
Una solució?-Llegím:
"Granada.-En la sessió de I'A

juntament ¡'alcalde ha proposat com a
únic mitja efica<;: de resoldre el greu
problema de I'atur la imposició de la
presta ció personal for<;:osa autoritzada
en ¡'Estatut municipal. '

En virtud d'aquest acord tots els
granadins queden obligat a efectuar
la prestació indicada durant 15 dies
de I'any; els que no desitjin efectuar

favores-El "amigo:!> le pidió que vol
viera dentro de unos días para darle
una contestación. Y cuando, al cabo
de una semana, volvió, el edil le dijo:

-No hay ningún inconveniente en
acceder a lo que pides. Pero tienes
que dar seis mil pesset 3s.

-¿Cómo seis mil pesetCls?-inte
rrogó asombrado nuestro hombre.

-Sí, porque no hay más remedio
El buen republicano, que creia en

la honradez de todo el mundo protes
tó: dió voces, puso el grito en el cielo.
El «amigo') procuró calmarle y le pi
dió que volviera días después. Cuando
volvió, en tono amistoso, le dijo:

-He podido arreglarlo, y sólo son
tres mil peset3s.

No quiso acceder el peticionadc 1

y, todo indignado. en compañía de
unos buenos amigos, hombres de to
da solvencia, corrió a ver a. iH)~ alta
personalic;lad. Le expuso el Gaso. Y
este personaje, apesadumbrado, le
dió a entender que estaba enterado
de que s e cometían inmoralidad,es;
pero que no habia posibilidad de ter
AÜnar con ellas, y menos cuando
quien las cometía no pertenecía a su
partido> .

Per damunt deIs partits i les dis

ciplines, hi ha la dignitat i

l'etica política.
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Els escándols municipals
de Barcelona.-EI que ha pl:lssat
al' Ajuntament de Barcelona amb els
empleats i les' colocacions, no te pa
rió. Són escandols que marquen epoca.
Vegeu un cas entre els molts per l'
estil que hem vist a la premsa d'a
quests dies:

«Cierté¡ maestra nacional, deseó
que la trasladarán a Barcelona.

Un republicano, lleno de buena fe,
corrió a ver a cierto «amigo» político
para hacerle la recomendación. El ex
presado edil- c~ yo nombre no ten
dríamos el menor inconveniente en
en hacer público-le debia grandes

e MENTARIS
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joventut Republicana d'ofegar la veu de I'amic i de I'enemic i d'establir un caci-
cat poderós i om ¡¡potent per a hipotecar a la seva superbia la voluntat de tots
els fills de la provincia de L1eida.

Heus a<;:í I'enemic comú.
Som optimismes. El front d'atac s'organitza ample i potent. L'opinió ens

estimula i empeny.
No tenim el poder deis organismes governamentals pero tenim la forva de

les altes causes justes i humanes.
La victoria es nostra. La batalla promet ésser aferrisada.
Pero la victoria es nostra perque la victoria és de I'opinió i j'opinió esta

amb nosaltres.
1 amb la victoria lograrelll el triomf definitiu de les esquerres, de la demo

cracia i de la lIibertat i I'enderrocament de la set de domini i de la ceguera de
poder absolut, de joventut Republicana.

Per Catalunya, per la República, per'la Democracia i per la Iliverta.t, anirem
amb entussiasme a la Iluita.

_.Un consell.-liom diu que Ro
manones, el prototipus delmaquiave
lisme polític, opinant sobre el projecte
de Llei de congregacions religioses,
ha donat a les dretes, el segÜent con
sell:

"Que s'abstingJin de fer oposició,
perque el projecte de Ileí ha estat re
dactat en disposició tan beneficiosa
per a l'Esglesia, que li dona la sen
sació que el Govern ha tingut com a
col.laborador principal al Nunci,

Crec sincerament que no us convé
oposar·vos a la \leí, puix que en la
discussió detinguda i constant de cada
article, sor tiria perjudicada notable
ment l'Esglesia.

Si els vostres discursos tinguessin
repercussió, fora d'aquí, especialment
en ¡'anima femenina, donaria aixo 1I0c
a que el Govern' i la Comissió apre
tessin i que el projecte que en la ac
tt.lalitat és molt beneficiós per a l'Es
glesia, fos cada vegada mes perju
dicial.»
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PORTANTVEU DE LA UNIÓ SOCIALIST

Conscients de I'hora pre;;ent, amb un fi sentít de la responsabilitat que enclou
una determinació electoral, no ens hauriam atrevít mai, a trencar el contacte, fa
talment necessari encara ,'vuí, entre els partíts d'e:;querra.

