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Unió Socialista die Catalunya

La unitat política de la classe treballadora de Catalunya comença
a ésser un fet.

Que ningú no entrebanqui
aquest esdeveniment històric
dtiMHMii
Comitè d9enllaç pro partit únic
del proletariat de Catalunya
Les representacions dels Partits sotasignants, components del Comitè
d'enllaç, ban arribat a un complet acord sobre els punts en què ha de basar-se el Partit, Únic del Proletariat de Catalunya, i que són els següents:
Primer. El Partit Unie del Proletariat, resultant de la fusió dels quatre
Partits sotasignants, basarà la seva estructura sobre els principis del Centralisme Democràtic, convertint-se així en un Partit d'una sola voluntat i una
sola línia d'acció.
Segon. Enfront de la burgesia i dels seus Partits, el Partit resultant de
la fusió mantindrà en tot moment la seva independència, en tant que Partit
de Classe al servei del Proletariat i dels camperols.
Tercer. Pronunciant-se decididament per la defensa, de la U. B- S. S. 1
recolzant la seva justa politica de Pau, el Partit resultant de la fusió lluitarà
contra la guerra imperialista i contra els seus propugnado« dins i fora del
propi país.
Quart. El Partit del Proletariat de Catalunya, resultant de 1« fusió, recollirà les ànsies d'emancipació nacional del poble català i es convertirà en el
seu més fidel propulsor i organitzador per arribar a la completa emancipació nacional i social del nostre poble.
Cinquè. Per tal de realitzar tot el seu programa, que serà elaborat i acordat pel Congrés de fusió dels quatre Partits, el Partit resultant de la fusió
propugna la presa revolucionària del poder, 'enderrocant el poder de la burgesia i establint la Dictadura del Proletariat.
Sisè. El Comitè d'Enllaç reconeix que és la Internacional Comunista l'única Internacional que interpreta Justament els anhels del Proletariat mundial i guia la realització del Socialisme triomfant en la sisena part del món,
la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
Setè. Mentre i tant es prepara convenientment la realització del Congrés de fusió, els quatre Partits que constitueixen el Camiti d'Enllaç «s comprometen a realitzar una campanya conjunta i intensa d'esclariment, entre la
classe obrera i masses populars de Catalunya, de 1» preseni declaració 1 actuar
de comú acord en totes les lluites polítiques i sindicals que el moment actual
ens planteja.
Barcelona, 23 de juny del 1936.
Per la Unió Socialista de Catalunya, Joan Comorera.
Pel Partit Català Proletari, Artur Cusso.
Per la Federació Catalana del P. S. O. E., Rafael Vidiella.
Pel Partit Comunista de Catalunya, Miquel Valdés.

Editorial

1934 donà les oportunes ordres declarant
sense forca d'aplicació la llei de Contractes de Conreu, acaba d'ésser nomenat
capità general de la Sisena Divisió.
Però, què és això? Per ventura no ha
passat res de nou, aci? Quina justícia és,
Una de les accions més necessàries a aquesta, que sempre acaba glorificant els
executar pel Front Popular és, sense cap reus de lesa comunitat?
Conscient o inconscient, es tracta d'umena de dubte, l'exigència integral de
responsabilitats a tots aquells personat- na relliscada intolerable i inadmissible.
ges i institucions que, amb motiu de la Que el poble de Catalunya, entenguem-ho
seva intervenció il·legal i anticonstitucio- bé, "el poble de Catalunya", no acceptarà
nal en tots els ordres, durant el bienni de cap de les maneres, perquè a la carn
hi porta, encara, els senyals Inconfusibles
' cavernar!, les haguessin contret.
Cal trencar la tradicional llegenda tí- de les vergassades rebudes de les mans
pica e nel nostre poble, del "borrón y d'un general traïdor a la seva terra.
Per això ens ha sorprès doblement que
cuenta nueva", per a demostrar, primer, •
que els mètodes impunitius han estat ar- la minoria d'Esquerra Republicana al
raconats i, en segon terme, per a asse- Parlament espanyol hagi votat contra la
gurar la continuïtat de la realització del proposició presentada pel grup obrer, deprograma intrínsecament republicà per manant al Govern la suspensió d'aquell
la realització del qual prestem el nostre nomenament,' fins que Batet hagués respost del seu Imperdonable crim des de la
suport.
I hem de confessar, francament, que les banqueta dels acusats. Pel que sembla, els
coses no marxen pas en aquesta direc- diputats al Parlament de Madrid per Esquerra Republicana han oblidat que un
ció.
El general Batet, l'home que el 6 d'oc- dels principals "lelts motlv" de la camtubre, al servei de la reacció, féu assaltar panya electoral del febrer era, precisaa canonades el palau de la Generalitat, ment, l'exigència total de responsabilil'home que el 23 i el 25 d'octubre de l'any tats. Ho han oblidat? Perfectament; quan

Responsabilitats

CAP A LA U N I T A T DELS' P A R T I T S DE CLASSE
Treballadors! Per acord del

Comitè d'Enllaç
(Unió Socialista de Catalunya, Partit Català Proletari, Partit Comunista de Catalunya, Federació Catalana del Partit Socialista Obrer)
EL DIA 3 DE JULIOL

JUSTÍCIA SOCIAL i OCTUBRE
apareixeran refosos en un mateix setmanari, portantveu del COMITÈ
D'ENLLAÇ dels partits de classe de Catalunya
Vuit pàgines

2O cèntim«

Treballadors:
Compreu i propagueu JUSTÍCIA SOCIAL i OCTUBRE reunits
l'hora arribi, el poble s'encarregarà de refrescar moltes memòries...
Nosaltres, no que no ho hem oblidat 1 I
perquè no ho hem oblidat, els nostres
diputats al Parlament espanyol, junt als
que integren, el grup obrer, no cediran
fins a trobar, en les rengleres dels companya socialistes i comunistes, les suficients signatures per portar-ho al saló de
sessions. I no solament això, sinó que també la nostra minoria parlamentària catalana ho portarà al Parlament de Catalunya, per tal de conèixer l'opinió del
Govern de la Generalitat 1 de la seva
majoria parlamentaria.
No estem disposats a què les responsabilitats es dilueixin en la boirina de
l'encens glorificador. Ni que es carreguin,
només, damunt les espatlles anònimes dels
simples Instruments de repressió. Volem els inductors màxims, començant per
Alcalà Zamora, 1 continuant per la llista
dels seus col·laboradors, entre els quals hi
ha Batet, a qui es pretén immunitzar...
Per sinceritat revolucionària amb les
masses populars, per a assegurar la continuació del programa republicà, per esperit de conservació i salvaguarda:
EXIGIM RESPONSABILITATS!!
La setmana passada, JUSTÍCIA SOCIAL hagué d'interrompre la seva comunicació setmanal amb els seus lectors a cansa de la vaga dels obrers tipògrafs 1 Impressors

JPer una. sala vegada
"Solidaridad Obrera'' de diven*
dres de la setmana passada ens dedica un exabrupte, que no volem
qualificar en atenció al criteri que
ens havem imposat de no enfondir
les diferències i les picabaralles que
poden fer impossible la unitat de la
tilasse treballadora en un període
de la història de les lluites proletàries que és el més delicat de tots
els que hem viscut i que exigeix la
màxima responsabilitat davant el
perill que ens comportaria una nova derrota de caràcter socialista.
L'òrgan de la C. N. T. atribueix
al nostre Partit i al company Comorera uns designis que stín molt
lluny de la realitat i que, si més no,
demostren que a "Solidaridad
Obrera" no els cap a la testa que
altres organitzacions puguin provocar, dirigir i controlar, i, àdhuc guanyar, vagues sense permís de qui
si bé és veritat que han monopolitzat durant anys el moviment sindi-

cal de Catalunya avui no són sols
a guiar els treballadors catalans.
La C. N. T. mereix els nostres
respectes sempre que els seus homes dirigents no abusin del respecte que deuen als homes d'altres organitzacions de classe que senten
pel moviment obrer iguals afanys i
idèntiques aspiracions que ells,
amb una honradesa i una altesa de
mires que dubtar-ne fóra tant com
inferir un greuge que solament podríem contestar en una forma que
el décorum que ens mereixem nosaltres mateixos ens aconsella de no
contestar pel prestigi i el bon nom
del moviment proletari.
El moviment obrer, ser.yors, no
és patrimoni exclusiu de ningú que
un ni iiodouout un 9s-¿aj mßuaj»<td
pedestal. Ans bé és patrimoni dels
treballadors mateixos, que lliurement escullen l'organització que
més els plau.
Hi tenen un det que nosaltres h?vem de respectar.

PERDIGONADES
UN PART DIFÍCIL

censió extreta del "Diario de , acciones",
de tots els aldarull« denunciats al Parlament pel famós Calvo Sinpeioi sota l'espantós títol "Asalto* e incendios a entidades, casinos y casas particulares".
Els de "Renovación", però, han comès,
potser involuntàriament, una important
omissió. Car trobem a mancar els constants i repetiu assalts a les arquet de
l'Estat, pels gàngsters que varen ocupar
el Poder des del Govern Samper fins al
Govern Portela.
I és trist i lamentable perquè ningú
millor que "Renovación" per a informarnos-en detalladament.

