sentit polí£1 beatífic i inofensiu diari dtls ciutadans que pretenen viuré cola
Dret, imprescindibles per a un desCooperatiu.
Els
posà
exemples
tic i social.
«en gràcia de Déu» i de passada són una mica catalanistes —o creuen
envolupament progressiu dels pobles
3. demostrar la necessitat d'orTot seguit ens traslladàrem a
ésser-ho—també es permet, de tant en tant, fer una mica el «tre- per
són violades sota pretextos d'enveganitzar-se
sindicalment,
i
digué,
mendo)». Vegeu, sinó. Aquest« últims dies, quan els successos de Ma- si vosaltres ho feu'aíxí, a l'igual que
jes mesquines.
drid provocats criminalment pels falangistes, feixistes i fills adop- els productors d'arròs han aconse- SANT CARLES DE LA RAPITA
La Societat de Nacions té un codi,
tius uel «jetazo», per tal de vorejar la censura i donar compte de guit salvar Dur producció mitjanuna
carta fonamental, que regula els
A les dues de la tarda i al local
l'estat d'ordre públic a tot Espanya, publicava la seva impressió polí- çant la Comissió arrossea, ells els del Sindicat Agrícola, ple de gom seus moviments, la sevia funció datica de la següent manera: «üuUletí Meteorològic, Estat del temps a conreadors del fruit de l'oli, podran a gom, tingué lloc un acte que fou vant la Història. Té una finalitat
la Península.» I a seguit s'enginyava per a escapolir-se «meteoroló- gaudir dels mateixos beneficis, si presidit pel company Joan Balada. delimitada palesament per les seves
gicamente del Censor.
Volen organitzar-se d'acord amb els Per motius de manca de temps, clàusules, signades per tots els esNovens resta altre remei que transmetre la nostra felicitació al temps actuals.
l'acte es limità a ésser convertit en tats que hi són representats.
diari dels estira-cordetes de sagristia, i desitjar-li llargs anys de vida
Enfront, però, de tots els conflicImmediatament donà una confe- una excel·lent conferència a càrrec
per a fer «tan bones obres».
tes seriosos amb què s'ha trobat,
del
company
Marià
Martínez
Cuenrència de caràcter cooperatiu el comha fet un paper negatiu en detriment
ca
que
es
féu
aplaudir
en
diversos
pany
Marià
Martínez
Cuenca.
.«LA VEU», PROFETA
En la seva brillant peroració, que paràgrafs i sobretot al final. Féu indubtable de la seguretat col·lectiDurant la passada campanya electoral, que de manera tan escla- fou interrompuda pels aplaudiments ressaltar la importància que té va, en deixar el seu pacte com un
tant i decidida portà novament les esquerres al Poder, el diari dels en diversos passatges, digué que cal la situació plantejada per la destitu- paper escrit sense cap més transcenfarts de pa i dels tenedors de «paper» al 6 % net d'impostos, no es anar cap al collectivisme per tal ció d'Alcalà-Zamora i el nomena- dència.
Conseqüència d'això ha estat la
cansava de dir i reptir que el 14 d'abril del 1931 fou un pròleg i el d'e'liminar els intermediaris. D'a- ment de l'home que ha de regir els
fbere de signar pactes d'assistència
6 d'octubre del 1934, un epíleg. Aquest disc el posava cada dia, com questa forma el producte anirà del drstins de la República.
també la pregunta sagramental: «Què heu fet de l'Estatut?».
En entrar i abandonar el local del entre els països que es creuen en peproductor al que consumeix amb
L'«heroi» de tan brillant campanya —recordem, també, aquelles evident guany per a uns i altres.
Sindicat una orquestrina executà rill d'agressió.
Una cursa d'armaments que és
estadístiques del sang i fetxe rus— era en Manuel Brunet, diuen,.o sia
Acabat l'acte, hi hagué un canvi magistrament «La Internacional»,
i'ex-secretari d'en Fabra Ribas i anteriorment seminarista penedit. d'impressions amb aquells com- que els companys escoltarem amb una incògnita tenebrosa per a l'esdevenidor i una situació política
Encara que amb un xic de retard, els contestem. El 14 d'abril, en panys i quedà acordat d'anar a la els punys enlaire.
* **
anòmala que crea els esforços per
efecte, fou un pròleg; el 23 de novembre una desgràcia; el 6 d'oc- constitució d'un Sindicat Agrícola
tubre una rebel·lia necessària, i el 16 de febrer un alçament inenarra- Cooperatiu.
Una sèrie d'actes doncs, ben pro- a subsistir d'un sistema decadent.
, , , > .L,:,
El parlament del premier anglès,
ble. Quant a l'Estatut, ací està i dintre pocs dies a la Comissaria
A les dotze de la nk^abandonàrem fitosos, que han servit per a lligar
Baldwin,
és molt significatiu i esd'Ordre Públic hi haurà la bandera barrada, novament. •
La Sénia, poble on es pogué cons- molt més els companys de la capital
I dels 250.000 afusellaments, resj ni una puça. Afortunadament tatar l'entusiasme i encert amb què amb els dels pobles, aquests pobles, tableix un cert paral·lelisme amb la
per a ells, el poble català té bastant bona jeia...
actuen els elements d'esquerra que tan rics i tan oblidats mantes ve- veritable situació dels problemes fonamentals de la pau.
gades.
estan en majoria absoluta.
Després de parlar del rearmament
POLÍTICA CULINÀRIA
També hom pogué constatar a
alemany
i de la temptativa fracasbastament,
la
tasca
desenrotllada
Un antisemita de Munich, ha adreçat una carta als diaris, lamen- A CAMARLES
sada
de
posar
en vigor el Covenant,
per la U. S. C. mitjançant l'ajut
tant que en alguns hotels de l'esmentada població, es doni el nom de
Diumenge, dia 19, a les onze del desinteressat del company Joan Co- afegeix :
Sarah Bernhard a un plat de «consommé». Això demostra e} grau matí, es va celebrar un important
«Aquests dos esdeveniments han
morera, l'estímul del qual no ens
d'imbecilitat a què arriba la campanya contra els jueus.
motivat el meu convenciment que el
acte político-sindical al local del ha mancat j amai.
Ara, que els antisemites podrien resoldre-ho, donant noms d'U- Sindicat de Treballadors del Camp,
Regne Unit no té més remei que
lustres aris als plats més adients.
pensar en el seu rearmament.»
organitzat per la Secció de la Ü.
JOAQUIM JARDÍ
Podrien crear, per exemple, el plat «Peus de porc Goering» o
Anglaterra, per raó de defensa de
«Macarrons Goebels» o «Ous antiginebrins Hitler».
la seva pròpia supremacia ha estat
I tots contents.
SANT POL WE MAR
punt calma la tempesta surten de sempre el més ferm puntal de l'orport per a continuar la seva ruta, ganisme ginebrí. Tenen, doncs, les
El passat diumenge, dia 19 del aquests senyors, en acabar-se la saves paraules, una transcendència