'Orans interessos. Extensisims objectius comuns de principi i d'ideal,' impo
sen en les actuals circumstancies, el deure impel"atiu i categoric del front únic dI
esquerres, contra la reació de les dretes.

Nosaltres, que particularment i personalment ens interessa la lIuita pera mar
car la nostra matització i per, ue som fills de fondes discrepancies de tuctica i dI
ideologia, amb l'Esquerra, o tal volta, mes exactament, amb joventut Republica
na de L1eida, no hauriem tingut mai, malgrat tot, una tan desgraciada iniciativa.

Aduc per demunt de personalismes i de petite~es, ni per raons de partit ni
de conveniencia, haurian desertat del nostre deure.

Malgrat ens hagues suposat una violencia, mai haguessim negat el concurs
desinteressat, del nostre recolzament, als rrincipis esquerrans.

Ademés, es una monstruositat de que mentres a Espanya els partits republi
cans donen la nota de germanor i de col.laboració, aqui s'intauri la guerra civil j

suicida entre les esquerres.
Es una monstruositat que, mentr'es Azaña a Santander demana la col.labora

ció i I'ajut de tots, aquí s'adopti la fOrmula oposada del aillament.
1mes monstruos quan veiem ejemples de sacrifici com el del partit socialis

ta espal at, desga fant-se i contía els seus interessos de partit, col.laboran <'O

governament de la República Espanyola.
Ara bé; ¡'iniciativa es de Joventut Republicana de Lleida feta seva per I Es

. querra en I'últim Congrés. Alla ells.
Ens han tret una llosa de plom de sobre. Alla ells amb la plena responsabili

tat de la desgraciada iniciativa.
En cas d'una desfeta la nostra conciencia pot estar tranquila i a~usar a I I

opinió pública als autors del desastre.
Quin es dons el secret que ha¡portat a joventut a aquestél ceguera?
Raons de alta polítíca no.
Enca a que joventut Republicana, exactament poseís la for<;:a electoral, q~e

creu equivocadament comptar, no deuria impedir, en nom de res, que les matit
zacions d'esquerra tinguesin representa ció en el futur parlament de Catalunya,
per egoisme propi.

Suposem I'ideal de joventut; una' majoria homogenea, aplastant, d'Esquerra
Republicana de Catalunya. Seria la esterilització i la mort rapida del nostre par
lament, el fracas sorollós de l'Estatut i la ca'iguda precipitada de ¡'Esquerra.

Te dret d'escarnir aixís'¡'esperit liberal democra1ic de tot Europa i de la Re-
pública Espanyola? .

Quin es dons el secret de l'actuació~ insensata de joventut Republicana?
La superbia. El pecat d'orgull de poderos embriac.
Corcons que sempre han fet trontollar els abusos de poder i les tiranies de

tota mena.
L'opinió Ileidatana, a Cáu d'oreHa, ja mormol", el que intueix.
jovetítut intenta un caciqueix dominador, abwrvent, perque no respiri ningú

que, no estigui als seu s rengles j deis seus rengles a ningú que no es sotmeti a una
dotzena d'homes que volen disposar. a la manera feixista, de la valunrat de la
nostra província.

AmI;> aqueixa actitut de superbia de persecució, no amb us de I'opinió que
no té, sinó amb abús del poder, de la mere-@. oficia.l, deis organismes governa
mentals, es revela joventut Republi~ana,. com una for<;:a caciquil perillosa que,
si no se li barra el pas, arribara sens dubte, afer impossible, a la Província de
L1eida', el donar un pas sense I'especial autorització deis seus homes. .

Nosaltres que no cr,eiem, malgrat tot que el 'esperit orgullós ¡caciquil d'
aquesta Entitat hi fes tants estralls i que posa el sel! desi g de poder personal,
per damunt de les necessitats per Catalunya, d'ideal i de principis. per aquests
caríssim ideals i principis de democracia i d'esquerri~ me, creiem hem de lIuitar
contra joventut Republicana, que indegudament s'anomena Esquerra Republica
na de Catalunya.

