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Untó Socialista de Catalunya

La Conferência dei Partit Comunista de Catalunya,
amb els seus acords, lia obert una ampla perspectiva
en els destins de la classe treballadora catalana*

La unitat orgànica dels partits
de classe és Ja gairebé un let.

Visea la República Socialista!
Per terres
de Castella

Editorial
Pel partit únic
del proletariat
La II Conferència Nacional del Partit
Comunista de Catalunya s'ha pronunciat
favorablement 1 amb entusiasme exemplar per a la unificació marxista. Es la
segona signatura. Les que manquen, seguiran. Cap militant, cap partit de classe no pot, avui, oposar-se al corrent unificador que commou tot el proletariat.
La unificació serà, doncs, una positiva
realitat.
Per a quan?
Aquesta és ara la qüestió essencial. La
voluntat de fusió existeix. Els vots favorables a la fusió es van produint normalment. Cal, només, poder determinar el
temps.
I el ritme és tant important com la
voluntat de fusió.
Avui les conseqüències Immediates de
la fusió serien extraordinàries. Demà, si
el retard fos degut a tràmits que es poden salvar o a destorbs més o menys
volguts, serien minimes.
Hem de fer la unificació, però de
pressa.
No solament per a respondre degudament a les exigències Justificades dels
treballadors, sinó per a oferir al proletariat de Catalunya un instrument útil de
lluita, en la defensa contra una acció
possible del feixisme i en l'atac cap als
objectius finals si cal.
Hi hagué un temps en què els partits
podien actuar lentament. El ritme de la
Història era normal. Ara, els die« són mecos i els mesos, anys. I estan condemnats
i la derrota, inevitablement, els partits
que no accelerin el ritme.
Aquestes lleus observacions no obeeixen
nas a recels de cap mena. Coneixem l'esperit dels companys que representen els
partits al Comitè d'Enllà«, i llur ferma decisió. Però hem considerat indispensable fer-les perquè els militants es
captinguin de la urgència que l'hora preant ens demana a tots i es predisposin a
realitzar sense prejudicis, sense recordar
coses que hem d'oblidar, sense temences
ni malfiances, la unitat orgànica, efectiva i cordial.
Units, triomfarem!
Desunits, per forts que arribéssim a ésser cadascun de nosaltres, seriem vençuts!

Creuem a tota velocitat les terres
castellanes. Una mena d'angoixa ens
aplana. Sentim tristesa en contemplar aquell paisatge àrid, aquella
ierra erma. Terra les entranyes de
la qual no han estat mai ferides per
la punta de l'arada.
Pables miserables.
Coves obertes a la muntanya, semblants a cataus de feres i d'on surten homes i dones envellits per la
misèria, infants que somriuen inconscients — encara no comprenen
la tragèdia de la vida llur — i tots,
grans i petits ens saluden amb el
puny clos i enlaire.
Nosaltres, malgrat la mala impressió que ens produeix la vista
de tanta misèria ens sentim, satisfets en el nostre orgull de socialistes. Veiem que aquesta gent, amb
tot i la llur ignorància, saben que
d Socialisme els pot redimir.
Saben, també, que les immenses
planúries castellanes fins ara estèrils, es poden convertir en fecundes i productives mitjançant el treball coilectiu amb l'ajut de T Estat, i que això sols serà possible
dintre un règim socialista.
Nosaltres, també, contestem a
llur salutació, i estem segurs que
aquest gest mut, però eloqüent, ha
estat un raig d'esperança que anirà a aclarir les tenebres misèriases de les coves.
* * í»

A la sortida de Sigüenza hi ha
hagut una nota discordant.
Un grup de seminaristes ens han
saludat a la manera feixista. Davant de tant de cinisme tots els
viatgers — inclus aquells que durant el viatge s'havien mostrat
més indiferents — han reaccionat.
Totes les finestres s'han omplert
de punys enlaire, ultra unes quantes paraules gruixudes dels més
vehements.
Bis ensotanats encara no tenen
vergonya. Caldrà fer-los entrar a
la raó.
* * *

Ja ht ha la »eflona aignatura.

L'entrada a la capital de la República ens ha produït una altra
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Les agressions niponas a Xína poden convertir-se en un atac a fona a la U. R. S. S.
¿Que /óra ite ia classe obrera mundial si la
Rússia Soviètica fos abatuda? ';,->'
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Crònica internacional Actes del Congre« de la Ü. S. C.
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R ex is me
Convé no oblidar les eleccions belgues del dia 24 de maig. Cal recordar que els
rexistes reunireu 2U.OOO vots i tenen '¿1 representants a ia nova Cambra. 1 cal pensar una mica el que això significa, , .
.
El cap rexlsta, León Degreue, no ha complert trenta* anys. Era un estudiant innuiei a ¿xivaina. Vai publicar un volum de versus mediocres intitulat J'ai mai a taon
pays. Com els seus versos, el seu carácter es una mixtura de misticisme i d'ardents
amuicions. Volgué anar a detensar l'fcsgiesia a Mèxic i, sense provar fortuna» va. anar
a compartir les persecucions dels catòlics alemanys. Hitler ei va corprendre. Va tornar
a Uelgica a propagar una nova fe a través d'u« quotidià que'muiuia OMTistus (tieix.
Com que la tase« meu senzuia i oe mes reeiximent és la demolició, es va¡ dedicar amb
preferència a abatre prestigi» politics, to pocs meso» va 1er forat. l*s autoritats
eclesiàstiques li varen demanar que canviés el títol ael diari. Va suprimir el Cnristus
i es va quedar amb el Hex. Vet-aci el rexistne.
La, joventut disciplinada i panuda del gran Partit Catòlic belga ha abraçat la to
de, DegreUe. La gran L niversitat catòlica de Lovaina, els doctes seminaris, aquells
prelath exquisits i aqueua Clerecía selecta ban peruut ia meitat de lai valúa liur. Itegreiie paria o Uegrtúe escriu i els Joves s'enardeixen. 1 amb els catòlics s'hi sumen
jove» d'aures procedències, car «1 (et és que eis rexistes no solament han-reunit ejs
iransiugues 'del cacoilcisme polític, sinó també l'escreix d'electors resultant de l'»ugment Ue població. Vodem afirmar, doncs, que JDegrelle i el rexisme són, ara com ara,
el pervenir immediat de Bèlgica.
'tenint en compte el creixement d'electors i el sistema proporcional de les eleccions
belgues, resulta que eis catones perdeu 24 iíocs, els soctajstes 9 i els (literals 3. Els
ïiamiganis no perden, al contrari, dupliquen el nomare de diputats, per,lié que l'augment de vots es de ibtj.UUO contra ll'í.uuu en les anteriors eteccionB. Els coimiiu*»»,
de 04.000 vots, passen a Ibó.Oüü i de 3 diputats a 9. Aquest« progre«a>» comum*»» sun,
pero, cosa patuda al coûtât del triomf rexista. Aquests, inédits, nascuts ta tot just
cinc mesos, s emporten l'J.l.4 % de la totalitat del cens electoral.
Serà Bèlgica réxuta? Aquesta és la pregunta que ens volem fer. Recordem que
Lamartine deia que si la llibertat era una conquesta de França, a Bèlgica era tradició. Els espanyola saben quelcom de l'esperit de llioertat de iota aquell« Països Baixos, Es possible que també a Bèlgica la democràcia burgesa hagi fet fallida. El rexisme és una prova, car, per damunt de tot, consagra el principi d'autoritat. Segons
Degrelle, seguirà lea petjades del nacional-socialisme alemany, provocarà dissolucions
del f ariament i tarà apetiació constant a les masses per a crear la força .politica de
l'Estat totalitari,, absotut.
Nosaltres ena atrevint a dir que no serà. miler hai recolzat en el racisme la pobra
ideologia nazi. Mussolini ha impregnat el feixisme de fantasia Imperialista. Les condicions econòmiques i antropològiques d'Alemanya i d'Itàlia s'ajusten, respectivament, al cultiu d'un i altre tòpic. Bèlgica hauria de trobar altres ressorts per a donar
fibra a un moviment totalitari, però U manca la base antropològica 1 la seva economia actual només s'adaptà a un règim de democràcia burgesa. Ens 'atrevim a dir
que, científicament, Bèlgica, com tot l'occident europeu, entrà en la composició i la
morfologia de les societats pre-socialistes i que, amb major o menor acceleració, aniran a parar al Socialisme.
Al nostre entendre, doncs, el rexlsme belga és un abcés, una vesjcula que re^bsorvirà la democràcia triomfant. Í en fer aquest pronòstic sentim una certa timidesa perquè reconeixem que és bon xic exposat a l'error.-potser «n» tWBïé aviat de
dubte« aquell dlgníssim company nostre, Carles Carques, el darrer exiliat dels fet«
d'octubre, que a l'Escola Superior Tèxtil de Tournai ha honorat Catalunya 1 là U. S. C.
amb la brillantor dels seus estudis i al qual recobrarem abaní de gaire.
M. SERRA I MORET