SUÏCIDI ECLESIÀSTIC
corrent, vingué a Sant Pol, amb ca«A la ciutat del Vaticà s'ha suïcidat Monsenyor Tito Crespi, au- ràcter particular, el company Joan tempesta per les dretes, també sor- que és innecessari remarcar tenint en
ditor de la Nunciatura a Espanya i que es trobava a Itàlia. Patia una Comorera, junt amb la seva compa- tiran d'allà on ara volen refugiar- compte els esdeveniments internase, continuant la seva ruta vergod'aquests últims temps.
forta neurastenia.»
nya i la seva filla. Fou rebut per nyant i poc decorosa, fent vela se- cionals
Es
incontrovertible
que la no perAixò és el que diuen els diaris.
l'Ajuntament i per un nombrós púEl que no diuen els diaris, és que a Roma, de les malalties venè- 'blic. Es dirigí a la Casa de la Vila, gons el vent que més bufi. Aquests tenencia de tres potències com són
senyors porten fets treballs per quaEstats Units, Alemanya i Japó
ries en diguin neurastenia...
on el company alcalde Claramunt, li si tots els pobles del Maresme, però els
a
les
obligacions col·lectives ha esMASSA POC! cedí la presidència del saló de ses- pertot els coneixen prou, per això tat un obstacle seriós per a posar
sions. Dirigí uns breus mots de san'han anat cap al Vallès, i apro- e- pràctica les mesures estipulades
Un advocat madrileny s'ha qeuixat als diaris del fet que durant lutació i agraïment al públic que se
fitant
la bona fe de l'alcalde de en la llei internacional, però tot i
vuit dies se'l va tenir sense sortir de casa seva.
acudí a rebré'l. Després de dinar Granollers, home de gran prestigi a reconeixent això, la Societat de NaAixò, que serveix perquè l'home faci grans escarafalls, a nosal- a casa del company Pou, felicità els A. C. R., se li han presentat com a
cions tenia un poder veritable per
tres ens alegra. Perquè si d'alguna cosa ens hem de lamentar, és que actors amateurs de l'Agrupació republicans
catalanistes de tota la a obstruir l'avanç del fantasma bèlno es reclogui a casa seva tots els advocats haguts i per haver. Per Teatral Ignasi Iglésies, que estrena- vida, i aquest
senyor, cregut que lic al món i no ens trobaríem ara
embolicadors i esgarriacries.
ren i interpretaren amb tant d'èxit ho són ha fet treballs per tal de po- en la situació que el mateix Mr.
I si no ho creieu, penseu un moment en aquesta olla de cols que el seu drama realista, escrit des del der fer-los entrar allà on desitgen ;
Baldwin remarca referint-se a la
són els compromissaris i les eleccions ¿e compromissaris, que ja ni Penal de Puerto ' de Santa Maria, estem
més que segurs que quan el utilització de gasos a Etiòpia :
els mateixos advocats i jurisconsults no entenen...
«Fills de misèria». Es passà una es- senyor Camilo sàpiga qui són, els
«Si aquests mitjans són utilitzats
tona visitant els carrers i afores de aviarà tot seguit.
ara a l'Africa, ho poden ésser qualLA LÒGICA DE LA LLIGA la nostra vila i finalment sortí cap
El dia ii d'aquest mes es persona sevol dia a Europa.»
En el discurs pronunciat per l'il·lustre amic de la Lliga, Ventosa i a Barcelona.
a Granollers unacomissió en la qual
La gesta d'Itàlia vol civilitzar
En fi, els socialistes santpolencs figuren homes de segon rengle que Etiopia
Calvell, al Coliseu Pómpela parlà de la manca de lògica del Front
pot esmicolar l'actual citinguérem una gran satisfacció i fan el que volen els altres, com J. vilitzaciói del
Popular, en aplicar l'article 81 al «Niceto», en lloc del 82.
món.
Ventosa i Calvell sap, però, que la lògica del Front d'Esquerres era alegria de poder saludar al company Xampeny, A. Valls, Manau, PiLa
Societat
de Nacions va busComorera.
l'única possible.
nes, J. Carot, amb els quals volen cant solucions jurídiques als fets
EMILI POU
Amb el 82, no es podia escombrar el «Botas» i en canvi, amb el 81
tapar-se els Comes, Ferran Munta- consumats mentre va cavant la seva
sí. Voleu més lògica?
nya, etc.
fosa.
¿Què volia Ventosa? ¿que aplicant l'article 82 vingués la dissoluRepetides voltes hem trobat a la
CALDES D'ESTRAC
La guerra sols pot evitar-se ger
ció de la Cambra actual?
premsa qui són aquests senyors ; si mitjà d'unes noves i més equitatives
Sabem amb certesa que els radi- A. C. R. els accepta, que consti que formes de Dret que sostreguin a les
L'HEMICICLE I LES TAULES cals-cedistes d'aquesta vila fan es- ja els els regalem, però que tinguin col·lectivitats del domini de les oliA hores d'ara, tothom deu saber que Maurice Chevalier es presen- forços extralimitáis i grandiosos per en compte que, a Caldes, A. C. R, garquies que detenten el Poder com
no entrarà en el Front d'Esquerres. un patrimoni diví.
ta per diputat en les pròximes eleccions franceses. Un exemple que tal de poder entrar a A C. R.
Com que la Ceda i tots els partits Aquests' són aquells que recolasen la
La guerra química corrompria
si s'eixampla trastornarà moltes coses.
Tard o d'hora havia de succeir. Els artistes de teatre, han anat assimilats ja han passat de moda, política dels quinze messo, aquells les més sanes arrels dels pobles.
veient com els escenaris es transformen en tribunes polítiques, subs- com a bons visualistes veuen que dels quals ja hem parlat altres vega- Tots els individus amb la indefentituint els actors per orientadors de masses. Per altre costat, si hi ha avui governen i demà governaran des, i encara per sarcasme ocupen ció de la vida civil es veurien arraspolítics que es permeten el luxe de fer el pallasso, com són ara Royo les esquerres, cap a elles fan proa, l'Ajuntament, cosa que ens fa creu- trats per aquest alud fatídic.
La realitat crema. Proletaris de
Villanova, Pérez Madrigal, Samper, etc., com podrem honradament talment com un vaixell en perill, re una vegada més que a Caldes no
que fa proa cap al port de salva- hi ha arribat la República, malgrat tots els països, unim-nos !
impedir que hi hagi pallassos que vulguin fer el polític?
ment més proper, forcen la màqui- haver-la proclamat nosaltres, el 14
Que aquest clam (serà etern?) es
El món dóna moltes voltes...
na i l'esperit de la tripulació, així d'abril i el 6 d'octubre.
converteixi en una realitat fecunda,
FERROMÀ
mateix com aquest vaixell, tan bon
JULI D'ESTRAC
J. B. SENTENÀ
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Importants actes a la Comarca
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del Baix fibre