Nosaltres som fills d'una escisió que no va voler tolerar per dignilat éls pro-
cediments caciquils d'aquesta Entifat.· .

Si des de dins no ens va ésser possible telerar-Ios, dE'S de fora me.nys
encara.

Amb braó, amb entusiasme es te d'anar a la lIuifa, contra I'intent feixiste' de
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Esta es la pregunta que se hácen
las gentes, no aéertimdose, a explicar'
cómo han sido p'osibles tales casos d'e,
inmoralidad. !' ,

Del volumen de negocio en mar
cha: puede juzgarse sólo con decir que
actualmente pasa de 300.000 pe~etas

el importe de las fianzas a responder .
de la. colocación de nuevos emplea-,
dos.

En Barcelona como es natural no
se habla de otra cosa, existe gran 'Cu
riosidad ante las derivaciones sensa
cionales que se presienten en estos
hechos escandalosamente desmorali
zadores para los grupos políticos que
dirigen el Ayuntamiento de la capital
de Catalut:Iya». '

R'ellotjeria M ORÓ N
/ Telefon, 538 .

els repugna la pituitaria, i que esbri
nat, els ensenya tota la carcassa que
darrera de les apariencies més igno-
centones s'hi veu. '

Ha volgut «Joventut» per boca
deIs seu liders, eliminar forces no
ves, forces inmaculades encara, per
que en temps no massa preterits, '{ol
gueren donar-los la tan, per ells em
pastifada, lliyó d'ética 'política.

No volen estorps. Nesseciten.om
plenar la menj'adora deis enxufables i

,precisen arrencal' representacions po
pulars, sigui ccm sigui, per ve~sar el

. seu orgull irreprimible i enfonsar l'
amic d'ideals.

Han de cons'e. val' a tot vent, el
seu caciquisme vergonyant', molt mes.

, ~

execrable, que aquell que no s'amaga
darrera de ¡emes sagrats i, han d'en
sorrar per tots els medis, apoiant-se
en el «divide y venceras» jesuitic,
aquell que'ls hi faci nasa i els hi pu
gui eclipsar la seva egoista persona
'Iitat política.

Aquest es el motiu, aquesta es la
causa perque (Joventuh vol anal' sola
a la ll'uita.

Han volgut empastifar uns ideals
que son sagrats. Han volgut malmetre
una causa que el Poble éls encomana.
Peró que tinguin ~n compte que el Po
ble te avui, una visió prou. clara, per'
sapiguer-los foragitar a la més pro
pera oportunitat que se Ii dongui.

I;:l Poble l1uita per ideáIs, no per
venjanses.

1 la venjansa es patrimoni, en la
nostra terra, de certs homes anome
nats liberals.

Q . "'utn sarcasme... , ..

por la ilícita Agencia, al e:¡dremo d~

que actualmente habia depositadas
trescientas mil pesetas, que, en rela
ción al tanto por ciento que correspon
día al total de lo que éobraban por lós
destinos preparados, ascendía el ca
pital con que contaban cobrar a cerca

1,

de 11n millón de pesetas. I

Téngase €n cuenta que.en mi artí
culo de ayer, ya hacía notar que los
emJDJ~os munjcjpales' suministrados
desde que g.:Jbierna la Esquerra as
cendian a cerca de novecientos. El
negocio pues era fabuloso. y la carga
para el Municipio insoportable .

¿Quién patrocinaba a ésta dentro
del' Ayuntamiento para que pudiera
cumplir sus inmorales fines?

I

Les Iluites tornen. Desgraciada
ment mes aferrissades, si cap, que du
rant els temps ignomitliosos i funestos
d'avans de, la execrable dictadura.

Les circurnstancies en que vivim,
olDliguen, volguis o no, a empendrer
aquella marxa accedent a 'una Iluita
no pas d'idealisme enlaírat, sino a la
bélixa Iluita, a la !luita personalista d'
eliminació, no pas d'idearis, sino de
persones no grate_ a les Jorces d'en
front.