EL GOVERN BLUM
Després de la victòria del Front
Popular francès i, com a conseqüència d'ésser el grup socialista el
més nombrós de la Cambra legislativa, ha format Govern el conegut
militant socialista Lleó Blum. La
transcendència d'aquest fet és considerable en els moments que vivim en
què les lluites entre el capital i el
treball prenen cada dia més cos i
més embranzida. La forta reacció
dels representants de la societat actual, dels que voldrien que per damunt de les justes aspiracions dels
homes que treballen prevalguessin
llurs privilegis de classe parasitària,
arriba a límits inversemblants i amenaça la humanitat amb una nova
guerra.
Europa viu uns moments molt
semblants als que varen precedir la
gran conflagració europea. Els Estats, atemoritzats, es guaiten els uns
als altres disposats a escometre's
arnb violència. La carrera dels armaments no es detura. A l'ensorrada total de les indústries, només
sobreviuen les que es dediquen a
construir estris de guerra, les quals,
amb llur febrosa activitat, presagien el moment culminant en què la
lluita esdevindrà un fet.
França, per la seva posició, per la
seva potència i per la seva tradició,
juga un paper importantíssim en el
vesper europeu. En aquests moments
crucials de la Història sorgeix la nova França, l'autèntica França, la
dels treballadors, que en una gesta
magnífica ha deturat la davallada
d'aquell poble a la barbàrie feixista.
Al Front Popular, sota la direcció
de Lleó Blum, li toca la gran tasca
d'estructurar el seu país vers estadis superiors, que la gent d'ordre
qualifica d'atrevits, ensems que ha
d'abatre els principals enemics que
tenen a casa seva. Sense negligir
l'exterior es disposa a donar la ba-
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talla a l'interior. Interessant, molt
interessant. El Socialisme cerca el
mal en el seu origen sense perdre's
en investigacions inútils.
Lleó Blum ha dit en la declaració
ministerial que van ràpidament" a
implantar la jornada legal de quaranta hores ; a la nacionalització de
les indústries de guerra per evitar
que els marxants de glòria puguin
desfermar-la novament, i d'una manera escalonada i decidida a la realització de tot el programa del Front
Popular.
Aquest assaig de Lleó Blum i,
d'una manera general del Partit Socialista Francès, és indubtablement
agosarat, puix que, cas de no reeixir pressuposa el fracàs definitiu de
la col·laboració governamental per
part dels partits de classe. Cal que
juguin fort i decididament, o sinó
es veuran desbordats per les seves
pròpies masses que, dit sigui de p$s,
els esperonen constantment.
La sort està ja tirada. Amb Termesa i energia sembla que el Govern
del Front Popular escometrà tots els
problemes creats pels antics procediments. Estem a l'aguait d'aquest
assaig que en moments transcendentals per a la història del món té lloc
a França. Observem els seus resultats i les seves conseqüències. Veurem »i en un país de tantes possibilitats democràtiques com és França
triomfa plenament el Socialisme.