La seguretat
col·lectiva
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El II Congrés de la U. S. C.
Proposición» presentades per les Seccions
(Ve de la pàg. 4)
»Únicament podran ier Us de veu i
voi its» beecjons existent» fins ei cua lo
de ieurer o enguany; les consuiuioes
uespres uè aita uà t a podran gauoir ae
veu, pero no ae voi.»
Aquesta uioposicio fins i tant estigui
en Vigencia et reglament, actuai, uiecutra
ai pi t aent Congres ordinali de ia U. 8.
de C.
V. i 'f., Ei President, G. Sanchez Buxó.
— £1 Secretari, i*. Gausachs.
# * *
Els delegats que sotasignen, amb ei
mandat que tenen, posen a la consideració, ael Congres Grumari de la U. S. de
C. que sigui pres el següent acord:
«Uonar per acaoat ei període de col·laboració governamental, 1 endemà d'acabat
el Congres i passar a una oposició que
serà Ja que les circumstancies aconsellin,
restant lacuitat el C. Ja. per a determinar aquesta.»
Per la Secció d'Horta: Els delegats, Esteve Corté« i P. Gausachs.
SECCIÓ DE GRANOLLERS

Proposicions.
Les representacions parlamentària i
municipal, gauuiran ae piena autonomia
en nuï» mnctons. w uomitè Kxecutiu
üel fam t, i en el seu cas el Consell
Centrai, tatara obligat a evaquar concima, sempre i quan el cap a'una representació, per acoro a'aquesta, així ho demani.
.ues designacions de cap i altres càrrfccs uè ico representacions parlamentaria
» municipal seran tetes respectivament
per aquestes.
*

v

-f

una ae les característiques ae Ja Constitució ue ia Kepubuca es el seu caràcter laic. i M prunera obligació dels governatiu, es compiir-iaa, lev-la complir i
uuposar-ia coercitivament quan no es
compiei* voluntàriament.
JM» auicu a les essències de la Republicà ta tan en tots els terrenys i en totes
ie¿> ocat,ion¿>. cai comuatre is enèrgicament, j., mes encara, quan en si mateixoo uroliti! o pouca lesionar els interessos ücis c»ui.auans. Aquest es el cas a'uiï
seduir ael comerç, uu les entitats banuai.co i ae aetermmaües Corporacions
puuuqUcS.

L·Í. i-cepubiica té assenyalats oficialment
els aies lestius ae l'any, amb la correspuiïeiii, declaració u'innabils. Les pobia^.ULj tenen ueciarats, així mateix, els
uiea ifcotius de caràcter locai, *<ora daixò
ti tanv^nieiit a establiments de caràcter
puunc, oui! uua resistência sorna ais manuata imperatius oe la Kepuûlica, i conseqüentment, uns atacs a aquesta mateixa, i un evident perjuaici ai puüüc per la
lundu especial üc íes entitats Bancàries i
ue its corporacions publiques.
Per ço exposat, el congres Ordinari del
Partit acoraa:
Que ei nostre grup parlamentari plantegi aquesta qüesiio al Govern de la Generalitat, en les primeres sessions que el
Parlament celebri.
# # *
La designació dels candidats parlamentaris o municipals del Partit es veriíicarà per antevotacions, seguides de la votació definitiva entre eis designats amb
majors sufragis i en nombre doble als
a elegir.
Kis resultats totals de les antevotacions —com també els de les votacions
definitives— es faran públics en la premsa diària; assenyalant-se, al propi temps
els que tenen dret, d'acord amb l'apartat anterior, a ésser elegits en la votació definitiva.
* **
EI Congrés Ordinari de la Unió Socialista de Catalunya, als efectes d'aconseguir una major coordinació i activitat polítiques de les Seccions de fora la capital, acorda que pel Comitè Executiu s'activi la constitució de les Federacions comarcals, les quals estaran delimitades
d'acord amb la configuració territorial
que tenen, o puguin tenir més endavant
els actuals districtes electorals.
Per la Secció. El Secretari, Ramon Mestre.

tècnica, que estigui al servei dels representants que el Partit té a les corporacions publiques, a l'objecte que es pugui
desnrotllar la tasca encomanada amb el
müTor èxit.
Sisena: Interessar novament de l'Executiva del P. S. O. E. que la Federació
Socialista Catalana passi a integrar-se al
Partit Socialista de Catalunya i reforci
la unitat político-sindical catalana. Aquesta proposta es farà, però, quan les circumstàncies que travessa el P. S. O. E.
s'aclareixin.
El Secretari, Joaquim Canes
SECCIÓ DE VILANOVA I GELTRÚ

Proposicions per al Congrés de la Unió
Socialista de Catalunya, que ha de celebrar-se els dies 15 i lo del mes de
maig áel 1938, les presenta Ja Secció de
Vilanova i La Geltrú, les quals han estat
aprovades pels seus components en Ja
reunió del dia 9 del corrent.
1.» Que la U. S. de C. busqui la manera d'apartar-se de l'E. R. de C. trencant els compromisos que pugui tenir amb
olla o altres partits burgesos, i que es
miri d'anar en conjunt amb altres partias de classe.
3." Que el company Serra i Moret expliqui al Congrés, amb claredat, tota la
seva actuació durant el 1934-1935.
3.» Que el company Joan Comorera,
Conseller d'Economia i Agricultura del
Govern de la Generalitat, ens expliqui
la seva actuació (tal com ja diu l'ordre
del dia), però davant el problema dels
Rabassaires.
4." A fi d'evitar el cansament i crear
privilegis entre els nostres companys directius, aquests no podran tenir dintre
el Partit altres càrrecs que els que a continuació expressem, el de Junta de la
seva Secció, de la Comarcal i del Comitè
Executiu; quant als càrrecs públics retribuïts no se'n podrà acceptar més d'un
per aindividu.
5. Aquesta Secció és partidària de la
«no col·laboració al Govern de la Generalitat de Catalunya».
D'acord amb les orientacions donades
pel Comitè Executiu, lliurem aquestes
proposicions dintre del temps que ha
estat marcat per dit Comitè, o sia abans
del dia 20 d'abril.
Aprofitem aquesta avinentesa d'enviar
aquestes proposicions per a siludar-vos i
dir-vos que quedem com sempre cordialment vostres i del Socialisme.
Vilanova i La Geltrú, 17 d'abril del
1936.
El Secretari, A. Milo. — D'acord, El President, Joan Cardona.
SECCIÓ DEL CLOT