Després de dues setmanes i mitja do
crisi s'ha constituït el Govern belga. Ha
calgut emprar els fòrceps del "Govern
nacional" per poder-ne sortir. En aquesta
amanida russa que és l'esmentat Govern, hi ha sis socialistes, sis liberals, dos
cristians démocrate«, un conservador i un
tècnic.
Els socialistes belgues, que no . han
après cap lliçó de les moltes que en
aquests darren temps hem après els socialistes de tot el món, prefereixen el deiprestigi que ela ocasionarà l'obra anticlassista que forçosament
executarà
; aquest Govern, al prestigi que guanyarien desvinculant-se de la labor governamental i passant a una oposició expectant.
• Ja ho sentirem a diri

L'IL.LUSTUE AMIC
Diumenge passat, litìustr e amic de Luga CM»ittna francese a Assis—jesús; gracies—UAuíuo, uuiitt -una aura ue íes »even
classiques comerencies. liem resistit cuiïciimeui u pruva d'empas&ir-nos i enorme
quantitat uè Deslieses que, coin ja es costum en eu, va llançar ais pàmpols etelauusiacs oels seus oients.
tiare umes coses saboroses, cal destacar el passatge referent a l'evolució ue la
U. R. ü. S. segons ell, els Soviets nan
iracassat en l'intent de destruir la família, la religió i la pàtria. Aquest convenciment —don na tret l'enuustrat amic
que els Soviets i els marxistes volem la
destrucció d'aquestes institucions?— portà a l'ànim dels seus fanàtics la possibilitat que algun dia Lliga Catalana esdevingui el partit
majoritari de la U.
:
R. S . S .
. ' . . ' - . .
Però, més endavant ens dóna un ensurt. Vegeu què diu el conductor de la
Catalana:
"... perquè el cristianisme, eh l'ordre
humà, la cosa més transcendental que va
fer va ésser ensenyar als homes que no
eren un fragment de l'Estat, que no eren
una partícula de l'Estat, que tenien consciència pròpia, perquè tenien una missió
ultraterrenal, per això eren anteriors a
t'Estat, com seran posteriors a l'Estat,
perquè l'ànima humana viurà quan tots
els Estats de la terra hauran deixat d'existir."
Si el senyor Cambó accepta l'extinció
dels Estats, és que, en el fons, està d'acord amb nosaltres, que, lluitant pel Socialisme, lluitem contra els Estats organitzats per la defensa 1 domini d'una
classe —la capitalista-— contra la classe
obrera.
Això ens mancava veure! Ja no ens
sorprendrà que un dia Lliga Catalana
se'ns declari marxista!

UN EDITORIAL DE
"SOLIDARIDAD OBRERA"
En un editorial que publicava la "Soli"
el passat dissaote, es recollien els condemnables fets de Màlaga que enfrontaren marxistes i anarcotuuaicalisles fent
vessar la sang llur, per a condemnar-los
i repudiar-los vigorosament, tot fent constar, de passada, que aquestes lluites fratricides eren l'element indispensable i bàsic per al triomf del feixisme.
L'esmentat editorial, mentre no sortia
del camp objectiu era digne de tota ponderació i podia ésser signat per qualsevol de nosaltres. Però... però hi havia
una llacuna, lamentable que el desfigurava notablement i que no podem acceptar.
Heus-la ací:
"Pero es necesario para ello partir del
respeto a los conflictos planteados contra el capital. Si esto no se hace, imposible que la razón se imponga. Los mejores
y más sinceros llamamientos sonarán como la campana de palo en los oídos de
los contendientes. Según las informaciones de las agencias telegráficas, los sucesos luctuosos de Málaga han tenido su
origen en un conflicto planteado por la
C. N. T., que los socialistas y comunistas
no respetaban. Esto no puede ser. La C.
N. T. secunda y respeta todos los movimientos que declaran en España las organizaciones de la U. G, T. La C. N. T.
no traiciona huelgas. Esta debe ser, en
justa reciprocidad, la actitud de ios Sindicatos socialistas. Si así no se procede,
¿cómo desarmar los odios que engendra
esta actuación? ¿No provoca la falta de
respeto a los conflictos de tipo económico una división profunda, siempre propensa a degenerar en lucha abierta?"
"La C. N. T. secunda y respeta todos
los movimientos que declaran en España tas organizaciones de la U. G. T. La
C. N. T. no traiciona huelgas."
Pot, la C. N. T. demostrar-nos amb proves aquestes afirmacions?
Ja no es recorden que els metal·lúrgics
del Sindicat Unió es negaren a fer les 44
hores i cobrar-ne 48, quan el conflicte del
34? Ja no es recorden del pacte de la
fam a què han condemnat milers d'obrers, perquè no pertanyien a la C. N.
T.? Ja no es recorden de l'ordre de retorn
al treball que donaren el 7 d'octubre, des
de la-Capitania General? I el recent conflicte metal·lúrgic, en el qual es perdé una
magnifica ocasió d'aplicar les quaranta
hores? I el conflicte dels cambrers de
Madrid?...
Respecte? Perfectament. Oblidem-ho
tot i entrem en el camí del mutu respecte.
No som pas nosaltres qui el trenqueu.
I menys, encara, amb la força dé les pistoles.
Deixem que el temps parli.

ELS ASSASSINATS D'ASTÚRIES
NO MEREIXEN CAP RESPECTE
El telegrama del governador d'Astúries,
el republicà senyor Bosque, ha estat portat al Parlament. El senyor Ventosa, el
més sinuós i fi entre tots els de la caverna, ha estat l'encarregat de defensar
el fur parlamentari. Els esgarips de la
.cotta que s'han passat tota la vida el fur
parlamentari i tots els altres furs de la
decència per la creu dels pantalons, val
a dir que han estat convenientment secundats i atesos pel senyor Moles, al qual
els anys, la barba i el prestigi de cent
anys de republicanisme no l'han privat
de collocar en una situació galdosa els
components del Front Popular.
Com si el trinxeraire Calvo Sotelo mereixés més respecte que tots els assassinats d'Astúries!
ELS MILITARS REPUBLICANS
El Govern de la República ha promulgat el decret pel qual són reintegráis a
l'exèrcit els militars que el 6 d'octubre
saberen ésser homes i defensa»- el règim
de la indignitat en què l'havia sepultat
el papista Alcalà Zamora.
Ara bé. Això no compagina, ni de bon

UNA OMISSIÓ
A "Renovación", diari republicà radical, fundat per Al. Lerroux i redactat per
quatre "burots", fan diàriament la res-
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VILLELLAS

tros, amb el nomenament del general Batet per a la Sisena Divisió Oceànica,
aquest senyor tan polit que d'un cop de
labrot es passà la llei de Contractes de
Conreu per la mateixa creu de què parlem en la nota anterior.
Ho sentim pel« senyors diputats republicans que tan bellament han votat .contra la proposició del company Comorera.
' .

'