TOMÀS AMAT

Gabriel Mur i Gastan
ADVOCAT
PLETS,

CAUSES C R I M I N A L S

CON8ULTES~~GRATI8

PER > OBRERS

VIA LAIETANA, 46 A, 1.R, 1.A
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' ' (GtenWwíoció.) la , priora, ^tajft 0e l'actuació d'aquest
En nom de la delegació de Vilanova i
BüdP·iSf'ítïa.'ïiii'istà'igual que l'anterior
La Geltrú, el company Soier r el usa íes
acusacions que ei company Font na let,- company.
al coaipany «Jornopara,. iríiju sue aquella, ;, Amat Combat la Memòria, perquè nò
Secció rtce oportunament les instruccions consta en aquest» el per qui fou modiüel o. K dei if acuì, l'proposa que sigui iicat el C. E. i si és que hi havia alguna
aprovaaa ia tasca del Comité, referem queixa, o algun dubte, respecte -algun
membre del Comitè, s'havia d'haver paraïs têts del 0 d'octubre.
.jail company jvuret diu que el sorprèn lat clar, i proposa, per tant, que no s'aquo ni nasi companya qwe vulguin auegar provi la Memòria.
Gilabert diu -que mantrp no es demosignorancia, quan anaven a ocurre aquells
lets, pui toia no samem ¿1* que wotwem tri, j»jnbt"gíi^í| més^confínçents,-- ta, dea 1er ei b ü octubre, i el nostre partit fectuositat de la Memòria, la delegació
amo el eeu portantveu donava directrius de Reus votarà tal com la presenta el
El, q^e M= b^,, de,.fer constar .és.
revolucionaries. JIB promouen diverses iíi- Coa^tèí
ofegust dels Éompatiysi 4,e la circums• terrupetotts, aespres"«è '.its»'quatt etiu que el.
el retrei que la al C- E. és el de no de- cripció 'de Tarragona, els quals s'han quemanar al seu delegat al Govern que dat sense representant del nostre Partit
Parlament 4« Ja República.
:; exercís un. 'feouUSJ, SieB^çfeíatHi :damunt ;-. alt |s
concetfld^ :la paraula al. company
i'alesnores ctìnsetìer-'&eheàii.
i Capdevila. -Aquest diu que les dilia, companya Gavina Viana diu que al Folch
vergències dintre el primer C. E. eren
seu entenore, que és el de la Secció de tant
d'ordre moral com material. DeclaMüilec, que representa, l'unicvjcetret que
que el company Preziosa no pagà 300
poaria ittr-se ai company Comorera as el ra
üe permetre que un cftxrec de tanta res- pessetes que devia, corresponents a la per*
10 per 100 4el seu sou de diponsa uuj tat cqm er« el ge o»p del 'movi- capeio idel
corresponien afe tres darrers mement, el detentes el senyor pencas, que ptrtat,
de l'any 34. Diu que no s'explica que
tan repetidament s'havia manifestat an- sos
del fons? Pro «Treball», que tenien dipotimarxista, pero que es ía carree
-que
el
en un Banc, sortissin 2.000 pessetes
«attrapes d/ün »oí home i|o «s Wíticient sitat
per a ter canvi«: íes dtóçèbfius del Go- ámi> les signatures dels. companys Bull 1
wnint en compte que.- Fronjosà
vern Ha tïât la. conclusió que cty' com- SVonjosi,
tenia registrada la signatura per a
pany no ha'volgut lesionar Ja conducta no
afers. Diu que va rebre una carael company Comorera, del quaj ía un aquests
del company Comorera, per la qual l'aaorandat elogi, i diu que mereix la con- ta
visava que e« presentava un complet per
íiansa de totrjps». . :,',
modiíiott.el 0. E.f el qual &BVÍA de pre«il company Codina, diu.au» cteaprés dei '«idir
e* company Aerra-MoM«. (Manifesta
ã d'oetuore Ha, hSgut de'iosteuir maltès
e fil.0. K'ïfej saWB res del« fet« d'OcUidiscuslons, puix -hi ha Ciutadans què'
s. Refuta coni una infamia les versions
creuen que el Govern de la Generalitat"
diu que circulen i pels quals hom
fervia de íer la moiuciïi .social. No .espe- que
afirmava '«uè «U havia astat. afiliat a la
rem que'els partits <*<? Ip ï*üti Burgesia 'Lliga, per tal 1 com un hem» com »11, que
ens portin la revolució social. Quant al als 20 anys professava d'una manera armoviment, ningú no pot al·legar ignoràn- dida la ideologia àcrata, 'i que a la seva
cia del que s'anava a fer. Recorda la frase de Marx, de «Treballadors de tot el edat es manté en un pla de lluita sociamoa, uruu-voa-i», i cçeuftuor.s.*!*,d<H>roeur
rai <n» això «¡gui wiKtç.iip'&t· ?*$&*»
que »-»provin «u tìos-punfc qae es dineu- .
^jàwàv»*«»
«e JUSWCIA
teüt<5JS.
.
. ,a
V/
' ,'.
» company Froniosà fé»* <W* Buan
es' facin acusacions, uffli«^ 'tìgùl». *Yan Ipw» Camotera.
lades per testimonis oWajnenMi; K Coi: . ¿Wie» »fkwt, ' B»WOB
mitè de 1* Federaci'6 »»ßortiva y« «nvinr '
Afafifc Martíaeí-Cuenoa,
una circular i»4Jçw»t.'»» »oww» * •«• '
¡«el .Biff* í Mpret. fpmM
guir, W coin nan confirmat, «tmpany* • ^.Upi»t, A»f*«l Spkft 1 Capdevila,
aci presents, i per taiit, BO «^l M > « ' ^•WlH-«rwrfW-^**««» ^«»n
ali«gar ishorància. Ratifica el qít* Ha alt.
frontoÍA, PeM Sala, Mao Arel company Oomor«««, 'qua eS,C;-B. «íUlai^ 3a*n Criowa, Vk»»« Blwa.
Cava assabentat per boca-d'ell 4» I» P'»»eoMtftri, ae »»toeoWt, Amadeu
'pBracJô 4el moviment.. '. ,
. Bernadó.
•
Gilabert parla per ta)« aUupton«-4««
Administrador: France« RoweU I
ha' f«t eï company Miret •" , , . • ' . " ' . '
Muntaner.
•
. ' '
' El company Font es ratifica *n aíWí.^t
anterton»wit..
. / ; - , -V'AÍ?'
Vilella es ratifica, lamentant que «fi
oo ha d'ésser tpsujtót, ,4» Vinanera
debat de tanta importància hom vulgui;,
embotellar-lo. Recorda que lift fç* la & semblant. Finalment manitesta que «apera*'
aqUest
Congrés perquè ^ dOot' Ußf -sagüent pregunta: «¿Per què la-GMäJMWttat no va armar el poble, representat en tisíasció, i que en cas- contrari, presenteles Aliances obreres?» Diu que van lluitar rà la'baixa, sense que això. signifiqui «uè
hagi de deixar «Wsser socialista, y^x que
deslligats de la graft massa obrera.
Seguidament es pajfea a votació els pri- en aquest cas es reclourà a la ,wva bimer i segon capitoli- de l'informe del blioteca, on — diu — pot laborar »nolt
|)el Socialisme.
C. E., el qual és ap»pvat.
' Fronjosà comença dient que la U., S- CLlegit tel tercer çapitol, el company
Figueres, en nom (StA Sants^Sostafrancs, novella encara, no hàvift' ungut ocasió de
proposa que es desestimi aquesta part, trobar-se en fets com «Is d'octubre, i per
puix — diu — que el C. E. DO establí el això la clandestinitat afavorí una acusa,çió mútua incontrolada.
degut contacte amb les SecçKW.
Contesta el company Martín«Z-<!u«nca, ,. Diu que, evidentment,, aquesta Memòria
pete. E., dient que quan, el·.^fljJffill^.l'i· no és perfecta, però assenyala quatre
' gueres es presentà, ja havien- JMMÍ&' «Irto Äetttons fonamentals; 'el ö d'octubre, la
mesos, i que si no funcionada» M», 88B- Sojlaboraeió, la fusió,«»b els partita marXlites i la posició respecte les Interna.dons, els afiliats si.
••
' Duran combat la proposició del coiti- .¿Ottals.
pwiy Figueres.
• , tSontestant al company Oüaíjert deGené aclareix que no es pot dir que • clara que a la U. S. A no #. hauria estat
funcionessin les Secoioò*, però, qu»'la Co- i difícil aconseguir 8 ibes a les eleccions
del 16 de febrer, p<$ò alii cediren dos
marcal del Barcelonès es reunia.
' Codina afirma que les Secció^ íuncio- llocs, un al P. C. P, "í l'altre' al 'p. O, C.
en prova de companyonia, i precisament
saven.
Figueres es ratifica en les sevwjnapi- per integrar un company d'aquest darrer
festacions, dient que no s'estigué a l'al- partit la candidatala, naguère» de lluiçada de les circumstancies, i que manca- tar molt, especialment enfront d'Acció
Catalana, la qual s'hi va oposar en tot
ren activitats.
moment,-i en diverses oeasîah» estigueGené rectifica.
Passat a votactó el tercer capítol, de ren ran ¿e trencar-se IM negociacions,
per maintenir el nostre Partit, d'una mal'Informe del C. ft, s'aprova.
' El president »uspèn la sesió fins el nera intransigent, la representació d« l'esmentat partit. Comprèn que els companys
' dia següent, a las deu del matí. •'
de les comarques tarragonines estiguin
queixosos de no haver pogut votar un
SESSIÓ ÚEL DIA 17, MAÃK
company del nostre Partit com' sempre
4 les deu é» oberta la sessió pel com- havien fet, però aimeras 'attuests pogueren votar un company de classe, el company president de Mesa.
' '
El company Mestres proposa que a^lò pany Rlrf* Lecina, del P. 8. O. E., menque resta a discutir de l'informe 4«l'C. tre que pfir la circumscripció de Girona,
Ü. sigui discutit en totalitat, pet afcrpuíar m això ne pogueren fer, Bn acoblar les
candidatures de conjunt, fou quan es detemps. S'aprova.
"'
3ß eoffiparçy Vuítíl presenta una propo- -stgi^J^1 company Coi»a|»ra pw a les cosició de simpatia envers els companys du ' marqulïf lleidatanes, puix que per' aquela Indústria Gastronòmica que estan en lles terres ' $ls homes d'esquerra no gaudeixen de massa simpatia, ben al contravaga. S'aprova per unanimitat.
El secretari llegeix la resta de la Me- ri de l'esmentat company, especialment
entre les mases camperoles i ramaderes.
mòria del C. E.
Diu que contestarà al terreny de disEl company Folch i Capdevila demana
la paraula, la qual se li nega per no ésser cussió que el porta el company Folch.
delegat. Allega que vol parlar _ com a «x- Afirma que aquest company río pot negar
" membre det 0. Ë." " "" " '•-"-"•- — • -••^- • "que desèonegüés els fets d'octubre, per tal
El company Mestres parla en contra de com era membre del C. E., quan les Secl'aprovacíos i p»ga. «w»l W B. «cpU<^ii cions n'estaven assabentades per aquest