Proposicions:
La Secció del Clot ha vist amb disgust el decret que fa referència a la creació de la Caixa de Pensions dels Empleats
de Gas i Electricitat, per estimar que la
solució no està d'acord amb els principis socialistes.
* **
La Secció del Clot demana al Congrés
que la minoria de la U. S. C. integri la
minoria comunista per creure que essent
un partit de classe és el seu lloc més
adient.
* **
La Secció del Clot proposa al Congrés
que el Comitè Executiu doni una explicació de la seva posició en els fets del 6
d'octubre per mancar-hi els informes que
parlen d'aquesta qüestió.
* *•
Davant el panorama dels partits de
classe a Catalunya, esrnicolats i sense
control de masses, no era possible desencadenar per si sols un moviment de tipus insurreccional que ja es preveia a la
península.
Va ésser aquest el motiu que va fer
que la U. S. C. entrés a formar part del
Govern de la Generalitat, amb l'objectiu bàsic de procurar que la petita burgesia (aprofitant que aquesta estava en
males relacions amb el Govern Central),
recolzés el moviment que ja es preveia a
ia Península.
Passat el moviment d'octubre tan fructífer per a la República j per a la classe
treballadora, degut principalment a l'esforç de la classe obrera asturiana uniAGRUPACIÓ DE MATARÓ
da contra la reacció, i no pas per la peProposicions de l'Agrupació Socialista tita burgesia a Catalunya que va demosde Mataró, discutibles en el Congrés Or- trar que l'època de la seva revolució ja
dinari de la Unió Socialista de Catalu- ha passat, cal que la U. S. C. per mitjà
nya, que s'ha de celebrar el proper mes del seu Congrés, fixi la seva posició davant el problema de la participació en
de maig :
Primera : Com a socialistes, és un el Govern de la Generalitat.
Per aquest motiu la Secció del Clot de
•deure urgentíssim que ens preocupem
de la regularització i normalització del la U. S. C. presenta la següent propotreball d'una manera completa, comen- sició:
El Congrés de la U. S. C., autoritat màçant per la Indústria Tèxtil i anexos, la
més perjudicada per l'atur. Per tant, re- xima del Partit, creu que passat el motiu
clamem la jornada de 36 hores, abolició de caràcter revolucionari que l'obligà a
del preu fet, reglamentació de jornals i col·laborar en el Govern de la Generaliprohibició del treball nocturn a les de*- tat, i tenint en compte que en la composició de l'actual Parlament de Catalunya,
nes i menors de 18 anys.
Segona : Dissolució fulminant dej Terç poden governar per si soles, degut a tenir
majoria parlamentària les Esquerres ReEstranger.
Tercera : Havent-se demostrat a la publicanes, i entenent també que és nepràctica que la Llei Municipal Catalana cessari per a la classe treballadora el
representa en les poblacions de més de desllindar bé els camps, per un costat
20.000 habitants una coacció per als par- partits burgesos, i per l'altre partits de
tits que no estan representats en la Co- classe, acorda deixar de col·laborar en el
missió de Govern, n'urgeix modificació. Govern de la Generalitat, i totes aquelles
Quarta : Interessar que els Piputats dej funcions delegades d'aquest a les quals
Partit al Parlament de Catalunya s'opo- es pot donar un caire polític. Si donades
sin terminantment que siguin abonades les circumstàncies polítiques el C. E. de la
les dietes als parlamentarlss, corresponents U. E. C. creies necessari tenir contactes
al temps que el Parlament ha estat tan- amb partits burgesos, sobre algun punt
cat, per considerar-ho una immoralitat, determinat, ombé electoral, serà imprescinpropugnant que s'allargui en compensa- dible reunir el Consell Directiu, i si fos
de caràcter governamental, serà impresció el seu termini legal.
Cinquena : Que pels mitjans que esti- csindible posar-ho a discussió en un Conguin a l'abast de la U. S. C. es procuri grés Ordinari, o bé en un Extraordinari
muntar una oficina en el si del Partit convocat a l'efecte.
F. Viladomat, President
d'assessorament jurídico-administrativa i

SECCIÓ DEL DISTRICTE Vine.
«Proposar a l'Assemblea del Congrés
un vot de censura al Comitè Executiu
del Partit per la forma facciosa amb què
va procedir-se en la preparació del moviment del 6 d'octubre, així com també
per l'abandonament en què deixà el Partit fins a la constitució del nou Comitè
Executiu».
* *•
Que els esforços dels homes del nostre
partit, que ostenten càrrec de Diputat
al Parlament espanyol, s'encaminin a l'aconseguiment d'una Llei de subsidi pels
obrers en atur forçós.
Ingressos que possibilitarien aquesta
proposta.
Impost de 5% sobre tots els premis de
la Loteria.
Impost de 10% sobre les apostes que
s'efectuin en frontons, curses de gossos,
curses de cavalls, i altres similars. Les
despeses de control i inspecció a executar per funcionaris públics, seran a satisfer per les empreses respectives.
Impost de 5% a 30% en escala proporcional progressiva sobre el total de les
herències superiors a 10.000 ptes.
Impost a càrrec dels particulars de
5% a Ü5% en escala proporcional progressiva sobre Jes rendes de treball superiors a 15.000 pessetes anuals.
Impost de 10% a 50% a càrrec de les
empreses, sobre les rendes de treball que
satisfacin superiors a 15.000 pessetes
anuais.
Impost de 2% a 10% en escala proporcional progressiva sobre els beneficis de
les societats anònimes en relació al seu
capital.
Impost de 10% sobre totes les utilitats per concepte dels càrrecs en Consells d'Administració.
Impost de 10% sobre la patent nacional d'automòbils de luxe per a ús de
particulars.
import de 10% a 50% en escala proporcional progressiva sobre eis lloguers
ue vivendes de luxe, fins en cas que
les finques siguin propietat dels que hi
visquin. Base a partir de 6.UOO pessetes
anuals, procedint a l'acumulació en cas
de pagar-se més d'un lloguer per a vivenda.
impost sobre tota remuneració de trebaii. 1% en sous fins a 6.000 pessetes
anuals, 2% de 6.000 a 12.000 pessetes i
ó-/« ue lü.uOO a 15.000 pessetes.
i.mpost a càrrec deis patrons sobre les
remuneracions del treball. 12% en sous
iais a b.uüü pessetes, 4% de 6.000 a
li.uüü pessetes i tí% de 12.000 a 15.000
pessetes.
Animació de les cessanties de ministre, passaiú In total consignació del Pressupost iMaCiOnal d'atur forçós.
uègim üe dietes pels diputats, estabuiïo una prorrata peis mesos que el Parlament pugui estar tancat. La diferència
ai fons d'atur forçós.
Establiment d'un gravamen elevat a
les classes benestants que abandonin el
país per a uoicotejar el règim.
impost de í>% sobre el pagament de
tota classe de cupons i interessos (bancaris, hipoteques, préstecs, etc.), amb penyores que puguin arribar a la total expropiació dels impostos que s'haguessin
evadit del pagament.
* **
Regulació de l'establiment de pensions
als sense feina :
Regularà tot el que faci referència a
sense feina un Organisme Nacional, fraccionat en delegacions regionals o provincials, segons sigui l'organització administrativa. Al seu torn aquestes Delegacions acabaran en dependències municipals per a cada un dels municipis.
La totalitat ingressada al fons d'atur
forçós deurà repartir-se per mitjà de
prorrates d'acord amb el nombre d'obrers
en atur forçós i a raó del nivell de jornals öels mateixos.
El percentatge a cobrar pel sense feina serà calculat a proporció de la totalitat d'ingressos pel que ell haurà vingut
tributant com a remuneració de treball,
si bé en quedaran exclosos els havers superiors a 15.000 pessetes anuals.
Aquells treballadors que no portin dos
anys de residència en la localitat on es
trobin sense feina, seran considerats forasters i traslladats al municipi d'origen,
que serà aquell en què hagi residit anteriorment i en última instància de no
portar dos anys de treball anirà al lloc
de naixement, quedant a disposició de
l'Oficina d'on quedi localitzat.
Serà penada rigorosament qualsevol
irregularitat que es pugui comprovar en
la percepció de subsidis de sense treball.
* **
Regulació de l'ordre de treball i altres
mesures.
Les Corporacions de caràcter públic
vindran obligades a proveir llurs vacants
per mitjà de Borses de Treball que seran
establertes en cada localitat, si bé restaran facultades per a provar, per mitjà
de concurs-oposició, la capacitat dels
que vulguin proveir les places vacants.
Si no és demostrada l'aptitud i competència deguda, podran prOveir-les per
gent especialitzada.
Així mateix els patrons proveiran totes, absolutament totes, les vacants per
mitjà de les Borses de Treball. El patró
que així no procedís pagarà una subvenció al fons d'atur equivalent al sou de
sis mesos del treballadors que hagués
llogat directament. En cas de reincidència es partirà d'un mínim de dos anys
de sou.
Quedarà establert un torn proporcional, meitat i meitat, o sigui que el patró podrà escollir la part que li toquí
d'entre els que la Borsa tingui disponibles i la resta serà designada per ordre
rigorós d'inscripció. Les fraccions senas
o quan la petició sigui d'un sol treballador es portaran en un registre de torns
per a cada patró, essent, però, la designació del primer llogat a fer per la Bor-