No es I'irnplantació d'una determi
nada forrpa de governar, d'entocar els
problemes, de resoldrer els afer ciu-,
tadans.. el que guia a certs homes que
s'avanten del seu liberalisme, de la
seva dal110cracia i del seu respecte
als idearis d'una minoria. Es I'elemi
nació sistematica, no deis que estan
en front del seu pensar, sinó esborrar
de la palestra política, .precisament als
seus afins, als que portats per una vi
sió mes cla, a o mes fosca, pero ,pIens
de bona fe, no acate'n l'ordenanc;a
d'un hOllJe o d'un comité que vol im
posar person'alment, particularment,
un guia'a la massa concient, envers
el seu lIuiment, en profit del seu en
lairament.

El cas es palés en la Ilúita que s'
apropa. L 'Esquerra Republicana ac
epta una norma dictada per un home
I qual el distingeix el seu odi envers
rles persones que no volgueren ~ca-

al' dictats contraris a la seva propia,
manera d'ésser i pensar. Gent que no
volen acatar malabarismes i tortuos
sismes renyits amb la ~ eva ética polí
tica, Bmb la rectitut i I'honradesa que
deu ésser guia de tota actuéjció ciuta
dana.

Imposada a la bona fe-vol en su
posar--d'una assemblea, una norma
que no es exposada amb bona ¡nten
ció, sinó amagant dintre seu un odi
concentrat de temps, en un tempera
ment bilios per naturalesa, sorgeix a
lIum pública, la fumarola d'una pol.íti
ca issolada apoiada en una forc;a ,ber
val, que no efectiva, donant la sensa
ció d'una austeritat i moralitat política
aparentment ben disfressada.

Per€> els esperits políticament se
lectes que no viuen d'enganys i que
no es dobleguen devant de les apa
riencies, flairen un tuf de bruticia que

La' ge~tació de l~actualpolitica
de ifo,veiztqt>
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políticos, que en Barcelona alcanzan
habitualmente proporciones extraor.
dinarias, el auditorio que asista a los
mitínes políticos en los cuales ha de
solicitársere el voto, recibirá, por toda
ideología, oleadas de cieno revelado
ras de un vida pública endémica.

Ha de serie muy difícil a la Esque
rra sincerarse ante la opinión barcelo·
nesa. En la famosa ~esión del pasado
miércoles no pudo conseguir la expul·
sión del Ayuntamiento del grupo de
concejales que capitanea el señor
Costa, y que fueron descalificados en
una sesión anterior sin aportar prue-

- bas concretas en contra de ellos el
resto de ,concejales, pertenecientes a
la mayoria de la Esquerra. Pedían, las
oposiciones, que antes se pasara el
tanto de culpa a los Tribunales. Pero
la Esquerro no se avino. a someter el
caso a la investigación de la jmticia,
y las cosas han quedado come esta-
ban. '

En cambio, el grupo de concejales
de la Esquerra se agito lo indecible
para impedir qua prosperase tina pro
posición presentada por las oposicio
nes en el sentido de que se hiciese
rápidamente una investigación de las
fortunas de los concejales.

En resumen, que a pesar de todos
los escándalos que alrededor de las
inmoralidades políticas se vienen for
jando, la opinión se queda sin saber
nada. No habrá revisión de fortunas.
El doctor Aguadé es el primero que
debiera tener interés en que esta in
vestigación se realizara para que ce
saran las habladurías, desvaneciéndo
se las acusaciones, que son la comidi
lla en todas las tertulias barcelonesas.

Descomposición de los par:-
tidos políticos.-Vivir estos días
el ambiente barcelonés es conoc r 'de
cerca un serio problema de descom
posición de unos partidos políticos que
significan un grande escándalo a la
opinión.

Este asunto del descubrimiento de
las inmoralidades en la provisión de'
destinos municipales, ha producido
verdadera impresión, y todos los co
mentarios giran en torno a este sensa-
cional escándalo. ,

La Agencia descubierta demuestra
una organización perfecta para trafi
car de modo' inmoral y público con el
dinero de la dudad.

¿Son ajenos algunos concejales al
«affaire»? Todavía no se puede con
testar en un sentido o en otro. Por el
pronto «La Publicitat», 'afirma hoy co
n.ocer ciertas relaciones entre dos,
ediles bar.celoneses y los ya deteni
dos como directores de la Agenda.

Es muy significativo el hecho de que
los destinos ofrecidos se hacíaN a
base de que la 'fianza quedaba cumpli
da. Es decir, qué evidentemente el
negocio ha tenido su momento de es-

1

,-- plendor, puesto quemuchosde los nue
vos empleados pasaron previamente

I
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SABONS DE TOTES MENES

la prestació podran redimir-se'n mit
janyant el pagament d'una quantitat
equivalent al jornal de 15 dies d'un
jornaler de la localitat.