ESPANYADA

L'actitud del senyor Espanya en relació a la vaga mercantil d'aquests dies
deixa un gran marge » la critica. La puerilitat del conseller de Governació de
mantenir a tot» costa la 'sensació de normalitat, obligant, sota pena, de forte»
penyores, a mantenir ela e«tabllments
oberts és una cosa desmesurada.
,
"Cal garantir la llibertat de treball!"
—din el senyor Espanya—. Perd aquesta
llibertat s'ha de garantir quan hi ha qui
vol fer-ne ús. Mentrestant, no. Això altre
denota una actitud bel·ligerant. Bel·ligerant, «í! Però bel·ligerant en defensa dels
interessos de la patronal,
'
I, encara que el senyor Espanya hagi
estat durant vint anys adscrit a Lliga Catalana, com darrerament ho recordava ei
senyor Cambó, no ha d'oblidar que és
conseller per obra i voluntat del Front
d'Esquerres, el triomf del qual es deu als
vots proletaris...
TENIA BAU
Recordeu aquella .històrica frase d«
Mussolini, quan la Societat de Nacions
l'amenaçà amb l'aplicació de sancions?
—Amb Ginebra, sense Ginebra o contra Ginebra —va dir el Duce—.
La frase ha estat confirmada pels fets.
Amb una lleugera salvetat: que hauria
estat més ajustat de canviar l'"o" per
una "i".
"Amb Ginebra, sense Ginebra i contra
Ginebra". SENSE Ginebra, perquè ha
prescindit de la seva opinió. CONTRA Ginebra, perquè aquesta opinió era desfavorable. I AMB Ginebra, perquè l'ocupació
d'Abissínia ha estat acceptada ja, per
Eden com un fet consumat.
El mariscal Badoglio ha triomfat de la
colla de "badogllos" que hi ha- a la S.
de N.
L'ENHORABONA AL BISBE
El senyor Pere Lloret ha estat nomenat director general d'Administració Local, Es tracta d'aquell alcalde . de Tarragona que fou obligat a dimitir per haver
acceptat la companyia del bisbe de la
circumscripció en un acte del Front d'Esquerres.
Planyem els alcaldes laico de l'Esquerra! Si és que n'hi ha!
AMENACES
A les envestides que hem hagut d'aguantar dels senyors de Lliga Catalana,
als quals molestava la nostra col·laboració governamental, a les dels "companys"
del P. O. ü. M., pels quals, col·laborant o
no, som uns traïdors al proletariat català,
a les que ens han arribat dels mateixos aliats d'Esquerra Republicana, que
esperaven amb candeletas la nostra sortida del Govern, per a estalviar-se una
fiscalització necessària, s'hi afegeixen ara,
les dels comunistes llibertaris.
En efecte; la "Soli" del divendres passat s'ocupava a bastament de nosaltres.
Primerament en uns enormes titulars a
primera plana que resaven:
"Nuestra personalidad exige respeto. La
C. N. T. no traiciona las huelgas si expresan la voluntad proletaria. Pero ni de
Comorera ni de sus satélites admitirá imposiciones personales."
Després, en un editorial de la primera
plana, on os presenta el company Comorera i el nostre Partit com a quatre indocumentats irresponsables que no persegueixen altre objectiu que el de trair
les aspiracions dels treballadors, se'ns
amenaça amb el següent final:
"Que cada cual sepa a que atenerse, sin
que nadie interprete nuestras palabras
como un signo de guerra, sino simplemente, como la recabación del derecho que
nos asiste para que se respete nuestra
fuerza, porque si "las razones no son tenidas en cuenta no habrá más remedio
que esgrimir la patencia."
I finalment, en un article titulat "Unió
Socialista de Catalunya" y otros" es continua per igual carni, anunciant mesures
liquidatives amb les següents paraules:
"Para esto sirven los organillos; para
según- una línea de traiciones y para dejar tras sí una estela de infamias, atropellos y quien sabe si sangre proletaria. Por
ello teníamos razón cuando noblemente
decíamos que habían de desaparecer los
grupitos sindicales. Si no existieran, no
habrían'tantos perjuicios para los obreros.
"Eso nós'impele a llamarlos adversarios,
pero adversarios de la peor ralea. Y como
a tales va a ser necesario tratarlos, si
mantienen sus apetencias. Por interés colectivo y saneamiento sindical."
Perfectament. Són una sèrie d'incitacions a l'atemptat personal que haurem
de recollir en el que valen, per ésser oficials, i tenir en bon compte.
Advertint, però, als de la C. N .T., que
en el 8 d'octubre del 1934 varen donar
l'ordre de retorn al treball des des micròfon instal·lat a les oficines de la Divisió
General, que a les seves mans està la repetició a casa nostra, dels lamentables
fets de Màlaga que som els primers a repudiar.
VIGILEU LES IMITACIONS
Si us detura algun guàrdia civil, no us
deixeu sorprendre. Fot ésser falsificat.
NO DIGUIS BLAT...
El diariet radical insulta molt el company Comorera. Una nova prova dels seus
encerts com a conseller.
Mentrestant, ara que ell ja no hi és,
els flequers parlen d'apujar el pa. I el
blat s'encareix.
FEBBÕMA

La tasca dels nostres
diputats
cals, la Comissió de Justícia accepLa tasca dels nostres diputats
El Company Joan Comorera, hà ta- un vot particular del: company
pres possessió d.el càrrec de diputat, »Sala encaminat a què els fuöcionaAmb la seva incorporació a les ns judicials de Catalunya
™
responCorts espanyoles la tasca dels nos- guin davant d'un Tribunal compost
tres parlamentaris s'ha organitzat de dotze jurats residents a Barceloaixí: Joan Comorera, a la Çpmis: na i de cinc piagistrats dej Tribunal
sió de Pressupostos ; Jaume Comas, de Cassació. I que els magistrats
a la de Treball j Pi Sala Berenguer, del Tribunal de Cassació siguin
a la de Justícia en propietat i a la jutjats pel de Garanties Constitude Presidència com a suplent ; R. cionals.
» * *
Pla i Armengol, ,a la, d'Estat.
,• ' ' • ' ' ' ' • " • > • * >•"
El dia 18 del corrent, a la reunió '
En una de les sessions de Corts de la minoria d'Esquerra Catalana,
passades, en /discutir-se la llei de el company Comorera, en represenProcediment íper a exigir responsa- tació üel grup de diputats obrers
bilitats a jutges, magistrats i fis- presentà la següent proposició :
«iiavent-sç publicat,ei nomenament del senyor Domènec Batet Mestre
com a general ue la sisena dàvisió orgànica ; tenint en compte que aquest
general dirigí la repressió a Catalunya a ran de la revolució d'octubre del
1934 i que per una ordre seva tou anul·lada la, llei de Contractes de Conreu ;
estimant que els referits actes són constitutius de delictes comuns i d'agressions a la República i a la Catalunya autònoma i1 que per tant el general Batet es un element äl-q«tal, en compliment del pacte del Front Popular,
caldrà exigir-li la deguda responsabilitat ; considerant que la seva designació per al susdit càrrec és un greuge a Catalunya í un prejutjament contrari a l'exigència de les responsabilitats que li corresponen,

..

PROPOSO

Que la minoria d'Esquerra Catalana Sol·liciti del Govern de la República que deixi sense efecte el nomenament de referència, i en cas de no ésser atesa la petició es retiri la confiança al Govern.))
La proposició . va ésser objecte
Els senyors Santaló, Sentís, Sud'un gran debat. Posada finalment nyol i Ferrer explicaren el vot en
a votació, es pronunciaren a favor contra pel fet de considerar que el
d'ella els companys Comas, Calvet, ' general Batet en el moment en què
Padró, Sala i Comorera, i en contra es depurin les responsabilitats de
els senyors Rubió,, Banyeres, Nico- tots els participants a la repressió
lau d'Qlwer, . Casaneíles, Zulueta, d'octubre, haurà de respondre dels
Ametlla, Gené, Santaló, Mascort, actes comesos en aquella ocasió.
Ragasol, Sentís, Aiguader, Sunyol,
Els nostres companys anunciaren
Paiet, Puig Pujades, Ferrer i To- que farien gestions per a aconseguir
màs i Piera. S'abstingué de votar que la qüestió es plantegés en una
el senyor Trabal,
,
reunió del Front Popular.

PARLEN LES SECCIONS Cal complir
el pacte
BARCELONA - CENTRE
Sol·licituds a'ingrès :
del 16 de febrer
tíamufcl Morns.
iii im Morera.
'
A iniciativa dels partits de clasfeí\i Kiòalta.
se s'ha reunit el Comitè d'Enllaç
Joan
tíawtti.
.
ijiuisa uuiioa.
•'
•
• • .del. Eront d'Esquerres Catalanes
Kaiaei oommgo.
per tal que el programa que portà
í ranéese Sanz.
la victòria del 16 de febrer no sigui
Hicara Demandez.
deixat de banda^ ans bé que sigui
* * #
La Junta Directiva anuncia ais seus accelerat i portat íntegrament a la
aimais, que na rtuiic ue ia í eaeracio pràctica.
«jomarcai eis lulls a mscnpcio per a its
No cal dir com lamentem que
iiufcuii-coiomes» i «Danys cie mar», i que,
pci' tant, pocen passar a inscriure t. a la hagi calgut la nostra iniciativa peruüsira beere tana caem dia de set a dos què aquesta convocatòria fos portada a la pràctica. Els moments
quarts üe nou oel vespre.
£U termini u'inscripcio es tancarà el greus pels quals travessa la Reàia 11 üe juliol.

pública bé valien la pena que els
components dels Comitès que admiEl Comitè tie raacions ü aquesta Secció, nistren la victòria de febrer es
d acord amb ei ti&ai ue. uei Parut Co- prenguessin l'interès que el perill
munista de Cataiun>a, ria constituït el comportava i tinguessin amb els
Lornue d'eniïaç per lai aestuüiar conjuntament les questions que aíecten amb- partits que amb tota autoritat reuos parties i a la tasca a realitzar en ia presenten el carrer les deferències
nostra demarcació.
del cas, atesa l'enorme massa de
població que representa el proletariat.
La República del 14 d'abril és
obra proletària, com ho és la reconquista del 16 de febrer, i no s'hi
val a tenir negligències que, de conL. Ateneu Enciclopèdic Popular i tinuar, caldria considerar suspecl'Associació d'Intel·lectuals de Ca- tes, la qual cosa, si bé la salut nostalunya organitzen conjuntament el tra en sortiria perjudicada, és tamcomençament d'una- gran campa- bé cert que no convé gens a les fornya pacihsta, amb una gran «bet- ces específicament republicanes.
mana contra la Guerra i el FeixisCal que el Comitè d'Enllaç del
me)), que coincidirà abans de l'O- Front d'Esquerers Catalanes es relimpíada Popular de Barcelona.
uneixi periòdicament d'una manetí'està cpníeccionant el. programa ra normal i sempre que lea circumsd'actes, que duraran vuit dies, i en tàncies ho aconsellin, encara que
els quals intervindran valuoses re- .hom no n'hagi fixat la data.
presentacions de la República i InEl feixisme, o el seu equivalent a
ternacionals, cooperant-hi la Com- Espanya, no és pas mort. Com no
panyia de Teatre Revolucionari de ho és tampoc morta l'ànsia que
París, Romain Rolland, Jules Jour- abrusa el més íntim de les masses
dain, Jean Cassou, etc
de treballadors que han donat la
Els organitzadors estan acabant vida i força al Front Popular.
les bases per un concurs de Cartells contra la guerra, en el qual
EL PROLETARIAT TE L'OBLIGACIÓ
es concediran valuosos premis en MORAL D'AJUDAR LA PREMSA QUE
metàl·lic. A més també hi haurà un DEFENSA ELS SEUS INTERESSOS I
premi al millor article contra la TREBALLA PELS SEUS IDEALS D'EMANCIPACIO. COL·LABOREU, DONCS,
guerra.
A LA PROPAGACIÓ DE "JUSTÍCIA SOSe celebrarà una exposició de CIAL"!
cartells, fotografies, gràfics, estadístiques que indiquin les dades més
importants de la Gran Guerra i es
faran festivals de Teatres, Cinema,
ADVOCAT
Conferències, Mítings, Música i
misatges de Pau a tot el món. Per PLETS, CAUSES C R I M I N A L S
primera vegada es farà un míting
on intervindran únicament mares i CONSULTES GRATIS PER K OBRERS
infants que parlaran en contra de VIA LAIETANA, 46 A, 1.", 1.A
la guerra.
DESPATX DB 4 A 7
BARCELONA.
SAMTS I HOSTAFRANCS