Congrés General Ordinari
de la U. S. G.
Dies 10 1 17 d« maig
ORDRE DEL DIA
ier,—Vàlidament de credencials,
2on.—Discussió i, aprovació del reglament per a l'ordenació dels
debats,
3cr.—Constitució del Congrés,
4rt.—'Nomenament de Ponències,
5è.—Informe del Comiti Executiu,
6è.—Informe del grup parlamentari català.
/è.:—Informe del grup parlamentari espanyol.
8è.—Injorme del Conseller d'Economia i Agricultura.
ge.—Informe de la Comissió pro-TREBALL, diari de la U. S. C.
loè.—Elecció del Comitè Executiu.
11 è.—Proposicions.
Discutits i un cop recaiguis :els acords referents a l'anierior
ordre del dia el Congrés passarà a constituir-se en extraordinari per
a discutir i fer recaure acord:
"Sobre els acords dels dos anteriors Consells centrals referents
a la conveniència d'anar a la fusió amb altres partits obrers de
classe.
Barcelona, 2 de març del 1936.
Per acord del C. E. de la U. S. C.
V. i P.
El President,
El Secretari general,
JOAN COMORERA
M. SERRA PÀMIES
Sempre que un patró o empresa acor- companys russos durant el període minim
di tancar i aespedir els treballadors, cal- a an any.
* **
drà que primer sotmeti la qüestió a l'Oíicína de 'rreoaii corresponen u, essenti
Que s'acordí la fusió procurant que
part en Ja tramitació ae lexpeaieni una aquesta aoasti tots eis partits de clasiépresen^acio de les diverses categories so i, en ei que sigui possible, encaminar
dei personal. Si la representació obrers ei maxim esiorç perquè sigui un fet, en
creu injustuicat suspendre ej trebaJl es ei termini mes ureu possible, ia unitat sinpourà lacuitar els obrers perquè siguin uical.
» • *
ells qui, amb un control tècnic i aarmnistratiu, s'emprenguin la represa dej treQue el Partti organitzi uns cursets de
uali. ¿n aquest cas es procedirà a una preparació política per tai que en surtransformació legal del que constitueixi ti un planter ae propagandistes degudael resultat del balanç de liquidació, i d'a- lueni preparats.
* **
quest rémanent es crearan unes accions
a repartir proporcionalment a la partiQue sigui establerta una relació de ticipació ael patró o patrons que hagues- i-üió a'aptitud per a cada plaça de funSiii aeciait tancar, encara que es tracti jiunari, administratiu o tècnic, sense que
d'una Societat Anònima, sense que que- sigui possible que ningú concorri a més1
ai cap aret a reclamar per la possible piaça que la corresponent ai títol que oscontingència que aquestes accions, pel tenti.
¥' V *
temps que sigui, no produeixin cap interès. De produir-se beneficis se'n desProposar ai Congrés que la nova ortinarà, com a mínim, la meitat a amor- ganització ciei Partit, després de la fusió
tització d'accions que passarien a pro- sigui a base de cèl·lules.
* **
fit del fons comunal dels treballadors,
i el que pagués restar seria el dividend
Que en el cas d'arribar a una unificadel total de noves accions, sigui qui si- ció de partits Socialistes i Comunistes
gui liur propietari.
es propugni que la Central sigui a la
* »«
Casa ael Poble, tant en qüestió sindical
Que pels companys del Partit dipu- com politica.
* *»
tats ai Parlament català es propugni una
Liei que doni facultats als Ajuntaments
Que els diputats nostres al Parlament
de Catalunya per a, establir els grava- de la RepuBlíca posin tots els esforços
mens següents:
necessaris per a fer possible el pagament
Un segell municipal de 0'05 pessetes a de matricules en els centres docents, teaplicar a tots aquells productes «fabri- nint en compte les possibilitats económícats en aquells municipis» i classificats qut'ó aels ciutadans, així com també amcom a luxosos d'un valor superior uni- pliar la concessió de matrícules gratuïtcu-i d'una pesseta. Exemple : Perfumeria, tes.
* *#
vins de qualitat, licors, xampanys, conserves, bombons, etc.
Que no puguin ocupar càrrec de diAltre segell de ü'05 a aplicar a tots recció en els organismes del Partit els
aquells productes a «consumir en aquell militants que no hi portin almenys un
municipi», fabricats en ell o fora, de les any d'afiliat, excepte en els casos de
característiques del esmentats anterior- constitució üe noves Seccions.
* » *
ment.
Lrimport recaudat per aquest concepte
Que tenint en compte l'apartament
deurien forçosament ejs municipis inver- dels partits de classe de tota política de
tir-io en pressupostos extraordinaris d'o- coiAboració directa al Govern proposa
brers, a efectuar precisament per obrers al Congrés que acordi Ja separació immeparats dels mateixos municipis.
diata del nostre representant actual al
* **
Govern de la Generalitat per ésser la se«Que pels companys del Partit que os- va continuació de col·laboració en aquests
tenten el càrrec de diputat al Parla- moments perjudicial al nostre Partit.
* + #
ment Cacajà s'interpel·li al Conseller del
qual depèn la «Casa Caritat» sobre les
«Inhabilitar per cinc anys aquells comirregularitats que hi ocorren i que es panys que després dels fets del 6 d'octupropugni el nomenament d'una Comis- bre hagin defugit la responsabilitat, dosió, formada per un element de cada ' nant-se personalment de baixa o bé que
un deis partits que integraren el Front hagin estat donats de baixa pel Partit,
Popular en les eleccions del 16 de febrer, quan devien donar compte al Partit de
fons i proposar que acabi d'una vegada la la seva actuació després dels fets.»
* **
situació intolerable qeu han de suportar
encarregada d'efectuar una enquesta a
Que els companys amb representació al
els assilats».
Parlament Espanyol propugnin per una
* *#
llei de protecció a Ja mà d'obra nacional,
Que el Partit procuri l'establiment d'u- per mitjà de gravamens als sous o benena entesa amb la U. R. S. S. per tal ficis que obtinguin a Espanya els estranque sigui possible enviar-hi cada any una gers, sempre, això sí, acullin aquelJs comexpedició d'afiliats, de diferents oficis, panys que siguin perseguits en llurs païque hi anessin no en viatge de turisme sos per qüestions polítiques en els Ideals
sinó a treballarnhi i fer la vida comú dels de classe.