S

C. Ë., oimés recorda que el company Co: morera "ordenà : «Tu, Fronjosà, vea a la
Casa del .Pooie i posa't al cap, i vos, l'oie,
' reureu el fitxer i documentació i porteulo'a lloc segur.» Compara l'actitud del
company Ruiz Ponseti, que sense ésser
ci·idat acudi a la Generalitat amo plena
dignitat,- ben al contrari del company
Jî'olch. Per si això fos poc, el company
rolcli remangué després dels l'ets a octubre al departament d'Economia, on no
tenia re» » ter, puix que allà hi estava
aestmat com a secretari del conseller, i
nò exercint aquest, havia d'haver tornat
al seu lloc d'origen, a la secció de «Correcció d'Isül». Hi hav^a al departament
d'Economia molts documents comprometeüurs, dels quals el company Fole coneixia l'existència, i no tingué cura de
íer-los desaparèixer. Cita el nom d'una
mecanógrafa d'aquell departament, la
qual es donà compte d'aquesta negligència, i s'arriscà, sense ésser afiliada al nostre Partit, al que el company Fole no
volgué fer. Comenta que aquest company
anés a visitar el coronel que fou durant
tres mesos president de la Generalitat, i
continuà durant 15 dies al cap de la
Conselleria. Diu que era tant el dubte
que sentien pel company Folch que acordaren treure-li el fitxer que tenia al seu
poder, i així es íéu.
Aprofita l'avinentesa per donar les gràcies al Sindicat d'Empleats i Tècnics per
la col·laboració prestada durant la clandestinitat.
írolc i Capdevila li digué si volia formar part d'un C. E. com a vice-president,
qué havia de presidir Serà Moret i integrat, entre altres, pels companys Cirera
i Jové. Després de tot això — diu — el
company Fole parla de manca de solidaritat.
,
Ber tots aquesta assumptes es va creure convenient modificar el C. E. i en
principi es pensà de renovar-lo totalment,
però després hom cregué que si al nou
Comitè no hi formava part cap membre
de l'ahterior es podria interpretar com
una defécelo.
Es refereix a l'acusació que li ha fet el
company Fòle referent a les aportacions
del seu càrrec de diputat, i aclareix que
després dels fets d'octubre eg trobà a
casà seva amb unes mil dues-centes pessetes, sense feina, puix estigué onze mesos parat, i amb una perspectiva de persecució, i diu que a finals de 1936, quan
'ja treballava, pagà la meitat del que devia i les altres 150 ptes. el gener de 1936.
Aclareix que si es reuniren al domicili
del company Comorera, l'endemà d'haver
arribat aquest de presidi, fou perquè l'esmentat company ho sollicita per trobarse delicat de salut, i com a prova llegeix
l'acta, referent a aquella reunió.
.El company Jové ratifica allò dit, i diu
que ell s'assabenta ara que hi havia una
maniobra per formar un nou C. E.
El company Fole manifesta que ell es
presentà al coronel que estigué al front
de la Generalitat perquè l'agafessin, i a
la Secretaria es va dedicar a cremar documents i el fitxer el portà a casa del
company Palmada. Es Va assabentar que
es reunia el C. E., sense que ell en sabés
res, i en parlar d'això el company Fronjosà, aquest es disculpà 1 li donà explicacions pel que havia dit d'ell, i li comunicà haver rebut una carta del com• pany Comorera sobre el O. E. que s'intentava constituir.
Serra Moret pregunta: ¿ES que la maniobra de la qual es parla per constituir
un nou C. E. ell havia dit o actuat en
algun sentit? Demana al Congrés que es
pronunciï, com sigui que ningú no acusa en aquest sentit, el company Serra
es dóna per satisfet.
Amat diu que semblava que el C. E.
era inexistent — ell ho pogué constatar •—
i donava la impressió d'una cosa morta,
tothom criticava tothom. Afirma que ell
és amic d'un Comitè que sàpiga on va.

• (Ve de la pàg, i)
mena, d'impressió de la que esperàvem. .
El seu luxe, la seva riquesa, després d'haver vist tanta desolació,
ens ha semblat insultant, i en passar pel davant i contemplar la majoria dels seus palaus tancats i deshabitats per llurs covards moradora, hem recordat aquelles coves
obertes a les muntanyes d'on sortien aquells infants somrients, perquè encara no saben de les injustícies i les maldats dels homes que,
podent-los ajudar materialment els
enfms.en més i més amb una, inicua i despreciable explotació.
Germans castellans, eï Socialisme us alliberarà de la vostra misèria.. Confiem-hi.
ASSUMPCIÓ RAMÍREZ

3

Què s'entén per
Front Popular?