Contra la guerra 1 el feixisme

Gabriel Mur i Gastan

Actes del Congrés de la U. S. C. Aj u dem cl Socors
Roig Internacional

ció, però als obrers de ciutat, els succeeix gran emoció.
tot el contrari, i com que creu que els
La comissió escrutadora dóna compte
perjudicis són menors per als • primers, dels resultats de la votació per al nou
SESSIÓ DEL DIA. 17, TARDA
s'ha de transigir.
Comitè Executiu, els quals són els seLa Secció Barcelona-Centre, presenta
El company Comorera parla en nom güents :
una proposició per tal que cessi la col- del O. E., i declara que ni aquest ni ell
President : Joan Comorera.
Vice-president : M. Martínez Cuenca.
laboració amb el Govern de' la Genera- són col·laboracionistes. Protesta, indignat,
litat.
del que s'ha dit ací, que la col·laboració
Secretari d'actes : J. Ple.
El company Amat, en nom de la Co- hagi corromput el PUrtit. Adreçant-se al
Secretari general: Pau Cirera.
missió, creu ' que pot donar-se per aca- company Mira, li diu que quan s'està en
Tresorer: M. Serra Pàmies.
bada la col·laboració, pels desavantatges una posició social elevada és molt còmode
Comptador: Esteve Rovira Bori.
que reporta a un partit de classe com fer asseveracions d'aquesta mena i expliVocal: J. Morgades.
el nostre, haver de governar amb par- ca que si se li han 'atansat companys
S'aixeca la sessió per continuar-la'a dos
üts burgesos estant sempre nosaltres en necessitats — molts d'ells amb llàgrimes quarts d'onze de la nit.
minoria, la qual cosa representa uni'des- als ulls — és perquè van. on creuen poder
gast inútil. A més — diu —, al pas que trobar ajut, i si ha estat al seu abast, SESSIÓ DIA 17 NIT
anem, correm el risc de convertir-nos els ha ajudat. Ell, particularment, té gaen una Borsa de treball, en lloc d'un nes de sortir del Govern i el C. E. també
Comença la sessió a les onze de la vetpartit polític.
opina el mateix, tant és així, que aquest lla.
El company Figueres, en nom de es fa seu el dictamen.
S'acorda per unanimitat enviar un teBants-Hostafrancs, presenta un. vot par- El company Pérez piarla per la Comis- legrama al President del Consell de Miticular proposant que cessi la col·labo- sió en defensà del dictamen. Es passa nistres sol·licitant l'alliberament del
ració fins a la fusió dels partits marxis- tot' seguit a votar-lo per parts. En la pri- company Aguilar, reclòs al penal de Duetes. Amat combat aquesta proposició, mera es proposa al Congrés que cessi'la so, encara, a conseqüència dels fets d'ocpuix creu que ha d'ésser el Congrés de col·laboració i s'aprova per 1.372 vots (mil tubre. També s'acorda saludar l'esmentat
la U. 8..C.'qui ha d'acabar amb la col- tres-cents setanta-dos), contra 1.005 (mil company.
laboraeió i no el Congrés de fusió.
cinc) vots. La segona part, en la qual es
Havent-hi solament un secretari a la
El company Serra Moret diu que s'a- proposa que es concedeixi un vot de con- Mesa, s'acorda nomenar al company
tendrá a questions de dogma, i no de iiança al C. E. perquè esculli el mo- Marro.
caràcter general, en relació al Govern ment que la col·laboració ha de. cessar,
Es passa a discussió l'informe dels dide Catalunya. Compara la tàctica dels s'aprova també, per 2.252 (dos mil dos- putats al' Parlament de la República.
socialistes d'arreu del món, que ha es- cents cinquanta-dos), contra 522 (cincEi company Miret, en nom de Barcelotat sempre de no col·laboració, amb la cents vint-i-dos).
na-Centre, recorda que aquesta Secció té
qual cosa donen la pauta del que cal
La presidència suspèn la sessió durant presentada una proposició per tal que el
fer. Diu que el nostre partit, en col·la- uns moments, per tal que els congressis- Congrés sancioni el company Serra Moret,
borar amb les forces burgeses, no fa tes es posin d'acord per nomenar el nou pel seu discurs arran dels fets d'octubre.
més que recolzar aquestes forces, en de- C. E.
El company Fàbregues, eh nom de la
triment del partit. Creu que la col·laRepresa la sessió, s'efectua la vtoació Secció de Gràcia, opina que aquesta sanboració era convenient per l'assoliment del Comitè Executiu, i acabada aquesta, ció que ara es demana ja fou imposada
del règim autonòmic, però que després són nomenats els companys Ferrerons, p^r un Consell Central i més tard aixehavia d'haver cessat. Afirma que un Roset i Sala i Gené com a Comissió es- cada, i per tant creu que no hi ha lloc
partit socialista, per dogma i per tàc- crutadora, i mentrestant, el Congrés se- a imposar-la novament.
tica,' no ha d'ésser col·laboracionista. gueix la seva tasca.
Rossell, per Barcelona-Centre, diu que
Opina que s'han de treure conseqüències
Havent d'absentar-se el company Codi- l'esperit que els mou és el de creure que
de l'experiència d'altres països i sosté na, es nomena com a nou vice-president aquella sanció no fou degudament aplique la nostra col·laboració només havia de Mesa el company Miquel Mestres, el cada pel Consell Central, i el que ells
de tenir un caire accidental. Diu que hi qual ocupa la presidència.
demanen és- que s'expliqui com es produí
ha qui creu que vivim del favor de la
Es dóna lectura a una proposició per el cas.
col·laboració, i per això creu que ha de cursar un telegrama al President del ConEl company Figueres, per la Secció
cessar en el moment que el company Co- sell de Ministres per tal que sigui suspesa Sants-Hostafrancs, mostra estranyesa que
morera i el C. E. ha de decidir.
l'extradició del camarada Fritz Hanke, alguns companys donin tan poca imRoset i Sala. declara que la Secció de sol·licitada pel.Govern de l'Alemanya nazi. portància a la intervenció del company
Girona havia combatut sempre la col·la- S'acorda per unanimitat.
Serra Moret, quan el mateix Consell, deboració, i que continua ' mantenint
El company president comunica que es gut a les notes de premsa, cregué necessaaquest criteri. Opinen que ha de cessar passarà tot seguit a la constitució del ri aplicar unes Sancions al. citat company,
la col·laboració en el moment que el Congrés extraordinari per tal que hi pu- aixecant-les més tard. Diu que no està
company Comorera i el C. E. decidei- guin, prendre part el major nombre pos- en l'ànim de molestar el company Serra
xin.
sible de companys, i acabat aquest es Moret amb mbtiu de la seva intervenció
Miranda, eri, nom de. la Secció del continuarà l'ordinari,
parlamentària, i demana que per aclarir
Clot, s'adhereix a les manifestacions de
Es llegeix la proposició del C. E. al millor es llegeixi el discurs pronunciat
no col·laboració.
Congrés Extraordinari, proposant la fusió per l'esmentat company al Parlament de
Huiz Pbnsetí afirma que defensarà la amb els partits marxistes de Catalunya.
la República.
col·laboració, tot i que a ell, aixi com als
El company Figueres presenta una moLa presidència manifesta que en prialtres diputats al Parlament de Cata- dificació, consumint un torn en pro.
mer lloc no pot alterar el curs del Conlunya, aquesta posició els és summament
El company Requesens presenta unes grés, i després s'ha de tenir en compte
incòmoda. El moment és greu, el perill esmenes i consumeix un torn detansant- que la Memòria ja està aprovada.
feixista plana a tot el món, el pacte les.
Figueres manté que sigui donada ampla
del Front Popular no és solament un
Per la Secció de Valls, el company discussió a aquest afer, i si cal que es