Publiquem els articles signats sota la
ponsabllitat de l'autor

res-

UN OUT DE POBLE
¿Quan pensa el senyor Conseller
de Governació posar a ratlla les autoritats d'aqutest poble? ¿Es que
els treballadors hem de fer-nos la
justícia per la nostra mà ? Si és així
que ens deixin en completa llibertat i en poques hores acabarem.
¿ De quan ençà l'alcalde, al mateix temps burgès del ram de construcció, ha de fer venir treballadors
de fora (també bfergès), acompanyats de la Guàrdia Civiu, per a poder declarar el pacte da la fam als
readmesos, treballant aquests tres
dies a la setmana ? ¿ I des de quan
la primera autoritat d'un poble no

respecta la condemna que li va posar un tribunal de justícia condemnant-lo a pagar vint jornals a cada
readmès (però fins ara encara no
han cobrat res)?.
¿ Es que encara som com un any
enrera ? El poble treballador exigeix
la immediata dimissió de l'alcalde
de Caldes d'Estrac i una revisió
a totes les obres del Municipi i un
immediat arranjament de l'atur forçós.
Denunciem això perquè el senyor
Conseller de Governació se'n faci
càrrec i eviti la pertorbació de l'ordre públic.

€

el Primer de Maig la classe
treballadora afirmi una vegada més
Ia seva consciència revolucionària
EL PRIMER DE MAIG
D'ENGUANY
Estem en vigílies del Primer de
Maig, del dia que els proletaris
mostren la potencialitat de llur forfa i presenten les bases fonamentals de llurs aspiracions.
En aquests dies serà bo de veure
les característiques que ha pres la
diada a través del temps.
Abans, servia per a demanar al
Poder públic el compliment de les
aspiracions obreres mitjançant les
manifestacions públiques de treballadors que a milers s'aplegaven en
els nuclis industrials.
Llavors el proletariat demanava
als altres —als Governs—, esperava
dels altres i ho havia de rebre com
una gràcia.
No era una qüestió de justícia,
sinó de magnanimitat ; no era una
qüestió de ciutadania, sinó d'inferioritat. Així amb l'esperança en els .
altres es succeïen els Primers de
Maig de cada any.
El resultat negatiu d'aquesta actitud ha fet veure la que realment
cal adoptar i que ja s'adopta.
Ara no confiem dels altres, que
ocupen el Poder, sovint detentat per
classes burgeses.
Ara ens confiem a nosaltres mateixos, a les nostres pròpies forces,
a la nostra pròpia voluntat.
No volem confandre'ns, sinó diferenciar-nos ; no volem col·laborar,

sinó lluitar, conquerir el Podèí per
a nosaltres, els treballadors, perquè
som la massa productora.
Així aquesta diferenciació de classe ha servit per a polaritzar les forces en lluita en el seu veritable sig;
nificat.
D'una banda queden els reaccionaris, els capitalistes,, els destructors, i de l'altra, els avançats, els
treballadors, els creadors, els somniadors d'un món de pau i de benestar.
Els uns mantenidors d'un règim
de força per a imposar el privilegi, i
d'opressió, la f am, i la guerra; els
altres, propugnadors, d!un règim,de
justícia, de llibertat, d'abundro i de
pau.
Els primers representen el feixisme, que vol imposar-se a tota costa ;
els segons, el Socialisme que pugna
per a triomfar i per a governar.
I ara què se'ns presenta a nosaltres, socialistes, el Primer de
Maig, l'hem de veure com una diada esplèndida per a marcar noves
fites en la lluita per a la victòria.
Però rés no farem si no ens unim
totes les forces proletàries per a combatre el feixisme destructor que ens
portaria la guerra i l'oprobi i evitaria per molt temps el triomf de la
justícia, de la llibertat i del benestar social.