»mílies conreadors venda il·legal fin»ca Encesa, solidaritzem vostra ac»titud, animem prosseguir aclari»ment tèrbol afer i conseguir nuHi.
EL PODER DELS ANATEMES
»taít venda, que significa nostra miUn d'aquests dies, un company nostre »'esforçava a fer entendre a una vella ca»sèria.»
tòlica que ei pouer üe Deu ¿i ia terra, e» tun limitât que gairebé nó compta. Jfer a
Amb motiu de la conlinuïtal vaguística que es ve observant des de
¿ En què es fonamentava el comdemostració U espusa va iexeuipie recent üe l'escalada que, un excursionista
la victòria del Front Popular, alguns sectors republicans — çspecial- pany, Fronjosà per dir ' « amb la in- millor
natala, anomenat Cosía, porta a terme al Cavali Bernat a Montserrat, sense que,
inent els seus prohoms — s'esforcen a presentar aquest moviment com tervenció i la influència política del contra íes afirmacions uus irares tnontserraiins, uagues canviat de sexe.
—Els frares aurmaven — tteta ei nostre amic —, que tot aquell que arribés al
un pla de lluita premeditai que va contra el Govern i que, per tant, no
senyor Duran i Ventosa» ? Doncs cim del Cavall Ibernai canviaria de stxe... l ja. no veien: Costa ni va arribar!
ta altra finalitat que pertorbar la seva obra, ¿Per què no es plantejaven molt
senzillament,; en què el,dit se-'
ne! Paríem-ne d'aaxo. ¿Que potser voleu dir que aquest senyor que dieu,
aquestes vagues durant el període radical-cedista?, pregunten molts dels nyor era advocat del senyor Encesa, no —Oh,
va canviar de sexe?
esmentats prohoms dels sectors .republicans. No es pot.permetre.de cap .
—Ks ciar quU no!!
—Donc» — salta, ràpid», l'eixerida vella —, ¿per què creieu que ni va tornar a
manera un llenguatge tan desconsiderat per a les lorces obreres. ¿Qui el major propietari d'aquestes finques,
i
que
no
va
poder
vendre-les
•
és "que no recorda les vagues de la Construcció, Arts Gràfiques, la vaga definitivament, malgrat els esfor- pujar?
Kl nostre company rest» desarmat.
general de Madrid contra la «isidrada»? L'any 1934 va ésser pròdig en
TERROR A LA CIUTAT!
moviments vaguíslics i no pas precisament de caràcter reivindicatiu'. ços que havia fet anteriorment, perAcabem de rebre, per correspondència, el primer manifest dels "Cruces de SanEs registraren vagues de caràcter polític, revolucionàries, corn la de la què s'hi oposava tothom, des del seque veuen a omplir, a Catalunya, el mateix paper de íes altres "Creus" de
protesta contra la concentració a Covadonga de les forces feixistes; la nyor Joan Casanelles fins al general gre",
toc, d'acer, de llauna i o uralita, ai» països innovadors del feixisme. Es tracta d'una
de Madrid, que esglaià la burguesia per la seva magnífica disciplina i Batet, passant pel senyor Jaumar peça Oe gran valor tiierart, que enfosqueix les glòries de la Carolina Invernlzzio i
rigidesa desconcertant, i obligà el Govern lerrouxista a treure totes les de Bofarull. Hom havia de tancar ub ituís ue Val, i reclama a grans veus el gloriós camí de la paperera.
Heialiem eis següents paràgrafs, que destinem als amics de íes emocions fortes
forces coercitives per tal de garantir la «isidrada». La vaga de campe- definitivament l'afer els primers i dels
films de por:
rols del 5 de juny del 1934 fou l'inici i el senyal de tot un gran movi- dies del mes de febrer d'enguany,
''Para los bien nacidos seria en vano que procurásemos disimular el hervor con
ment i el preludi de la insurrecció octubrista. El 6 d'octubre és massa i actuant d'alcalde de Barcelona el que se agita nuestro ánimo, ante el espectáculo uè la Espana convulsa, presa de
tràgic i heroic perquè s'oblidi tan fàcilment. ¿Es que els republicans senyor Coll i Rodés, de Lliga Cata- un ataque de histerismo politico, y cuyos agónicos estremecimientos provoca la ricreuen de bona fe que els obrers s'aixecaren en armes contra el feixis- lana. Era governador general el se- sotada de las mesnadas que, poseídas de lúbricos deseos y sedientas de rapiña, aguardan enfierecidas la consigna para lanzarse al asalto y desolar, en medio de los mame perquè repetissin Ja tàctica del primer bienni? Que ningú no dubti nyor Escales, del mateix partit i els yores
asesinatos, incendios y violaciones, esto« campos que fueron basamento de
senyors
Vallès
i
Pujais
i
Duran
i
i que ningú no ignori el significat del 6 d'octubre. Els obrers tenen dret
tantas civilizaciones, y en las que noy galopad ufanos y exterminadores loe cuatro
Ventosa,
"també
de
la
Lliga,
feien
jinetes del Apocalipsis,"
a lluita per "millorar llürs'condicions de treball. L'avenç social ningú
., •
* ins aqui el manifest sembla inspirat peìs "Cuatro Jinetes del Apocasolta". A
ni amb cap subterfugi no pot deturar-lo. Tot el 1934 es lluità revolu- de consellers esquirols.
Ha'estat en ple període electoral continuació en ve un que tal)» el moviment bronquial;
cionàriarnent per arribar a aquest període d« llibertat que avui gau"X hay que coagular la sangre para cicatrizar las roturas de la carne, y hay
dim. La seva conquesta solament es deu al vessament constant de- sang del mes de febrer passat, que fou que enjugar las lágrimas y secar el fango. £1 remedio impone una acción conjunta,
rápida y enérgica. Sed diligentes y masculinos; empavonad los fusiles, para que su
obrera. No tenen sentit ni explicació les paraules de molts republicans
voz ronca sea castigo ejemplar de malvados, correctivo de judios y depurativo de
quan condemnen les lluites de reivindicació econòmica. ¿Es que el GoLa redacció de JUSTÍCIA SOCIAL extraviados."
vern pregunta als obrers si en tenen prou amb el salari que els paga el
es considera, en el deure d'advertir a
Nosaltres els donarem un remei senzill. Per a la sang, un esparadrap; per a les
patró? ¿És que ha dictat alguna disposició implantant la jornada de 44
tots els col·laboradors del nostre set- llàgrimes, serradures; í per al taug, un. carretó i una pala.
hores? Es dirà que el Govern no pot prendre la iniciativa en aquestes
manari que no serà publicat cap artiI per acabar, 'donem un darrer paràgraf que sembla Inspirat en l'aspecte de la
cle que manifesti coincidències amb ciutat durant la darrera vaga d escombriaires...
qüestions. Bé ; si és així, que no es posin traves a les lluites plantejades
"Se impone sanear la nación si es que queremos salvarla. En la ímproba labor
qualsevol de les fraccioni del Partit
pels Sindicats, que són les peculiars a la seva missió.
que se impóne, nuestro trabajo na de ser el de limpiar los escombros y apartar lo
Socialista
Obrer
Espanyol
en
lluita,
Si bé és veritat que les forces polítiques obreres formen part del Front
Y ya se sabe que el que limpia un aposento se mancha de las suciedades
per considerar-ho inoportú i perillós infecto.
que han traído los aseados, que ea eil» conviven."
Popular, això no vol dir que hagin d'estar sotmeses a una inactivitat
per a la unitat obrera a Catalunya i
Veieu? Aquest manifest cunte una nova* varietat que el diferencia de tots els
contemplativa davant l'egoisme i els abusos de la burgesia, i menys
a Espanya.
altres. Es un manitest-instjuy ta. ^ÜÉttamen que se'ls deixi "limpiar ue escombros y
que hagin de renunciar als seus ideals i característiques de la seva tàcapartar lo infecto". Ka lÉltíítafWaÉspirantB a escombriaires que demanen plaça. Cotica. Els partits obrers són part integrant del F. P, per a impossibilitar
ses de la vocació!
Els recomanarem a l'Ajuntament.
oi pas al feixisme, per a assegurar el ritme accelerat de la República i signada l'escriptura pública de comlliurar-la dels seus enemics emboscats en l'exèrcit, en la magistratura pra per una suma conjunta de tres
UNA ROSA AMB ESPINES
i en la burocràcia.
.
. - . •
A "La Rambla" del dilluns sorti una secció de comentaris a càrrec de la senyomilions de pessetes per la Junta
Els homes que militem en partits de classe no podem de cap mane- Mixta d'Urbanització i Acaserna- reta Maria Rosa Arquimbau, entre els quals n'hi havia un parlant del jnítiug d'Era fer dipositaris 'de les nostres ambicions ideals als homes de la petita ment, organisme al qual l'Ajunta- cija. La. senyoreta Rosa es permetia el luxe de fer una delicada aliusiõ a "Los
'Niños de Écija". Mal carni segueix l'esmentada senyoreta en els seus comenburgesia. Com a socialistes admetrem la .República liberal, democrà- ment de Barcelona i la Generali- siete
taris. Si no rectifie» tindrà alguns disgustos.
tica com un mitjà per a anar a la República socialista, i a aquesta no hi tat tenen representació.
Perquè abans d'exhibir la roba bruta dels altres, és necessari saber si hom la
podem renunciar encara que les patums de la «memocràcia». s'esforcin
No obstant, el senyor Duran i porta neta...
a presentar-nos llur República com el règim de la llibertat, encara que Ventosa, -advocat del senyor EnceLES QUARANTA HORES
aquesta, en règim burgès, sempre va acompanyada de- la fam i de J'ex- sa i conseller esquirol en aquella èpoLa Conferència Internacional del Treball torna a discutir aferrissadament la setde quaranta hores. Es la batalla del Quixot contra els molins de vent.
plotació.
•
ca, no havia sentit parlar mai de mana
Mentre a Ginebra es discuteix, a França són a punt d'aplicar-la, a Itàlia estan
I per anar, a l'estructuració socialista no hem de cedir ni un pas i la qüestió. Ara vegi !
en vigor, i a Espanya ja hi ha profession» que demanen les trenta-sis. I ja no parhem d'estar decidits a tot. La tàctica ens l'hem de traçar nosaltres, i hem
¿Consideración^"respecte la doble lem de la setmana de cinc dies a Rùstia!