pacte electoral. El pacte de col·laboració Oller fa un parlament defensant la unió passi a votació aquest extrem. S'acorda
ya obeir a moments difícils políticament del proletariat per obtenir un resultat establir tres torns en pro i tres en con1 econòmica. No creu que es pugui de- eficaç en les qüestions econòmica i social. tra.
fensar una col·laboració amb els partits
El company Elies, per la Secció de- Sant
El company Comorera diu que el C. E.
burgesos d'una mainerà incondicionada, Feliu, consum un torn en pro exposant va prendre l'acord de suspendre el compuix que existeix un pacte amb el Front teories derivades del darrer Congrés del pany Serra i Moret fins a la propera rePopular, sota un programa que encara Partit, i sosté la tesi dels partits marxis- unió que havia de celebrar el Consell Cenno està realitzat. Al seu entendre, el tes a Catalunya.
tral i manifesta que aquest C. E. aprovà
Congrés ha de donar una orientació, peEl company Miret, per Barcelona-Cen- la gestió del C. E.
rò no fixar-ne la data que s'ha d'acabar, tre, defensa la unificació dels partits de
EI company Serra Moret diu que doans bé donar un, marge de confiança al classe, i presenta una esmena de millora- narà explicacions al Congrés com en doC. E.
ment i proposa mantenir, d'una manera nà al C. E. Diu que després del 6 d'octuEl company Mira diu que veu en la urgent, la convivència amb el P. S. O. E. bre, el C. E. es trobà dispersat, i que
col·laboració avantatges i desavantatges. per mitjà de la Federació Catalana.
junt amb el company Fronjosà i altres
Considera que governar facilita l'engranPer la Secció d'Horta, el company Gau- celebraren tres reunions clandestines, i
diment del Partit amb l'augment de .nous sacs s'estén en considerablement en prode després de fer un examen de la situaafiliats, però en canvi hom es troba en la unificació dels partits eminentment de ció, fou acord unànime retornar al Parla impossibilitat de poder fer actes de classe, amb les tàctiques i principis mar- lameíit quan es plantegés el debat polícrítica governamental, oimés —afirma— xistes-léninistes. .Considera que ensems tic, i que per les notes donades pels parper la pèrdua del sentit moral del Par- que catalans no havem de deposar la nos- tits polítics, fou designat ell per aquests.
tit. Cal recolzar el Govern quan. els ac- tra condició de socialistes, i, que com a Diu que s'aprofitaren algunes contestates de govern ens .aïayoreixin, i fer una tais, hem de comportar-nos per la nos- cions i sosté que ell no abandonà mai els
crítica des de fora del Govern quan ens tra condició internacionalista. Creu ne- companys. Manifesta que si el discurs és
perjudiquin.
cessari anar ràpidament a la constitució dolent, en això no hi ha cap baixesa. El
El company Comorera sosté que el C. d'un sol partit de classe, i una sola Cen- C. E. no el va cridar i seguint unes presE. està,, en desacord amb el vot particu- tral sindical. Presenta modificacions a la sions es prengué l'acord, Acaba dient que
lar presentat pel company Figueres.
proposició del C. E.
desitja que el Congrés decideixi.
Figueres es felicita ¡de l'afinitat de
Gavina Viana s'expressa breument, deEl company Figueres prega al C. E.
criteris entre les dues tendències exis- fensant, amb entusiasme, el sentit i ne- que digui d'una manera concreta a quina
tents fins fa poc al si del Partit, i afir- cessitat d'anar a la fusió immediata.
sanció es féu creditor el company Serra,
ma que tots estem d'acord que la colSerra Moret manté la integritat del So- i si l'aplicació va ésser indeguda, aqueslaborado ha d'acabar. En allò que no cialisme català, admetent de fet totes les tal ha de condicionar-se a una rectificació.
s'està d'acord és el temps que aquesta fusions necessàries, nacionals i interna- Acaba dient que els diputats es deuen
col·laboració ha d'acabar.
cionals. Fa una breu exposició i estudi del a la disciplina del Partit.
Serra Moret diu que s'ha atès a qües- desenrotllament socialista a Rússia. ConLa presidència crida a l'ordre l'antions de tàctica i s'hi referirà sempre. sidera com a cosa imminent l'arrelament terior orador.
Cita l'experiència dels laboristes angle- de les teories feixistes a Espanya, puix
El company Alemany diu que és improsos, als quals.els obrers ja no han tor- que és l'única sortida que tenen les drenat a donar-los la confiança, tota ve- tes, i per tant, diu, davant d'aquest incregada que Mac (Donald, una vegada Go- ment de les forces rivals, dóna el crit d'avern, dubtà entre les idees que havia lerta al proletariat perquè s'uneixi, i d'adefensat fins aleshores i l'imperialisme questa manera poder vèncer el capitalisbritànic, base d'Anglaterra, i es decantà me. Comenta que algú ha dit que ell era
per aquest darrer. Cita el cas de Bèl- enemic de la fusió, i pregunta qui pot •
gica, on els socialistes imposaren i fou pensar això d'ell, quan precisament molts
Prof e s s o r a
executat, un programa mínim. Cita el cas anys enrera, portant la representació de
de França, on els companys d'aquest país la Federació Catalana del P. S. O. E., en
no han volgut col·laborar mai, puix que un Congrés d'aquest partit, va defensar
havien d'estar en minoria al Govern i ara l'acostament a la Tercera Internacional.
és quan troben l'avantatge d'aquestes tàc- Acaba el seu parlament advocant per la
tiques. Refusa el criteri de greu amb què fusió, la qua] es fa indispensable.
judica el moment actual el company Ruiz
Eii acabar el company Serra Moret el
SISTEMA NOU
Ponseti. Pregunta quins avantatges pot seu bellíssim discurs, els congressistes li
R À P I D
treure el nostre Partit de la col·laboració. tributen una gran ovació.
Cita casos d'instigació a la immoralitat.
El company Requeseßs consumeix un
S E N Z I L L
Amat, en nom de la Comissió, creu que torn per rectificar i retirar les esmenes
presentades.
el debat es desvia.
El company Ruiz Ponseti aclareix que
El company Comorera contesta al comS'aprèn a tallar
tot és qüestió d'interpretar el pact^ del pany Miret per creure que la modificaFront Popular. Es ratifica com a pnrtida- ció que presenta és confusa. Manté la
tota mena de vesri de la col·laboració, tenint en compte proposició tal com la presenta la Cotits en poc temps
que en aquests moments s'estan discutint missió. Demana una cordial manifestació
els traspassos de Serveis a la Generajtat, vers la U. R. S. S. i la Tercera Internai per cert que a la Comissió que porta cional. Manifesta la intensa joia que sent
a cap aquesta labor figura — amb molt el C. E., per la manera com ha acollit el HOT« ¿e cianci d « 3 « 6 o d « 7 » 9
honor, per part nostra — el company Congrés el projecte de fusió.
Serra i Moret.
Els companys que havien presentat esPintor Fortuny, la», entri., 1.a
El company Roset 1 Sala es ratifica en menes les retiren.
allò que ha dit anteriorment.
Acte seguit es passa a votació i s'aBARCELONA
Es passa a votació l'esmena del com- prova el projecte de fusió per unanimitat
pany Figueres, que és refusada.
i, enmig d'un gran entusiasme, tots els
Lei «aiUJei » J«.U. S. C. i llu»
El company Amat, per la Comissió, de- companys assistents al Congrés s'aixe/ fill«! l«udlr«n d'un» rebli*« /
fensa el dictamen i s'explica que als com- quen de llurs seients i canten delirants
panys del camp els interessi la col·labora- la Internacional. Són uns moments de
(Continuació.')