El II Congrés
de la U. S. C.
Proposición» presentades
per les Seccions
AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE CALDES
DE MONTBUI
l.r Que es procuri per totes les Seccions Incrementar la propaganda, tant
oral com escrita, per la difusió dels nostres postulats.
2oi Que pels Grups parlamentaris espanyol i català es presenti una proposisió perquè els Governs respectius presentin un projecte de Llei en el sentit de
que es doni el retir obrer a tots els
treballadors arribant a 60 anys i que sigui pagant-los 5 pessetes, diàries.
3.r Que es defensi també una proposició en el sentit que a tots els obren que
es trobin en atur forçós se'ls posi un subsidi de 5 pessetes diàries, cobrant-les setmanalment en els respectius municipis,
perquè doni resultat i no pugui haver-hi abús en aquest aspecte es posin en
activitat a cada municipi la< Borsa de
Treball amb el seu respectiu fitxer de
patrons i obrers.
4.t Que es defensi també una proposisió en el sentit que s'imposi un impost
a totes les renden que passin de 30.000
pessetes anuals i també que es carregui
un impost sobre els solars a tant per metre quadrat quan estigui per .edificar, en
pobles de 10.000 habitants.
5.è Que el Congres elevi als Poders públics i que els companys parlamentaris
la defensin en llurs respectius Parlaments, una proposició en el sentit que
tots els que tenen i cobren retir de l'Estat, tais com funcionaris públics, militars,
Guàrdia Civil, etc., que no puguin estar

PUBLICACIONS
DE LA U. S. C.
Ja ha estat posat a Ia veada el
"Manifest del Partit Comunista",
de Marx i Engels, traduït directament de l'alemany per Pau Cirera
i amb un pròleg de Joan Comorera
El "Manifest Comunista" és la
carta fonamental de la doctrina
revolucionària moderna. Tots els
proletaris l'han de conèixer.

empleats en cap treball, perquè és en perjudici dels obrers que estan en atur forçós.
6.è Que' el Congrés elevi als Poders
públics una proposició en el sentit que
per part dels Governs de Madrid i de Catalunya es republicanitzin les burocràcies oficials, perquè avui, en la tercera
República, hi ha tots els ' monàrquics i
monarquitzants.
7.è Que el Congrés vegi amb disgust
que el grup de parlamentaris espanyol no hagi acceptat l'oferta d'integrarse al Grup comunista pels efectes parlamentaris i en canvi s'hagi adherit al partit burgès d'Esquerra Republicana.
SECCIÓ D'ARENYS DE MUNT
Al Congrés:
Demanem que vulgui acordar que tots
els-afiliats que'ostentin càrrecs de representació popular s'abstinguin de realitzar cap gestió per tal de servir peticions
en representació d'organitzacions o entitats adscrites a disciplina de partits altrls que U. 8. C., sense que prèviament
hi doni conformitat la Secció d'U. 13. O.
de la localitat respectiva la qual per escrit assenyalarà la conveniència que siguin o no realitzades aquelles gestions,
fent constar a l'ensems i en cas negatiu,
les raons per les quals hom no pot estar-hi conforme, negativa que es podrà
impugnar davant el Comitè Executiu de
là Federaste Comarcal respectiva que resoldrà definitivament, resolució que haurà de comunicar-se a la Secció disconforme i a ¡'impugnador, per al seu coneixement.
Arenys de Munt, 19 d'abril del 1936.
EI President, P. O. El Secretari, Jaume
Bosch.
SECCIÓ DE CIUTADILLA
Els sotasignats, President i Secretari
de la «Unió Socialista de Catalunya»
Secció de Ciutadilla, en compliment de
l'acord d'aquesta Secció de data dotze
del mes que som, recollint-ne el sentir
unànime i el d'altres afiliats d'aquestes comarques Lleidatanes que consideren des del Govern es pot impulsar
1 fomentar amb més probabilitats d'èxit
la creació de noves Seccions i engruixir
les Ja existents, proposen al Congrés Ge-

neral Ordinari de la «Unió Socialista de
Catalunya» vulgui acordar:
Que es considera necessària la col·laboració del Partit amb el Govern de la
Generalitat de Catalunya tal 1 com està
constituït actualment.
Ciutadilla, 16 d'abril del 1830.
El President, Francesc Tifias. — El Secretari, Esteve Bonet.
SECCIÓ DE SANTS-HOSTAFRANCS
Proposicions que la Secció de SantsHostafrancs posa a coneixement del Comitè Executiu perquè les presenti al pròxim Congrés Ordinari que es celebrarà
els dies 16 i 17 del proper mes de maig
del 1936:
l.r Ultra els representants d'elecció
popular, tot afillat a ia U. 8. C. que formi part d'organismes déponents d'institucions de caràcter públic, ve obligat a
donar compte al C. E., sempre que aquest
ho consideri oportú, de la tasca que ha
realitzat en els organismes esmentats.
I, al mateix temps, que aquells estiguin
obligats a pagar el 10 % al Partit, de les
dietes que cobrin.
2.n Haver vist amb disgust que en
l'ordre del dia de la convocatòria del
Congrés General Ordinari, no consti l'informe de l'administració i direcció de
«Justícia Social».
3.r Demanar compte de la gestió del
delgat de la U. 8. G. al Comitè pro-empresonats i perseguita, i una relació dels
companys subsidiais i quantitats percebudes.
4.t Presentar la situació econòmica del
Partit en el 6 d'octubre fins avui.
5.è Situació dels companys candidats
a diputats amb relació al Partit.
6.è Demanar expliqui el C. E. els motius de l'aixecament de les sancions al
company Serra Moret per la seva actuació arran del 6 d'octubre.
7.è Veure desgraciada l'actuació de la
Minoria Parlamentària al Parlament de
Catalunya, en el que fa referència, acceptar, sense protestar, ei Reglament de
Complement a la llei; oe-Contractes de
Conreu. .
=
Veure amb: satisfacció .la gestió d'aquesta Minoria referent a la creació de
la Caixa de Pensions dels Empleats de
Gas i Electricitat, però veure amb disgust el que. f a referència al fet que sigui
el poble el que pagui el tant per cent que
lògicament hauria de fer efectiu la Companyia i la Generalitat:
B.è Veure amb disgust la manca d'activitat a favor del Partit durant el període de clandestinitat dels Parlamentaris
al Parlament de Catalunya, des del 6
d'octubre fins avui.
9.è Demanar expliqui el C. E. la incorporació del company Ple al C. E.
10. Veure amb disgust la manca d'activitat del, C. E., referent a l'apartat tercer, per considerar no va estar a l'altura de les circumstàncies.
11. Excloure de la memòria del C. E.
el quart paràgraf de l'apartat 13 que diu :
«S'intentà formar part de la minoria del
Partit Socialista Obrer Espanyol, 1 entaulà negociacions oficioses prop d'algun
dels seus membres destacats i, malgrat
d'ésser recollit l'oferiment amb molta
simpatia, el fet és que, i no sabem per
quins motius, no ens ha» estat donada una
resposta satisfactòria. La integració a la

Secció oficial
Secció
de Barcelona-Centre
Dilluns vinent, dia 27, a les deu
del vespre, tindrà lloc una Assemblea General ordinària amb el següent ordre del dia :
i.r Nomenament de mesa de discussió.
2.n Lectura d'actes d'assemblees anteriors.
3.r Estat de comptes.
4.t Altes i baixes.
5,è Informe de la Comissió nomenada en l'assemblea del dia 20
de març.
6.è Gestió del Comitè Directiu.
7.è Elecció d'uri vocal per dimissió del company Francese Garriga.
8.è Preguntes i proposicions.
Esperem que tots els companys hi
assistiran puntualment.
Demandes d'ingrés
Julià Asensi Martí.
Jaume Amenos FàbregasTomàs Llort Baiana.
Oscar Sancho Roca.
Carles Sans Duran.
Eulàlia Vila Pérez.
Miquel Parera Sans.