Seran sancionats els que es resis
teixin, sen se perjudici d'obligar-Ios
demés a satisfacer les quotes corres
ponents.

Per ara, sois s'estableix la presta
ció voluntaria.»

J. 'DANIEL ARIÑÓ

Ofrecimiento de cargos en
plena Rambla.-Sin recato alguno
en plena Rambla, se ofrecían los car
gos. Muc]los desocupados se dedica
ban a intermediarios. Sólo en la vida
política' barcelonesa pueden darse
casos semejantes. Se ha llegado a tal
impudor, ql;le las cosas más nausea
bundas aparecen como algo corrienle
a lo que la gente no concedé la meror
importancia.

La lucha electoral va a desenvol-·
verse alrededor de las int1'1oralidades
de uno y otro partido. Vamos a oir
cosas espeluzÓantes. Desatadas las
pasiones, en plena ebullición los odios

Tráfic de cárrecs a l'Ajun
tament de Barcelona. - Sobre
aquesta qUestió, que tant apassiona
els barcelonins, escriu el senyor Eduard
Guzman a «La Tierra> :

«El descubrimiento i detención por
la policía de determinados sujetos de
dicados al tráfico de credenciales ha
colmado en Barcelona el escándalo
que alrededor de este asunto se venía
formando desde que la Esquerra tiene
en sus manos las riendas 'del gobierno
municipal.

Ha sido un paso dado por el alcaI
de, el ex anarquista doctor Ayguadé.
La existencia de esa Agencia era cosa
pública. En corrillos' y tertulias políti
cas se citaban casos y se señalaban
precios a talo cual credencial conce
dida. Ha de serIe muy difícil al doctor
Ayguadé obtener el efecto político que
se propuso al ordenar la detención de
los traficantes de credenciales.

Por lo pronto, el detenido Juan
Mañé, que ha hecho cargos concretos
indicando cantidades y los procedi
mientos de que se valían para hacer
llegar el dinero a los concesionarios
de credenciales. La organización pa
·rece que era perfecta, y las precau
ciones que se tomaban para el toma y
daca del dinero y de las credenciales
dejaba a cubierto toda responsabili
dad. El Banco de Valores y Créditos
recibía en depósito, a nombre de To
más Tru11.6n, ~l dinero destinado a fa
cilitar empfeos. Estas cantidades no se
podían recoger sino pasados tres me
ses, plazo durante el cual se compro
metían los expendedores de creden
ciales a otorgar el destino a nombre'
del depositario.

La tarifa aplicada a los diversos
1

destinos que obra en poder de la Po-
licía coincide totalmente con la ya co-<
nocida por el público.

/
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Servei acurat

E L'ESTACIÓ
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posició el espe't de la qua! es rrocar .aquest caci:quisme en les a la considerad6 ,de l'assamblea
aprobad per unlllnimitat abSlO~ proximes eleecions. qui. a.mb U;l «nO» unanim el va

Per evi~ar que la nostra Sec· rebutjar" . .
~uta 1 per acl~ ació. ", l' t b al' i. Per salvar-se de !'Ira def SOCIS

La proposició aprobada d1U: CIO pogues ]lUr~men ?r. eua entre carnes V:l fugir de!
L'Unió ~ocialista secdó de p'Üguer per mamobra \ mtnga Centre.

L1eió'a acorda: trencar e[ front provi.i1cial de pas· Per aquest InlGfdl'l i a propQlSta
1 L'Uriió . Socialista de Catar tits que portara la derrota segu- de la presi~~nciLl es ..va vendirer

¡'u'nya (seccI'o' d L¡el'da) ..nO pen-~ ra a l'Esquerra a Lleida Joven· per ácIam:lclo el seg.t~en~ acord:
," '. . , 1 . Protestar energlca!TIent

dra part pFICIALMENT a .les tut Repubf¡cana..e~s va e.~vlar d prop de! CQncell ejecutiu de.!
cleccions a .diputats de la Gene, acort amb eIs dmgents d E que· Partit de la seva conducta ver~
ralitat de Catalunya. ¡ra ¡' aprofitilJnt-se d'una coacció g'Ü~y'atnt ddxant a la. Secció de

, '. . 'brutal ejerdda sobre els l10stres LIetda desamparada 1 al marge
2 Autortizar 1 delxar en 111- .. t iuoo 'avui, de~gra: .. d'un pacte amb l'Esquerra ,qije

bertat als socis que vaigin a for· d~rtgen s que v . d l'~ no podia tolerar II1Q fos per a ,.tot
mar part de la candidatura de la c~adament a, ~recan e . q~e. Oa..taluI1Y?1...-i ¡per a tot el ,parti:t¡,.