IE TILL I [

muí i BE[OMBRERA

Des de l'octubre del 34 al febrer del 36, les presons d'Espanya han
estat barrotades d'homes del poble, amuntegats per la reacció, talment
com wia mercaderia tn/ecía. Tothom sap les so/rences morals i materials
que els empresonats han hagut de suportar i ningú més que ells mateixos saben amb l'estoïcisme que ho han suportat.
HI poble, unànimement corprès, s'apressà a la lluita per a llur alliberació, però mentre aquesta no Jou possible, tamoé s'apressà a l'ajut
per alleugerir-los el captiven.
El poble obrí les presons d'Espanya, però la reacció, encoberta en
molts llocs de govern, gelosa de la seva presa, encara en guarda nnolts,
ctassificatst de comuns, sense haver escatit les causes que motivaren llur
procés, quasi sempre llurs actes comesos a impuls del desesper impulsat per les persecucions, acomiadaments injustificats ï altres refinaments
persécutons portats a cap per les autoritats dretanes i feixistes, la burgesia i ets seus agents provocadors, gossos ben peixats, que demostraven i demostren liur agraïment acorralant llurs semblants i, prestantse als actes més baixos de xantage.
Avui, després de la lliçó cívica que el poble ha infligit a les dretes
reaccionàries, tots els Comitès d'Aj'iit als empresonats s'han dissolt i
rumiés queda en peu i a l'aguait, el S. R. i. i la Secció catalana, que és
la que assumeix tota la tasca a la nostra terra, necessita de l'ajut i la
cooperació de tots, no solament per prestar suport i alleugerir les sofrences dels que queden a les presons espanyoles, sinó que amb justa
correspondència tal com ets altres ho feren, arnb els nostres empresonats
d'octubre, ajudar les víctimes, perseguits i 'familiars dein empresonats
antifeixistes que arreu del món omplen les presons capitalistes.
Aquest clam d'ajut que la Secció Catalana del Socors Roig Internacional llança al poble de Catalunya sabem que no quedarà desatès i
els empresonats polítics i socials d'arreu del mon podran rebre en la
penombra de llurs ceiles la prova més palesa de germanor i solidaritat del nostre poble.
Tots els afiliats a V. S. de C. i les seves Seccions han de donar l'ordre d'estrènyer els rengles contra ia reacció capitalista mundial, sintetitzat -pel feixitme, i mentre ens preparem per aonar-los la batalla final, han de bregar sense descans per arrencar-los de les sevesi urpes criminals, els Prestes, Thaelmann, Ha/cossi, Anna Pauker, Edgard Andrée,
i tants d'altres que farien interminable aquesta llista, perquè el feixisme i la reacció són tan voraços que són insaciables, han de trametre targes de protesta als respectius consolats o llurs ambaixades a Madrid i especialment a la del Brasil protestant i demanant que el judici contra
Prestes sigui fet a vista pública i no tancada corn pretén el monstruós
dictador Vargas, ensems que se li concedeixi el dret de defensa, cosa que
4e li nega, ja que no saben com condemnar-lo.
Els donatius que les Seccions o afiliats vulguin fer al Socors Roig
Internacional poden \fer-ho a través del company R. Rovira i Bon representant de la U. S. C. al Comitè Central del S. R. I.
EL COMITÈ DE LA SECCIÓ
CATALANA DEL S. R. I.
cèdent i intolerable de la manera com
s'acusa el company Serra Moret.
¿51 company Pérez, en nom de Barcelona-Centre, retira la proposició.
El company Fàbregues dóna per acceptable l'acord del C. E. sobre aquest
afer.
El company Gené, diu que aquest punt
que es discuteix ara és un dels més Interessants i cal que el Congrés digui la
darrera paraula.
La companya Gavina Viana diu que la
Secció de Mollet interpretà la intervenció
del company Serra, tenint en compte el
medi en que hagué de desenrotllar-se, un
medi extremadament apassionat, i d'incontrolable coacció, i malgrat tot no s'observà de l'esmentat company abandó de
sentit.
El company Serra Moret diu que ell
no va col·laborar amb el bienni negre, i
recorda novament que l'anada al Parlament fou d'acord amb el Partit, i per
corroborar-ho llegeix una carta del company Jaume Comas.
El company Comas diu que, efectivament, cursà aquella carta al company
Serra, puix ells procuraren reunir-se
amb el C. E., per veure el que calia fer,
i com que el sorprengué la nota publicada pel C. E., escriví la citada carta.
Passat a votació l'informe dels diputats al Parlament de la República, és
rebutjat.
Es dóna lectura de l'informe del Conseller d'Economia i Agricultura, el qual
s'aprova per unanimitat.
Es passa a Wiiacuasió l'informe «Pro
Treball».
El company Rull en dóna compte verbalment.
El company Figueres fa constar haver vist amb disgust que aquest informe
no s'hagi presentat per escrit.
El company Fronjosà explica que demanaren al Consell Central 1.900 pessetes (mil nou-centes pessetes») del fons
«Pro Treball», per invertir-les a JUSTÍCIA SOCIAL i s'acordà que les Seccions
tornarien a prorrateig les esmentades pessetes.
El company Fàbregues considera ben
esmerçades aquestes pessetes a profit de
JUSTÍCIA SOCIAL.
Passat a votació l'esmentat informe,
resta aprovat.
Es dóna lectura al dictamen elaborat
per la Ponència Sindical, que és el següent:
«Reunida la Ponència Sindical i després d'un estudi detingut de l'aspecte
que aquest problema presenta a Catalunya, on la nota característica és la dlspersitat de les organitzacions existents,
la qual cosa els resta eficàcia per a tota acció o totes aquelles accions que són
motiu de llur pròpia -existència, ente
nem que els socialistes tenim el deure
de bregar perquè aquest estat de coses
desaparegui, tot organitzant el proletariat en una central sindical única, la
qual per la seva potència sigui una garantia revolucionària davant el deure
que ineludiblement hem de complir l'emancipació de la classe treballadora,
mitjançant el seu propi esforç.

La ponència proposa al Congrés l'adopció dels següents acords:
Primer: Els militants de la ü. S. C.,
propugnaran en tot moment des del Sindicat al qual pertanyin perquè la unitat
sindical de la classe treballadora sigui
una realitat en un termini immediat.
Segon: Per tant, tots els afiliats a la
U. S. C. tenen el deure inelludible de
pertànyer i actuar en una organització
sindical de classe, dins la qual procuraran imposar l'esperit que anima l'apartat anterior.
Tercer : Davant la diversitat d'organitzacions sindicals existents avui a casa nostra, aquesta ponència creu que els
afiliats a la U. S. C. han d'aportar les
seves activitats a l'organització sindical
de la U. G. S. O., o altre sindical de classe, no escatint cap esforç fins aconseguir
la fusió definitiva de les organitzacions
sindicals.
Quart : Els companys que per la seva
posició o professió no tinguessin sindicat constituït, ingressaran a un sindicat
de Professions i Oficis Diversos.
Cinquè : Entén aquesta Ponència que
en aprovar-se aquest dictamen haurà
ci'aplicar-se amb caràcter obligatori a
tots els afiliats a la U. S. C., car no es
pot admetre que hi hagi un socialista
que no pertanyi a una organització sindical.
Sisè : En l'esdevenidor no s'acceptarà
cap demanda d'ingrés al Partit si el sollicitant no exhibeix el carnet de la respectiva organització sindical.»
Posat a discussió aquest dictamen, el
company Muni el defensa i exposa que
ha estat elaborat per encarrilar la unitat sindical.
El company Martínez Cuenca diu que
el dictamen el·laborat per la Ponència
l'ha defraudat, i remarca que si l'hagués
conegut abans no hauria acceptat el
càrrec al C. E., per al qual l'ha nomenat el Congrés.
El company Duran Rossell defensa el
dictamen en tots els seus extrems.
El company Gausachs està d'acord
amb el dictamen, excepte amb l'apartat
tercer.
Martínez Cuenca prega a Gausachs
que canviï de posició, en tot cas que la
U. G. T. rectifiqui, però el que no es
pot fer és recolzar dues organitzacions,
i com que només és possible recolzar-ne
ja. la U. S, O. ha d'optar per la U.
G. S. O.
El company Figueres defensa el dictamen.
El company Font diu que es sent identificat amb Martínez Cuenca i que s'ha
d'anar amb la U. G. S. O.
El company Comorera explica la maniobra haguda al, Congrés de la U. G. T.
celebrat l'any 1933 al cinema Walkyria,
contra la U. S. C., i diu que el Comitè
Executiu considera un deure de lleialtat
ajudar els companys que en tot moment
han defensat la línia tàctica.
Passat a votació, s'aprova en el sentit que el IPartit recolzarà la U. G. S.
O., però deixant els militants en una
relativa llibertat perquè puguin actuar
en sindcats de conducta marxista.

LA VAGA MERCANTIL
A l'hora que escrivim aquestes ratlles,
no sabem encara quina serà la solució
que tindrà el conflicte plantejat per la
dependència mercantil. La intransigència
patronal, clara l manifesta, dificulta en
gran manera l'endegament de l'esmentat
conflicte, que no és res més que un dels
molts a què la classe treballadora es troba abocada, per tal d'accelerar el ritme
de l'obra del Govern, en el compliment
del programa del Front Popular.
No ens volem posar pas en l'indole del
problema del Front mercantil. Això era
possible abans d'esclatar el conflicte. Ara
ja, davant la situació de fet que ha pres
només hem de procurar que aquesta lluita
es decideixi en definitiva a favor de la
classe treballadora en general.
Volem remarcar l'esperit de classe que
s'infiltra dins els treballadors mercantils.
Es magnífic l'espectacle dels treballadors
d'aquest ram, tan poc bregats en les lluites socials, degut, és clar, a les condicions especials de llur treball, que fins no
fa molt repetim els situava en un pla
completament equivocat. Aquesta actitud
masculina de la dependència mercantil
està prenyada de prometedores esperances en l'avenir. Afirmem que si l'esmentat moviment vaguísttc no havia de tenir
altre resultat pràctic —cosa que no creiem— que el d'assaig de mobilització dels
obrers d'aquest ram tan vari i divers, ja
seria malgrat tot un afermament de la
força obrera; un triomf del proletariat.
Sense estridències, sense xaranga ni rebombori de pirotècnia revolucionària,

malgrat la doble Intenció de cert grupet
demagog, que possiblement poc 11 interessen els veritables interéseos de la classe
mercantil; sense la Fai, com a prova d'alliberació col·lectiva, sota el guiatge dels
homes que avui controlen el C. A D. C. !..
no el tradicional 1 folklòric, sinó el gloriós l rebel C. A. D. C. I. del sis d'octubre, avui la classe mercantil unida colze
a colze, fent del simbòlic edifici el seu
quarter general, dóna una batalla, que
guanyarà, simplement perquè vol guanyar-la.
Esperem dels dirigents d'aquest moviment, estimats companys nostres; i, esperem també de la classe mercantil en general que, posant fre a moltes impaciències pròpies del moment, tinguin una visió clara de la realitat i perfectament disciplinats arribin a la victòria. A una victòria veritat, no ficticia i aparent.
A una victòria on les millores obreres
siguin en detriment dels interessos de la
burgesia, sense que siguin ferits els dels
productors. No que sigui mai una d'aquestes victòries tan sols aparents que en
definitiva només serveixen per encarir el
preu de vida i en contra permet que els
patrons conservin el seu index de benefici, 1 fins que manta vegada sigui augmentat, a costa, és clar, dels interessos
col·lectius dels treballadors.
Amunt, obrers mercantils. Que la vostra autèntica victòria sigui l'afermament
d'una voluntat indeclinable i d'un pensament poltico-econòmie.
A.