Informe dels diputats de
la U. S. C. a les Corts

de la República

Després del Congrés de la U. S,
C. del 19! 20 de maig del 1934, la
Minoria parlamentària de la U. S.
C. va quedar adscrita a la de l'Esquerra Republicana de Catalunya.
Amb tal motiu, el company Felip
Barjau va passar a formar part de
la Comissió parlamentària de Treball i el company Serra i Moret de
la de Pressupostos i Tribunal de
Comptes de la República.
Des d'aquella data al 20 de juny
en que la Minoria d'E. R. i U. S. C.
va retirar-se del Parlament per
causa de la sentència del Tribunal
de Garanties Constitucionals que declarava el Parlament de Catalunya
incompetent per a legislar en matèria de Contractes de Conreu, no es
registra altra intervenció de la nostra Minoria que la del company Serra i Moret defensant l'abolició dels
tribunals d'honor de l'exèrcit.
La Minoria d'E. R. i de la U.
S. C. va reintegrar-se al Parlament
el dia i.r d'octubre del 1934. Després dels esdeveniments històrics del
6 d'octubre, per acord dels diputats
i autoritats del Partit, la mateixa
Minoria retornà al Parlament el dia
15 de novembre donant lloc a l'incident que la intervenció del diputat Joan Ventosa i Roig va provocar
i que el company Serra i Moret hagué de cloure en circumstàncies difícils.
Des d'aquell dia es produïren les
intervencions del company Serra i
Moret contra la Llei de suspensió de
l'autonomia de Catalunya ; contra

la Llei que derogava la de Bases de
Comunicacions ; contra la totalitat
de la Llei d'Arrendaments i altres
de menys importància, fins que, en
virtut de l'acord del Consell Central de la U. S. C. la nostra Minoria va deixar de concórrer a les sessions del Parlament des del mes de
febrer del 1935, sense, però, deixar
d'atendre les tasques essencials de
la Comissió de Pressupostos i del
Tribunal de Comptes de conformitat
amb els acords del susdit Consell
Central.
L'historial que precedeix posa de
manifest l'escassa activitat dels nostres parlamentaris originada per diverses causes, essent la més important de totes les restriccions imposades pels organismes directrius de
ia U. S. C. Coincidim tots en el judici que mereixien les segones Corts
de la República, filles del frau, de
la coacció i dels sortilegis posats en
joc per la més alta magistratura de
la República. Era difícil en l'ambient enrarit d'aquelles Corts poder
realitzar tasca eficient. La dissolució decretada el 7 de gener d'aquest
any va cloure un període d'oprobi, i
és d'esperar que els nostres elegits
el 16 de febrer, que es troben en circumstàncies immillorables, podran
presentar un full de serveis de més
eficàcia per a la causa del Socialisme en general i del nostre Partit en
particular.
Barcelona, 5 d'abril del 1936.
El Cap de la Minoria,

minoria comunista, la qual ens fou oferta amb tota cordialitat, ens va semblar
en aquests moments prematura», 1 del
quint paràgraf el qual fflu: «ni integrar
normalment cap altra minoria obrera»,
per considerar, primera, que sofreixen
contradicció 1 segona, perquè no està Inspirada en les fonts de la unificalo dels
proletaris.
12. De l'apartat que diu : «Els nostres
morts» siguin exclosos els noms que hi
consten i fer-la extensiva a tots eïs companys morts des de l'anterior Congrés
fins avui.
13. Modificar de l'últim apartat el següent, diu: «convoqui amb la urgència
possible el Congrés Extraordinari de
Constitució del Partit Socialista de Catalunya», sigui modificat en aquest sentit : «convoqui amb la màxima urgència,
i en un termini no superior a dos mesos,
el Congrés Extraordinari de Constitució
del Partit Únic del Proletariat, amb el
titular que acordin conjuntament amb
aquells partits que en el moment de la
convocatòria integrin el Comitè de Relacions.
U. Continuar la col·laboració governamental a la Generalitat, fins el Congrés
de fusió i constitució del Partit Únic del
Proletariat.

lunya que e» manifesti en el sentit que
e' Comitè Executiu del Partit estigui Integrat tan sols per una tercer« part de
membres que tinguin càrrecs de representació pública, havent d'ésser les dues
pirts restants de membres que n» en
tinguin.

SECCIÓ DE CALAF
Proposició al Congrés:
Quina actuació sindical deuen seguir
els afiliats a la Unió Socialista de Catalunya.
SECCIÓ BARCELONA-CENTRE
Proposicions aprovades per la Secció
Barcelona-Centre en l'Assemblea General
extraordinària celebrada el dia 6 d'abril
del 1838 :
Que el Congrés acordi que els nostres
diputats al Parlament de Madrid presentin en el moment i en la forma que
considerin més oportuns una proposta
en el sentit que siguin suprimides d'una
manera total 1 absoluta totes les, pagues
per cessantia de ministre 1 que la quantitat consignada en el Pressupost per
.aquest apartat sigui destinada a millorar
en el possible la situació dels obrers en
atur forçós.
* **
El Congrés aprova que cessi la col·laboració governamental a la Generalitat,
sense que això signifiqui el trencament
del Front Popular.
# **
La Secció Barcelona-Centre demana al
Congrés de la Unió Socialista de Cata-

M. SERRA I MORET

SECCIÓ DE CADAQUÉS
Davant el Congrés que s'ha de celebrar els dies 16 i 17 del propvinent mes
de maig, aquesta Secció té a bé presentar la següent proposta:
Que degut al fet que després de la victòria del 16 de febrer, en contrarrestar
avui ei triomf electoral a les dretes monarquitzants que ametrallaren el poble 1
havent passat de la dita data fins avui
sense que es demani cap responsabilitat a
ningú ;
Després que el poble esperava un canvi
en la vida municipal, segueixen en l'actualitat ocupant el càrrec aquells alcaldes monàrquics sense que es pugui esperar un solució ;
Ens veiem en l'obligació de proposar
que sigui retirat del Govern de la Generalitat el nostre company, per no haver
de passar un altre dia davant la classe
obrera d'encobridors de monàrquic« 1 do
delators del 6 d'octubre.
Pel Comitè, J. Riera
SECCIÓ D'HORTA
La Junta General de la Secció d'Horta, presenta a l'aprovació del Congrés de
la u; 8, C., per creure que únicament poden discutir l'actuació dels organismes
del Partit, en el present Congrés, les Seccions existents fins el dia 16 de febrer
del corrent any, la següent propostela incidental:

(Passa a la pàff. 3)
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