. .,. '.]' 1i d' na I}.n emisarl pel' e rt 111ulnclat 2. Protestar ,a la vegada .del
«conce~tra.clO PI!)~rClO;na IS a» .e per j,oventut ja fa Jies am~ la intent d'ilntenl1~I!ció ~oactiva eln
la .provlncla de Lleldq. , . . pretenció de presidir, l' AS6e1!1~le!L' l~s nostres dec-~'SjQl(~ 1 de la .con~

3. Veurer amb s~mpatia dlta Aquest tuteIatg ~ ~;e hunll'llaClÓ aueta pbservacJ,a ..pe! s~~r~tan ge-
concentraci6 de partits que Hui- i, indignitat fou rebutjar per 'la neral del Iflost¡;e parht en JOfLn

., b -. I t ., 1 d l t Comorera ,en l'assemblea com a
tarall1 per des~er el caclqLl1Sme a '. uirecÍlva. Ma gora alXO e. e ega enviat def concele ej'ecutiu.
sorvent q~e realitza «Joventllt va inttmtar J.i>arIar a l'assamblea 3. Per tots aquests .moHU's
RepubJ.kana» en nom de l'Esque- desde d públk per ejercir la greus, acordar .un v~t de censu~a

rra, ajudant i autoritza¡nt als· .so" se\ta maniobra ~ coacci6. . Ipel C~c~l1 eJecut1u",.de~ paBti~
ds 2mb tots els med~ i mitjantlS El president I1 va lI1ega,r la pa- 1 que allt.lS es comumqm a al

. . r h' a posar celonaque estiguin a Fabast per end'e- raula, com mSlS lS,' o v . ~,.,

RESTAURANT

Esplendides habitacions

El procedir del Concel! eje
cutiu del nostre partit al doble
gar-se a la maniobra jovelfltllt
per por de comprometrer la seva
posició de Barcelona.

la concentradó de s6lida~itat

proporcion:alista per a enderrocar
la, superhia i el caciquisme de
l,leida que exerceix en nom de
l'Esquerra.

La necesitat de pendrer-Tli part
en .aquesta conoentradó de creuat·
da contra l'E,squerra.

lnterv~n,guer'en varis oraoors.
Parlaren els 'compall1Y'S jaques,

Cases, f~quierdo, Goda'S, Vida¡~

Mat~es, Formi'g'uera, Roca, Bena
vent etc.

Per fi la presidencia resumiJllt
els debals con~retés en una pro-

CAM1SER

Esferería, 7· LtEIO~

SEMPRE NOVETATS

ESPECIALlTAT A LA MIDA

/

TEIXIDÓ

LaJunta General de la Unió S()cialista
de Catalunya (Seccíó de Lleida)

Ahir a lES 10 va tindrer !loc la
junta General Ordinaria de l'
Unió SDcialista de C;:¡talunya,

Després d'aprovar Pacta. ante
bar i els comptes timestrais s'en·
tra en I'últim p1lJI1f interessan~

de la ürkntacíó elector'al a ~'egl.lir.

. El president Ramón Sales va
fer una exposició lIarguíssima' de
tot ¡taetuat de les g,estti<ms fe1!es
i de la particular situad6 de la
nostra seccíó. ' ,
. Com a punts pdndlJals que va
fer resaltar. h1 ha la 'posició de
l"Esquerra Republicana.

EIs defectes del sistema ma
jorltari.

ECfet de jQventut Republida~

pa i ef pacte ret a Barc~loJ1a,

entre' I'Unió i ¡'EsquerJ).