La cooperativa de llibreria "Les Lletres
Socialistes", domiciliada a la Casa del
Poble, Primer de Maig, 7, ens comunica
que a partir de la setmana entrant tornarà a funcionar normalment.

Secció oficial
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OCTUBRE

relosos en
un sol portantveu
Els òrgans respectius del
Partit Comunista de Catalunya
i d'Unió Socialista de Catalunya, a partir de la setmana que
ve, apareixeran refosos en un
mateix setmanari i a vuit pàgines.
Des d'aquest moment, la Redacció de l'òrgan dels partits
indicats, a més de la col·laboració que hi prestaran els companys del Partit Català Proletari i de la Federació Catalana del
Partit Socialista Obrer serà ampliada de forma que tots els
partits que formen el Comitè
d'enllaç per a la futura fusió
que ha de donar com a resultat
la creació del gran partit Únic
del Proletariat de Catalunya serà ampliada en el sentit que
hi figuraran com a redactors
companys pertanyent« a totes
les fraccions que fins ara han
format part dels partits més
amunt esmentats.
La classe obrera catalana entra en la via de les grans i positives realitzacions.
Ara són JUSTÍCIA SOCIAL
i OCTUBRE que apareixen
units.
A no tardar tots els partits
obrers de Catalunya apareixeran en un sol cos orgànic que
podrà donar la batalla definitiva al capitalisme català i espanyol.
Allò que avui és un fet esperançador en l'ordre periodístic
—primer pas seriós de debò per
a la publicació de «Treball»,
diari dels obrers de Catalunya—
ho serà més encara en l'ordre
polític i sindical.

Comorera a l'Ateneu Obrer de Sant Andreu, carrer d'Otto, 32. Tema ; De l'economia capitalista a l'economia socialista.
•
Dijous vinent tindrà lloc la segona lectura comentada del Manifest Comunista
de Marx-Engels a càrrec del company
Pau Cirera.
La sessió tindrà lloc a l'aula número 4
i començarà a les deu de la nit.

La representació Internacional de la U. 8. C.
El Comitè Executiu ha rebut una invitació oficial del Comitè organitzador de
la «Conferència Internacional per al Dret
d'Asil», la qual ha tingut lloc a París els
dies 20 i 21 d'aquest mes. Com a delegat
de la Unió Socialista de Catalunya hi ha
assistit el company Rafael Fole l Capdevila.

La Casa del Poble
a Granollers
Per la Secció local de la Unió Socialista de Catalunya ha estat inaugurada la
Casa del Poble, estatge proletari on tenen
cabuda les forces socialistes de la localitat i els sindicats afectes a la Unió General de Treballadors.
En posar-ho a. coneixement de totes
les Seccions del Partit i de les organitzacions afectes a la UQT, saluda unes i
altres, fent vots pel pròxim triomf de la
causa.
El nou Consell Directiu de la Secció ha
quedat constituït així : President, Ramon
Mestre Bertran; Secretari, Joaquim Sanchiz; Tresorer, Antoni Maftuz Garcia;
Vocals/ Tomàs Doreste Betancurt i Jaume Morell Pena.

MOLT IMPORTANT
Els companys del Partit que en endavant hagin de prendre part en actes
públics i pels quals no hagin estat expressament delegats pel Comitè Executiu vénen obligats a donar-ne coneixement a la Secretaria General,
tant per la conveniència que el Comitè en tingui aquest coneixement
com per l'eficàcia de les nostres propagandes i la seva publicació a les pàgines de JUSTÍCIA SOCIAL, òrgan
del Partit.
El Comitè Executiu espera que tots
els militants i les Seccions que es trobin en aquest cas observaran rigorosament aquest mandat en bé de la disciplina a què tots ens devem.
El Partit, en tot moment, ha de saber quines són les activitats dels seus
components d'una manera directa i no
a través dels òrgans de premsa burgesa o entitats alienes a la nostra organització.

Actes de la U. S. G*
Celebrats
Durant aquestes setmanes, le. U. S. C.
ha celebrat, entre molts d'altres, els actes
següents:
11, a la Secció de Sants-Hostafrancs.
Joan Fronjosà : «Consideracions sobre
el moment polític actual».
13, a Valls. Antoni Vilardebo : «La nova
Llei de Mutualitats catalana».
14, a Vilabella. J. Mercader; «L'Estat
laic i els polítics conservadors».
18, a la Casa del Poble de 'Barcelona.
Lectura comentada del «Manifest Comunista». Ponent, Pau Cirera (organitzat
per la Secció Barcelona Centre). A l'Agrupació Professional Obrera de Rebosters i Pastissers, de Barcelona. Felip Barjau : «Cooperació de consum, producció
i treball».
20, a Santa Coloma de Farners, Conferència de Joan Comorera.
21, a Calaf, Míting per Isidre Pitó, Marià Martínez Cuenca, Joan Comorera 1
Manuel Serra i Moret. — A Borredà. J.
Mercader: «Pugna entre l'Estat laic i
l'església. Procés històric».
Dimarts, dia 23. — Conferència radiada del company Marià Martine« Cuenca
sobre l'Estatut Basc, a l'estudi de Ràdio
Barcelona.
Divendres, dia 26. — Míting de propaganda organitzat per la Secció de Cornellà, a les nou del vespre. Oradors: Josep Miret, Carme Julià, Francesc Rossell
Muntaner, Marià Martínez Cuenca, Joan
Comorera.
Divendres, dia 26, a les deu del vespre.
— Conferència del company Abelard Fàbrega a l'Ateneu Carles Marx. Tema : Comentaris al Manifest Comunista de
Marx i Engels.

A celebrar
Dissabte, dia 27. — Conferència del
company Rafael Fole i Capdevila a la
Secció de Figueres. Tema : Socialisme 1
Capitalisme.
Dissabte, dia 27, a les deu del vespre.
— Conferència del company Joan Comorera a l'Ateneu Obrer Martinenc. Tema :
De la República al règim socialista. Revolució? Evolució?
Diumenge, dia 28. — Conferencia del
company Rafael Fole i Capdevila a Roses.
Tema: Burgesia 1 Proletariat.
Diumenge, dia 28. — La companya Josefa Boira prendrà part, en representació
de la U. 8. C., al n Aplec Comarcal
de la Diada de la Dona que treballa.
Diumenge, dia 28, a les onze del matí.
— Míting organitzat per la Secció de
Granollers. Oradors: Àngel Estivili, Marià Martinez Cuenca, Francesc Rossell
Muntaner, Manuel Serra Moret, Joan Comorera.
Dimecres, dia 1 de Juliol, a les deu del
vespre. — Conferència del company Joan

Notes «obre fa Justícia... ï altres comes
Gairebé tots eh presidents tie
juntes arbitrais que han d'aplicar
la llei de Contractes de conreu
s'escauen ésser magistrats,
ta allò de la confiança en la
justícia. Els nostres amics esquerristes burgesos n'M tenen tanta,
que firis arriben a entendre que un
magistrat sap més d'agricultura
que no pas un perit agrònom.
Així ito fa creure, almenys, ei
resu\tat de les oposicions convocades.

* » «

Han estat processats tres subjectes que van falsificar un testament sagramental.
Val a dir que això no té cap
mèrit. Un testament sagramental
és tan poca nosa, que no és absolutament res -més que la paraula
d'un clergue.
Vet ací una nova oportunitat per
a abolir de cop aquesta antigalla
perniciosa.
* « *
Han absolt —és clar/— els criminals de la Torre de Claramunt.

* ««

Ha estat nomenat jutge de la
causa per assassinat dels germans
Badia un tal serii/or Marquée Caballero.
No ü recordem altres mèrits que
l'haver estat darrer governador civil de Barcelona amb la monarquia i haver-ee deixat robar personalment per l'Emiliano.
Els assassins sense descobrir.
* » *
Ha estat aplicadß l'amnistia a
un que va confessar un robatori
de 200.000 pessetes.
Devia ésser un cas poZític.
Un militar sublevai o un obrer
rebel ja ¿s més discutible. Pot esperar a la presa.
» » *
Dies enrera la policia, segons la
seva pròpia nota oficial del cHs
16, detingué un ciutadà perquè era
comunista.
¡Vejam sí també agafaran "comunistes", els nostres diligents policies, quan M haurà un govern
comunista I
* *•
Alvarez Santullano —ja sabeu
qui és— dirigeix la policia de Màlaga.
Ell obeeix toia» les ordre», sobretot les que van contra el poble.
Oi, Gil Robles?
* #*
A Tarragona també fa de les seves • la policia, o almenys en feia
fins al traspàs de serveis, contra
els obrers del Front Popular.

* **

Els que van col·locar un petard
al carrer de Balmes cantonada Diputació, el dia 18 al vespre, són en
llibertat.
Els havien agafat en un cotxe
amb armes i immediatament després dels ¿ets, allí mateix. Però resulta que no eren ells.
Eren cariinoti.
» « »
L'ex-policia í sempre pistoler Joan
Segura Nieto també és en llibertat. No solament l'han trobat innocent d'allò dels germans Badia,
sinó que U han perdonat la tinença il·lícita d'arma.
Äs tan bon minyó que fins el
Portela va procedir contra ell. Pe•rò les esquerres són més liberals.
Mentrestant anem fent noves
liais per perseguir el terrorisme.
Tampoc no-serviran gaire...