d'aprofitar les circumstàncies que ens siguin favorables,, escara que això "personalitat del sényoí Duran i Ven¿Per què, en lloc de discutir la setmana de quaranta hores, no discuteixen ia
molesti els republicans. Què-l'adversari ens ataca? Senyal que .estem en tosa, com a advocat d'una de les setmana de zero hores dels cinquanta milions d'obrers parats que hi ha al món?
la nostra posició; més ben dit, que obrem com a socialistes. ,,-',..
FEBROMA
parts interessades, al mateix temps
MANUEL ROSET I SALA
que conseller de la Generalitat, part
també interessada, però d'interessos
I bé; anem al substantiu. Nosaltres no entenem en qüestions de
ripral burgesa.
CONFERENCIA DEL S. R. I.
. Però ens agrada d'allò més la CoCelebrats
missió que va emetre el següent dicAquesta nit a dos quarts de deu s'obre
Dissabte, Josep Miret i Joan Prònjosà
tamen :
la primera conferència a Barcelona del
parlaren a la Secció de Valls.
• • •
Socors Boig Internacional, al local del
«Reunida la Coftiissió especial noEn el debat de totalitat originat el aquesí projecte de Llei proposem menada pel Parlament en aquesta
Diumenge, els mateixos companys Sindicat de la Indústria Hotelera, Rambla del Mig, 30, per a continuar demà, a
dia 7 de maig passal, entorn del pro- prolongar-los fins als mateixos ges- sessió secreta, sota la presidència parlaren a Pïcamoixons i al Morell, i clos
quarts de deu del matí. En aquesta
jecte de llei anomenat d'Illegitimi- .,tors,,d.e Ja,, Qeneralitat, és perquè sa- del senyor Pere Mies, sotmet per Gavina Viana, M. Serra i Moret i Fe- conferència, el S. R. I. fixarà la seva polip
Barjau
parlaren
a
Santa
Perpètua
tät dels acords municipals presos pejs bem que hi ha indicis que amb la in- unanimitat a l'aprovació de la Cam- de la Moguda, en un acte organitzat sició davant l'organització única d'ajut.
L'ordre del dia és el següent :
Ajuntaments gestors durant el pe- ' tervenció i amb la influència polfti- bra que després de l'estudi de tots per la Secció de Mollet.
Conferència per Pere Ardiaca, sobre el
» * »
ríode comprès des del 6 d'octubre -.ca del senyor Duran i Ventosa es els antecedents, aportats a la ComisS. R. I.
del 1934 fins el primer de. íriârç del van pagar- per la Comissió Mixta sió, 'aquesta estima que no s'ha tro- . Dilluns, Estanislau Ruiz i Poasetl parInforme general pel secretari del Colà
sobre
«Socialització
del
crèdit»
a
l'A1936, en nom de la minoria socia- d'Acasernament, tres milions de pes- bat cap indici que el senyor Duran teneu Polytechnicum, i Joaquim Xirau mitè de Barcelona.
Unie de la Solidaritat i el S. R.
lista el company Fronjosà va pro- setes per una finca que havia estat i Ventosa intervingués, essent Ges- parlà a la Llibreria Catalònià sobre «Bis I. Front
i dret d'asil. — Informarà Marià Huravalorada en 700.000 pessetes.»
nunciar aquestes paraules :
tor de la Generalitat,' prop de la valors morals de la llar», en un acte or- tado.
El senyor Duran i Ventosa, apa- Junta d'Acasernament per tal que ganitzat per Lyceum Club.
'«A més, entre aquests senyors hi
Elecció del Comitè de Barcelona.
» » *
ha delinqüents, perquè si nosaltres rentant trobar-se tot estranyat, va adquirís la finca del senyor Encesa.
Dimecres, Francesc Rossell i Munta-_..•_ji-j-- '•• - •• ••- -j i • •" • L' :.: •:": ...: : interrompre : —Es la primera vega- (Signat, Pere Mies, president i Anner parlà sobre «Socialització dels ser- UN CICLE DE CONFERENCIES POLÍTIQUES A L'ATENEU ENCICLOPÈDIC
da
que
sento
parlar
d'això.
Creu que Fole va viure en aquells rnodreu, secretari).»
veis públics» a l'Ateneu Polytechnicum.
POFUtAR
ments una tragèdia. Acaba dient que els
Aquesta declaració de la nostra
.,*.«..* .
•*
Que n'és d'enternidora la solidahomes que no tinguin responsabilitat no minoria va provocar les ires de la
Dijous,
Felip
Barjau
parlà
a
la
Casa
L'Ateneu
Enciclopèdic Popular ha orritat
de
casta
!
poden ésser membres del C. E.
Poble sobre «Una actuació sindical», ganitzat un cicle de conferències, en el
I bé; anem a ço substantiu. Nos- del
Mestres celebra que aquesta sessió ha- caverna. Tots els Costes i tots els
en un acte organitzat per la Secció de qual prendrà part un diputat de cadasgi estat una ampliació de la Memòria del •Dens, des de la Veu fins el Mati altres aconsellem als camperols afec- Barcelona Centre.
cun dels partits que integren el Front
C. E., però que té un gran dolor per l'es- varen treure el més florit de llur re- tats que, malgrat les coaccions que
d'Esquerres. Heus ací els enunciats que
pectacle que s'ha donat ací.
pertori d'improperis: «Demagogs, a hores d'ara ja els fan, no deijdn
hauran de desenvolupar-s'hi :
A
celebrar
El company Capdevila es solidaritza
¿Quina és la posició del nostre partit
amb la conducta del company Fole i irresponsables, que fèiem impossible les terres.
Demà, Enfili Qranier-parrera, Pelai en relació al Front d'Esquerres?
s'adhereix a les manifestacions del com- la convivència parlamentària», és a
Aquesta batalla no és pas perdu- Sala i M. Serra i Moret parlaran a Puig¿Com interpreteu l'actual moment
pany Amat.
dir una cosa veritablement apoca- da ni molt menys; tot just estem al cerdà; N. Puig, M. Martínez Cuenca, politic de Catalunya i d'Espanya?
Es passa a votació una propisició pre- líptica.
començament í al final l'hem de Josep Miret, Gavina Viana i Joan Oo- ' ¿Quina política creieu que cal desensentada per Barcelona Centre, desapromorera íaran una sèrie d'actes a les volupar en el futur?
¿ Què es proposava en el fons, la guanyar nosaltres.
vant la Memòria del C. E. És desestimada.
Borges Blanques i comarca,,! uns com- Hi parlaran:
p.
És llegida una proposició del company nostra minoria parlamentària? Propanys encara a designar parlaran al
Pere Aznar, del Partit Català ProleMestres, dividida en dues parts: Prime- vocar un estat de coses que impedís
matí a Manlleu i a la tarda a l'Esquirol tari.
ra, que s'aprovi la Memòria del C. E. Se(aquests dos actes ajornats del diumenClaudi Ametlla, d'Acció Catalana Regona, que aquesta aprovació inclogui tots que 400 camperols del terme de
ge anterior).
publicana.
els companys que han actuat dins el C. Montcada fossin llançats de les ter* *•
Miquel Valdés, del Partit Comunista de
E. des dels fets d'octubre fins ara.
res que alguns fa més de cinquanta
(Dilluns, a les vuit del vespre, J. Torrents- Catalunya.
Passada a votació aquesta proposició, anys que vénen treballant i que per
J. Tomàs i Piera, d'Esquerra RepuIbern parlarà 'sobre «Socialització dels
s'aprova la primera part i és refusada la
transports» a l'Ateneu-Polytechnician, Alt blicana de Catalunya.
segona. Per tant, resta aprovada l'actua- damunt de la llei de Contractes de
Joaquim Maurin, del Partit Obrer d'Ude Sant Pere, 27, principal.
BARCELONA - CENTRE
ció del C. E. tal com estava constituït Conreu i emparant-se amb Vordre
* » »
nificació Marxista.
darrerament.
de -plaça del general Batet que l'aHom comunica a tots ejto companys, BARCELONA-CENTRE
Pelai Sala de la Unió Socialista de
*
El secretari dóna lectura a l'informe nul·lava, homes que exercien fun- afiliats
que no tinguin el carnet de la
Catalunya.
dels diputats al Parlament de Catalunya.
El
proper
dijous,
dia
18,
a
les
deu
de
la
S. C. que poden panar a recollir-lo a
Aquestes conferències es donaran a la
El company De Rafael Arbonés lieget cions de govern a Catalunya durant >:. Secretaria
de la Secció, Casa del Po- vetlla, tindrà lloc la primera lectura co- ;.ala d'actes de l'Ateneu en dates propeuna proposició demanant que sigui apro- el bienni negre varen vendre a la la
mentada
del
«Manifest
comunista»,
a
càrble, on els serà lliurat mitjançant l'imres que s'anunciaran oportunament.
vat l'informe.
Junta Mixta d'Urbanització i Acarec del company Pau Cirera.
La companya Viana fa una intervenció sernament sense tenir en compte ni port d'una pesseta.
Com es recordarà, aquesta sessió havia
demanant uns aclariments, que són conde tenir lloc el passat dia 4 i fou suspetestats pel company Ruiz Ponsetí en el el dret ni els interessos dels trebaPoble Nou
sa a conseqüència del míting que tingué
"ALBA ROJA »f
que es refereix a la Caixa de Previsió dels lladors que les conreaven.
lloc al Price pro-Uibertat de Prestes.
obrers de les emperses de serveis públics,
ACTE
CIVII,
#
*
«
Una prova de l'encert del planteEls companys de la Secció de Manlleu
i pel company Comorera en relació a la jament del problema és aquest telePelai Sala parlarà per la U. 8. C. en han iniciat la publicació del quinzenal
El pròxim dimecres, dia 17, al local de
modificació de la llei de Contractes de
un
cicle
de
conferències
polítiques
que
grama que la nostra minoria rebia la Delegació munloinal del districte sesocialista Alba Roja, que portarà la veu
Conreu.
l'Ateneu Enciclopèdic Popular, del Partit i expandirà els nostres ideals
Es passa a votació 1 s'aprova, per una- signat pels companys de la Comis- gon, despatx del conseller delegat, com- prepara
cicle"
anunciat
a
part.
Rossell i Muntaner, tindrà lloc el
per aquella comarca del Ter tan breganimitat, l'esmentat informe.
sió de l'entitat de pagesos afectats pany
• •»
casament del nostre company de la Secva en les lluites socials.
S'aixeca la sessió fins les quatre de la
per
la
venda
dels
terrenys
:
ció del Poble ïíou. Joan Rodrigues amb
Cosme Rotes dóna un curset de Biolo¡Ben vingut 1 coratge, company de
tarda.
palestra I
gia al mateix Ateneu.
((Afectats nombre més d« 400 ia- 1» senyoreta Antònia Burguè*.
(Continuará.)