C¡ ..iR 'r 1I OBE¡n 'r 1I I~tn .dir-li que nosaltres erem els nostre President Macia. En Hum- tat suposaría una deserció deIs
..ti. .1. .n n. .1. ..ti. rev[esentamts Ilegítims i mahda- hert Torres va .ésser visitat va- nostres compromi::~J(j :de les 110S-

taris obedients del ·poble. Varem ríes voltes per· En Ramón ,Fe>- tres promeses ..
demal11ar-li .que ;:om a govennaPúor (.ip ·per a r.ecordar-Ji les «mercés>, Corn afirmaya' més amunt,

Al S republid i democrata dongués que Joventut tenía rebudes d'elJ. sembla que s'ha aplar,;at lins d.es-
s .... rs. Domenec Tugues. Al- d'atuorltzar en definitiva, Qué es satisfacció al voler deIs. regants. E M' d B f f

calde de CastelJ...'era' " A.n..treu 1 ? Q' 1 b n les, e orges, eu es 01'- orés de les eleccions de. Dipu-
l~ u e que passa. ue es ~ que o 'S'- decretant des de a,.queJl mome#' S<QS considerables per a aprofi- 'tats a la GeneraJi:tat 'de Catalu-

Mir:guella, Alcalde de Vragra:- faculitza i <JIPlar,;a la fiq.uidació ,d' la desanarkió 'del primer Sind~- tar t.. f' . .
sa,' jO,sep" Mor, Alcalde de Beu, t f t t t y aC',ues a ques 1:0 1 po.gu~r l.!l- nya el plebiscit que tenía que

u¡- aques a er que an In eres.::a a cat Finalment en representació t .' t d t o aIloc i 19n:aci Queralt, Alcalde de re' . ~ LI'd" . ervenlr ~n ereSSa' amen e m oel.lebrarse el tercer o quart diu'
MoJlerusa. a~marca mes flca A-'·e el a 1

1

de l'assemblea cel.febraqa, ¡¡. va- I·iquidació d'aquest assumpte. 5n menge d'octubre. Aquest apla
~ue ]a fa mes de catorze mesos ,"em fer veure que si: proced'í'a PálacÍn asseguraba que'¡s Tepre~ r,;ament eJI1 moment tal no pot

Amics i comp;anys: Un .mana- que dura? d'acord anib els interesJSos del s.entants nOme!~dts per les A,;'Sem obeir a. aUra cosa que a un j¡n_

.ment de co:ndenda m'ob¡iga a Aquest es oomp.a!nys, el mOt- poble ii podíem donar ferman<;a blees marncaven de cdpacitat .. i tefés políHc amb mires caciql.lÍ1Js.
tlirigirvos aquesta carta. que vio- tiu -de fa meya car~a. jo cree de que aqu·est assumpte q1ue PIO- €olvenda i amb despreci aHrma:- A tots vasaltres us canlSta de cam
lentalni-me hie arnat aplas'Sa'nt que et ñ'Octre sil'enci i la J'Lostra día ésser peril16s pef seu caire va que a ~ll no lil interessaben l'UrgeIl 'Vol fa comunitat de re
amb ¡'esperan<;a,.. de que ,tal \tolta tnacdo es ja da:Valnt el p'Obre 10- sentimental acabaría amo tata els anhels d'Urgl,~fI i que ja elíS gants ~ estructuració id~al per evi
líO fora necess'ari3. He volgllt gka:ment sospit6s, .i si tenim en pabl, tranqldlitat i jusiicia.· ho rtsoldríem. No cito amti més tar un possiíble renaixement del"
creure sempre que aquest pfebis.- compte que'li amics Minguella J El senyor freixa rra:vía estat nOms oer no fer aQtH:.sta JIetra funest Si.ndicat.
dt €lueha de liquidar definitiva¿, Queralt membres de I'actual Sin- visitat aba'11S per elements jnte- incaJllsable..· Tots ¡'hem patit la presió ca
merit el SiJndicat Oeneral de Recs dkat interí i repreSiootants en e\J ressat:s en altre enHt e's ~uals Urtimaent, després de mo¡t tr~- ciquil del Sindicat de recs exel'
d'UrgelI, fora un fet i aHavors de la. ,nostra ideología, resultan I1a;,víen comés la vilesa de dir-Ji' hall i molta 1uita. per .part nos- cida en seixanta tres pobles. Sa
aquesta meva !letra fora inútil. els primers res:;:onsa'bles, aquesta Ique nosaltres erem uns elJements tra varem poguer lograr la sus- bem tamoé que l'únic recolza
Aquesta meya esperan<;a ben in- responsabntat s'exten també .ais peri!Iosos, que jo era un _~oribun titLlcié del Sindicat per ijJn a¡tre ment vergonyós ; lametlltab}e per
genua ha sigut causa de[ ajor- restal11ts ja que tot:s -Ítlnts hem comunista, que'ls comunistes qe r:ome..~a~ ;lel governador amb ca- o no ver aixó Íiflefica<; que .va tro
nament del present escnt que acceptat compromisos que fíns Urgdl s'havien apoderat del Sin· racter interí que venia obligat var en Ramón Felip i GaIíLia
vOS dirigEÍxo públicament dones avUF encan no hem ~apigut com dicat i altres bai2<eses ,per l'itstil. amb la major rapidesa a cum- va ésser per dkigents de Joven
públics i g:en eIjals son els i,ote· plir. A,queíxes maniobres fere>n que'l piir un deIs acords. de T' Assem- tut Republicana. El resultat d'
ress.'OS que jo crec amena~ats j Es arrivat el moment,.jo cre~, senyor goveTJl1ad r de primer ~nO'- blea; entregar als reg.ants el que aquest plebtscit no pot dones in
als quins tots nosaltres estem de parlar pública,ment al poble ment es posés en front no3tre. !;IS seu: la distribució d'ai-gües i quietar més que a aquesta En
obligats adefenr,;ar permana- d'UrgeII recordant ~ets i treuren ens reb~ am~ ~osttlitat i enlS la llimpiesa de seql1ies. Cal remar- titat política. Tot aixó em PQria
ment expres de tres 'Assamblees cnsequenCÍJes. Cal fer !J,istoria per obligués a tornar les ,clau'S,del cal' la llu~ta sosÜnguda entre nos- a la sospita i a la conc!ur;ió de
memorablés. tal de que tot-hom sápigue ben Sindicat.· ttltres i el seny¡or gp_vernador per que aquest apb<;ament vol éf,ser