O.

Crònica internacional
Guerra diferida
Aquests die« s'haurà reunit el Consell de la Societat de Nacions. Per al dia 30
està convocada l'Assemblea. Què passarà en aquestes reunions?
EM plau més parlar de (ets i discórrer sobre realitat!) que no avançar judicis i
formular hipòtesis. En termes generals podem creure que les nostres conjectures
foren vàlides. Però el nostre interès és, més que altra coca, eridar l'atenció dels estudioso« sobre les dues reunions convocades. El cuinat de les decisions que s'han de
prendre s'està fent ara a Londres, a Paris, a Bucarest i, en alguna proporció, a
Viena i Roma. A Ginebra hi sortiran els plats que ara es preparen i de sorpreses
n'hi haurà poques.
El Govern anglès, com el francès que presideix et nostre camarada León Blum,
parla de principis generals amb una continencia desconcertant. Ningú no vol tendir
la superfície d'aquesta aigua morta que és, ja fa anys, la politica internacional europea. Tothom camina de puntetes, tothom parla baix, tothom és reservat. De tant
en tant parlen els fets: un dia a Etiòpia, un altre dia a Renània, un altre dia a
Mongòlia. En aquest món de fantasmes, el que es distreu pot caure esterniat sense
saber d'on ha vingut la trompada. No ho podríem reputar miracle molt extraordinari que algun dia la martellada ens caigués de ple al mig del cap. Es una doctrina antiga que, quan els forts <es barallen, els febles han de començar a tremolar,
Què passarà a Ginebra? Probablement es mantindran les aparences i les coses
restaran en la mateixa indecisió alarmant. La causa, antisancionista no sembla prou
madura per a triomfar. L'agreujament de les sancions ja no té partidaris. La conquesta d'Abissínia resulta avui un fet històric. El feixisme ha reeixit i més de mitja
Europa està convençuda que és la forma més expedita d'obrir-se carni. Tothom pensa de quina manera posarà els adversaris a presència del fet consumat. Tothom oreu
aquell proverbi català que diu que "qui pega primer, pega dos cops",
És en el cor d'aquesta atmosfera densa i depriment que els representants de lei
nacions hauran de decidir el que cal fer. La sensació que hom no pot reaccionar
contra la fatalitat, que els grans principis són encara utopia, torn» somnolent« i
alacalguts els representants de les democràcies. Dintre de cada país hi ha mil veus
que repeteixen a diari que la virilitat, la vitalitat i la decisió estan vinculades als
règims de força. I no són els enemics de fora els que fan vacillar els Idéaliste«! i els
homes d'Estat. Són els simples, els elementals, els energúmens, als quals la democràcia ha ensenyat de llegir i escriure, els que atabalen i criden i blasmen de la llibertat i la democràcia que voldria educar-los, sensibilitzar-los, ensenyorir-los, ferlos prínceps i sobirans en un règim de vida. superior de convivència i fraternitat
universals.
Algunes d'aquestes paraules es pronunciaran tímidament a Ginebra. En ei fons
és 'això el que es debatrà. Probablement la guerra serà diferida. Es proposaran solucions per tal de no ferir els hiperestesias sense que tampoc no es consagrin els
atemptats que, per primera vegada a la Història, una Assemblea de Nacions ha
qualificat de tais 1 ha pres mesures sancionistes contra l'agressor. I aquesta reserva
prudent donarà lloc als anglesos per a considerar si han d'endinsar-se més en els
afers col·lectius o han de recloure's altra vegada dintre la gran closca de l'Imperi a
preservar el seu feliç i impertorbable domini de la cinquena part del planeta. I
donarà lloc a França per a decidir si el seu tresor moral val més o menys que la
seva riquesa material que l'ha fet temorenca i tortuosa. I donarà lloc a la U. R.
B. S. per a seguir la tasca silenciosa, però tenaç, de posar-se a la balança 1 palesar
amb la major discreció que, si les democràcies occidentals no es deixen abatre, hi
ha qui respon que els grocs de l'Asia i els d'Europa no es repartiran cl món.
I per a certificar-ho, la U. R. S. S., que parla poc i fa molt a Ginebra,
anuncia un projecte de Constitució de sufragi universal, de règim representatiu 1 democràtic. Això ens autoritza a repetir que, malgrat «Is pessimismes de l'hora, les
nostres conjectures són vàlides i els nostres principis seran sempre els que a la
llarga s'imposin.
M. SERRA I MORET

La reforma constitucional de la U. R. S. S.
No podem passar per alt el projecte de reforma de la Constitució de la U. R.
S. 8. És un fet que té una gran importància des del punt de vista social i des del
punt de vista internacional. El projecte plasma les possibilitats democràtiques del
marxisme en un pais socialista, quan aquest règim és afiançat. Quan després d'un
temps determinat en el decurs del qual s'ha Infiltrat una nova consciència als homes, es pot ja avançar decididament a la conquesta gradual de les llibertats individuals sense detriment de les collectives.
81 bé aquesta reforma representa un pa« endavant comparada amb la Constitució vigent a la U. R. S. S., no vol pas Oir que sigui el darrer avenç en l'ordre democràtic. Al projecte hi ha encara un conjunt de lligams que en la seva totalitat van
dirigits a evitar que un excés de llibertat mal entesa pogués servir per a enderrocar
la gran obra del primer país socialista.
*
Així veiem, que si bé estaoleix el sufragi universal per a tots 'els ciutadans 1 concedeix igualment el dret a ésser elegit, condiciona la presentació de les llistes electorals a través "dels Sindicats", de "les Cooperatives", del Partit Comunista, etc., i
en general de tots aquells organismes a través dels quals estan organitzats tots els
. obrers i pagesos russos, i que per si ells representen una sòlida garantia del règim
socialista.
Hom pot dir que en iniclar-se la vigència de la seva Constitució, que creiem que
serà aprovada pel Congrés dels Soviets, s'haurà clos la primera etapa de la Revolució, la de la dictadura del proletariat. Aquesta segona etapa que la U. R. 8. S. iniciarà no serà pas en un sentit absolut —la instauració d'un règim democràtic,
tipus parlamentari—, però si que representarà una etapa de transició vers l'assoliment de totes les llibertats humanes sols factibles en un règim de justícia, que és
tant com dir en un Estat Socialista.
El gran experiment rus segueix immutable el «eu pas ferm i segur. Després de
divuit anys de vigència de l'etapa transitòria de dictadura, 1, recollint els fruits de
• l'esmentat període, la U. R. S. S. cada vegada s'acosta més a les concepcions estalais del marxisme.
Al llarg del projecte de reforma hi ha una colla de punts importants i sobre els
quals pensem dedicar-hi uns comentaris més endavant, quan tinguem dades més
exactes de l'esmentada reforma.
» » *
En l'aspecte internacional és de suposar que l'esmentada reforma obrirà nous
camins i nous llaços de concòrdia entre ella 1 aquells pobles d'esperit liberal que
encara no hagin caigut sota la grapa del feixisme. Llaços, cada vegada més estrets, que formaran el gran bloc que tard o d'hora haurà d'enfrontar-se amb l'imperialisme i el feixisme.
.
*
És molt esperançador que mentre Itàlia s'ha apoderat d'Abissínia; mentre Alemanya està a l'aguait per llançar-se damunt d'Austria i altres petits Estats centroeuropeus; mentre el Japó encén Xina per tots els costats i provoca lluites fratricides i incontrolables per apoderar-se d'ella i provocar la U. R. 8 .S., mentre aquest
aiguabarreig de baixes passions fa trontollar el món, velem, com una nova albada,
aquest esforç de continuat acostament dels pobles que lluiten per un món de llibertat 1 de dignitat humana.
TOMÀS AMAT

Les barraques dels suburbis
Fa dos diumenges que el nostre
company Martínez Cuenca, al davant dels funcionarjs de l'Estadística Municipal, anà a empadronar
els excel·lents ciutadans que són els
habitants de les barraques dels barris de Mar Bella, Pequín i Somorrostro.
La «Veu» treu o vol treure conseqüències d'aquest fet. I allò que
no era més que facilitats que hom
donava a tota aquella multitud
d'homes i dones, la vida dels quals
és una vergonya per a la ciutat i
els senyors cristians i catòlics que
l'han fet possible, els lligaires ho
atribueixen a treballs de captació
electorera.
Vet ací allò que els preocupa i
allò que constitueix l'única dèria
d'aquesta gentussa encrostada que,
alhora que fa possibles les, barraques, només veu vots — que ells no
han de tenir mai —, on només hi

ha una solidaritat que ells han negat a tot el llarg de la Història,
perquè no són capaços de sentir-la.
No es preocupi la «Veu». Allà
guanyarem nosaltres, per la senzilla
raó que no hi estem fincats i no
cobrem 15 pessetes mensuals, per
exemple, de dos metres quadrats de
barraca, convenientment administrats pel'Banc de la Propietat, com
és el cas de la barraca número 26
de Somorrostro, subdividida en 10
habitacions — deu — que a raó de
15 pessetes fan 150, la qual cosa
vol dir que la propietat dóna més
a Somorrostro que al passeig de
Gràcia.
La propietària, Manuela Moliner, deu ésser lligòfila, catòlica i
adversària, no cal dir, del marxisme, si és que sap què significa.
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