PERDIGOMADES

Actes de la U. S. G. Conferències

Per la terra 1 el pa
de 4OO camperols

Noticiari

La consigna d'ara i sempre: unitat, unitat
i unitat.
Ella ens permetrà d'aixafar totes les conspiracions feixistes, alhora que ens obrirà, esplendents, els camins del Socialisme.
Politica

catalana

El {et me« Importanti des del nostre
angie politic, a destacar üe 1» present setnuna pulitina catalana, e», sense o*p meii¿ Ue auote, els acordi d« la Comerencia
tsamunal del Partit Comunista oe Cavalunya.
tu l'artit Comunista de Catalunya, reuiut en conferència, na aprovat leí actuación« dels seus organismes superiors, encaminades a arribar com mes avi<tt minor a ta unitat orgànica deis partits oe
ciasse de Catalunya, fer si això no tos
prou hi ha l'acord del Comile d'enuaç,
que Integren la Unió Socialist», el rartit
Comunista, la Federació Catalana 4«) Vs. O. E. i el Partit Catata froietari, de
dirigir-se a totes les seccions locais dels
respectius partits tnvitaut-ies a formar
Comitès d'enllaç locals i a treballar conjuntament per a consolidar la unitat d'acció de cada localitat.
Tenim raó en sentir-nos optimistes. A
mesura que transcorren les setmanes, es
dibuixa de'manera mes categòrica la possiotutat de la formació del partit únic del
proletariat, a Catalunya, amb tal precisió
que, a hores d'ara, gairebé ens atrevim a
donar-ho com un fet consumat. No som
nosaltres sols que esperem aquest resultat.
La, possibilitat de fusió dels quatre partits
de classe de Catalunya, desvetlla entusiasmes, recels 1 curiositats en els diferents
sectors de la política catalana.
Entusiasmes en l'ampla massa obrera
que comprèn el gran camí de realitsactons que s*obre davant el futur partit;
entusiasmes entre els militants dels partits respectius que, a partir d'aquest moment, podran agermanar-se íntimament
oblidant anteriors lluites fratricides; entusiasmes, encara, en molts sectors obrers
del partit majoritari avui a Catalunya,
que no es troben prou interpretats en un
partit de classe mitja.
Recels en algun partit "soi-dissant" de
classe i revolucionari, que, no sabem amb
quins designis ocults, s'oposa amb totes
les seves forces a la erUtaliUacló del partit únic; recels també en alguns partits
confusionaris, que temen la segregació
d'extensos sectors i llur traspàs al nou
partit classista».
f
I curiositats en aquells altres partits,
que esperen sortir beneficiats de la nova*
ordenació i classificació de masses, que la
creació del Partit Socialista de Catalunya
provocarà en l'àmbit de la política catalana, i que especulen — insensatament —
amb la possibilitat d'encendre una lluita
a mort entre les organitzacions que integren, avui, el Front d'Esquerres.
Tot això i molt més encara, promou la
formació del gran partit de classe. Aquests
símptomes ens indiquen clarament que
estem en el bon camí i que cal accelerar
la marxa en direcció a l'objectiu desitjat.
¿Seria molt demanar, que per tot el
mes d'agost, tingués lloc la celebració del
Congrés de constitució del,Partit Socialista de Catalunya?
JOSEP MIRET

lUtilll OETULI 11FEÍÜÓ
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SISTEMA NOU
R À P I D
S E N Z I L L

S'aprèn a tallar
tota mena de vestit» en poc tempi
Hot« à» cianci d « 3 « 6 e t l « 7 « 9

Pintor Fortuny, l5, entri., 1.a
BARCELONA
tu tfiiuaii * u u. s.c. i Uu»
/ filin «lodimi d'un* r»b»U« /

LA REVOLUCIÓ D'OCTUBRE

Homenatge al proletariat
d'Astúries
Ha estat publicat el manifest següent i ens fem un honor en reproduir-lo i aconsellar l'expansió d'aquesta rfoble idea. No cal dir amb quin entusiasme i amb quin fervor ens adherim a la glorificació de la Revolució d'octubre, exemple altíssim d'on, pot arribar la unitat del proletariat.
"A tocio el proletariado español: El movimiento revolucionario de octubre de 1934, vencido aparentemente por la acción brutal de las fuerzas del Gobierno, pero realmente vencedor, en cuanto
ha •ñnposibüitado el avance fascista, desplazando a éste de sus posiciones, tuvo magnífica expresión
en diferentes puntos de España, en los que la clase trabajadora escribió páginas cfúe constituyen
'''atetcionadores ejemplos. Nadie duda que tuvo su culminación en Asturias, ,<t cuya masa trabajadora ha quedado vinculada toda la grandiosidad de aquel movimiento, todo el heroísmo de que nuestra clase es capaz, en aef enea de sus idéale? de emancipation y' contra los propósitos del fascismo
criminal.
Asturias, símbolo de la tenacidad revolucionaria de una clase que no se resigna a vivi? en la
esclavitud, que se levanta contra sus enemigos y consigue implantar y sostener atirante votóos ¿ias
el poder de los oprimidos. ' * '
'
Por tal razón, en Asturias quererias. ¡ ö/rendar el homenaje que le es debido flM« gloriosa revolución de cuantos cayeron víctimas de la bárbara represión ordenada por un Gobierno que en servicio
del capitalismo no dudó en cometer los crímenes más horr,çnílqs, nin lograr, n&i^obstante, ver séciada su sed de sangre y de venganza.
.
, : > : , t s. ,
..... >
En octubre lucharon, hermanados, como deben hacerlo siempre, los trabajadores de-todas las ideologías, ofreciendo sus vidas en holocausto, del común ideal de redención hurnana. \En octubre corrió la
sangre generosa de nuestros hermanos, sin que ni unos ni otros la regatearan por razón de tendencias Octubre ha, unido en la lucha a todos los explotados, siendo este el más alto y noble , ejemplo
que se nos ofrece. Por octubre está hoy en el Poder el Frente Popular. *
**
,
Fue octubre la suprema consigna para la Victoria del 16 de febrero. Por ello, J.odos los trabajadores, de seguir las gloriosas huellas de nuestro octubre rojo, tienen un recuerdo emocionado para los
caídos y la promesa de seguir la ruta señalada por 'ayuel movimiento hasta labrar ¡^objetivos finales.
Las iniciativas del Socorro Rojo ínter nacional'y de la Agrupación Socialista Moanileña de rendir
un homenaje en Asturias a la revolución de octubre se han fundido en una sola, a IjjjMiue se han sumado las restantes organizaciones que ¡firman este llamamiento, formando una Camuifyní Nacional, en-*
cargada de organizaría, y a tal propósito, al dirigirnos a todos los trabajadores, es pctrtfjtàte'enteìulemos,
que el mínimo tributo de gratitud y emoción que todos ellos deben rendir a octutr^sivi-distinción
alguna de organización y tendencia o de partido, es sumarse, al homenaje', cuyas líneaá generales consignamos aquí.
_<• *,,^
El día 30 de agosto será convertido en una movilización general de representaciones obref#¿ que
acudan con sus banderas y estandartes a testimoniar su adhesión entusiasta a la insurrección • j$ octubre y por los caídos en aquellas memorables jornadas. Las calles de Oviedo serán inundadas ^pof una
grandiosa manifestación, que recorrerá la ciudad y que también ascenderá al monte Naranco, en cuyo lugar ha de elevarse un monumento a la insurrección y a sus víctimas^ En todos los lugares de España se organizarán en el mismo día mítines y actos de homenaje para que en todos ellos esté presente la gesta de octubre., aun en los rincones más apartados de la Península.
En su virtud, a partir de esta fecha, todas las organizaciones deben constituir en los pueblos y
ciudades Comisiones del homenaje, encargadas de recaudar fondos para la suscripción nacional dest
•inada a costear el monumento y preparar las delegaciones que han de acudir a Asturias en la fecha
indicada.
. '
Aquellos organismos que ya han comenzado sus colectas deben pasar lo recaudado a las citadas
Comisiones. Estas enviarán los fondos y la corrrespondencia al secretario de la Agrupación Socialista
Madrileña (Piamonte, 2, Madrid).
Trabajadores : Que no quede ni un solo organismo sin prestar su cooperación al homenaje de que
se trata, pues con él se enaltecen las virtudes y los heroísmos de la clase, a la vez que signified promesa de continúalr nuestra misión en la lucha emancipadora, enorgullecidos por el ejemplo de cuantos
participaron en el glorioso movimiento revolucionario de octubre.
La Comisión Nacional de homenaje a octubre. Por la Agrupación Socialista Madrileña, Enrique de
Francisco y Julio Alvarez del Vayo. — Por el S. R. /., Esteban Vega. — Por el Partido Socialista, Juan
Simeón Vidarte. — Por el Partido Comunista, Dolores Ibarruri. — Por la U. G. T., Manuel Llopis. —
Por las Juventudes Unificadas, Fernando Cazorla. — Por el Partido Sindicalista, Ramón Navarro. —
Por los trabajadores de Asturias, Belarmino Tomás y Juan José Mateo.
La Comisión ruega a todos los organismos de'Eüracler nacional 'que reproduzcan esta circular y remitan a todas sus secciones y recomienda que cooperen con actividad y entusiasmo al mejor éxito de
este homenaje."

Només tenen dret al gaudi de la
democràcia aquells que treballen.
Per tant, lá dictadura del proletariat
és justa, és legal, és moral.
Només els paràsits i els lladres
constitueixen el front dels enemics
de la dictadura proletària.

Política
espanyola
Tots els projectes de govern, a partii'
del Itt de íeorcr, donaven a entendre que
liípanya anava a entrar en una etapa
seuiuiaut a la que va passar la ilepumica Francesa durant el període en què va
consolidar-se, en tant que partit, la foiça
de classe mitja coneguda avui amb oi
nam île radical-socialistes.
, Fou durant aquell període, que va sorg.r a França ei gran moviment de les
tíoraes de Treball 1 que l'anarquisme va
provocar els moments més angoixosos
per a la vida de la República veina. Fou
aiesnores que foren adoptades les grans
resolucions en ordre a projectes de govern, i que anaren des de la política social, que culminà, en la legalització de les
Borses de Treball, 1 el Govern es féu un
deure d'atendre aquest servei de locals
posat al servei' exclusiu dels Sindicat«
obrers; 1 que va tenir una manifestació
brillantissima en projectes d'obres 1 en
el gran desenrotllament que va tenir la
indústria, amb un nivell de salaris que
ni els Estats Units han arribat a assolir.
A Madrid la situació ba quedat aclarida en el sentit que el Govern haurà
pogut sostreure's als afers apremiante
d'actualitat, ensems que emprendre obres
de govern que, de« del 16 de febrer, més
que urgents, s'han convertit en projectes
de vida o mort. El Govern pot tenir la
seguretat que moltes de les qüestions que
i han anguniejat desapareixerien automàticament si les forces de classe es trobaven davant d'Iniciatives creadores de
treball. I, a part d'una política social d'adaptació obrera a la vida legal, s'imposa
una política d'obres públiques í una poca de treball portada a terme amb na
ritme accelerat i llançant eis milions que
convingui. Si no ho fa així les situacions
es tornaran a complicar, sense possible
sortida.
RAMON JOV« BRUFAU

Dues conductes
El dia 4 d'octubre del 1934, ran
de constituir-se el primer Govern radical-cedista, els partits republicans
feien públiques unes notes en virtut de les quals trencaven llurs relacions amb les institucions del règim. Alvaro de Albornoz, president
del Tribunal de Garanties Constitucionals, fent-se solidari d'aquesta actitud, dimitia el càrrec per al
qual va ésser nomenat per les Corts
Constituents. Alvaro de Albornoz,
en no prestar la seva col·laboració a
aquella situació, complia amb el seu
deure: d'això se'n diu tenir dignitat política.
El dia 7 d'octubre, el Govern de
la Generalitat de Catalunya era
fet presoner. Pocs dies després, T invicte general Batet obria una subscripció «para las víctimas del deber» i en la segona llista hom podia
llegir el següent : « Presidente y magistrados del Tribunal de Casación
de Cataluña : Santiago Gubern,
i.ocx) pesetas.n Això cal qualificarho simplement d'indignitat política.
Alvaro de Albornoz dimiteix. Santiago Gubern contribueix a premiar
les forces repressives del 6 d'octubre. I ara el president Companys
acut a l'homenatge a Santiago Gubern i segons paraules seves «té por
que l'altíssima representació, pugui
restar rebaixada» davant del tal
personatge, i en nom de la Generalitat de Catalunya s'adhereix a
aquest justíssim homenatge que hom
tributa a un gran patriota, i pot dir
més, «que el Govern de la Generalitat està força satisfet de la seva
actuació (!!!) i en aquestes hores
de recobrament de la llibertat i de
la personalitat li atorga gustosíssim
tota la seva confiança. »

J. S. M.
Imp. Miret. — Guifré, 13. — Harcelons