Els regant d'Urg~II,'eom ja Sa- cIarame.nt les aet~acions, ~e .per-, Desde aquelI 11loment, la Junta tal d'evitar .l'entra_da. a dit Sin:di;- definitiu.
beu. h:avien d'acce¡)tar per mitja sones 1 de parÍl~s pofttlcs . en del Sindicat, presidiJda per Ra- cat interí deIs senyors. Aldoma ]a .em coneixeu j us co,nsta
d'un plehiscit un deIs dQS vrojec- front d'.un problema .de ,tanta !.m- móo FeiiJp i Oalida, v~ poder !de Torregros~ i MítlS, de Borg~s la meya franquesa! i: decisió.. Vtill
tes J)res'en1is: o pe el del. Pres~· portanc13. parar el primer i més peri\lós per fsser oposats aIs an,hels que dnos dones amb tota c1aretat
dent del Sindicat interí Sr. Bel· Mentres hi havía espera¡n<;a de cop, va tenir temps de esmenar r.osaltres representavem. que si aquest plebiscit no's fa
da, (de ca·ire democratili í modlern' que tart o d'h~ra hom gonaría Hibres i compMlJVita~ l' Qefu~r l' Després viTIgué fa dimi&>ió del abans de les eleccíons, més si
i perfectament itdentificat en el satisfacció al Poble, era fin5 a acció de la justicia que al r,!9 é$- del senyor F.reixia i la sustitue:ió aqutstes fosin gUarrtya.J!es per Jo
c:rit-eri i V101er de Ja .. majaría, o cert punt explicable, el nostr-e ser inmediata perdía eficacia. Vi¡n¡- per ¡'actual senyOr Ventós. A.il- ventut RepubJ.icanll J l'Urgelf hau-

\ bé el project(. del Alcalde de silencio Avui, no. Aquest lIarc g~eren després reunions, entr~ X0 ocasiona. un altre ap;aGament ra de rosegar ~l desaparegut Sin
Bellvís, que ;Sl.Iposa Jm abando apca~ament va esáeveni.l1t cada vistes, comvers que poc a .poc ,en la solució deIs problemes det~ dicat de Recs que tomaria' a re
sense condicioos a favor de la día més S06pitÓS per mi en tal anaren 1nfIuint en l'an'im del s~ rec~ d'Urgell. En fi, després pe viure.
Societ~t CanaJI ·d.~ls pocs drets manera que no vuU ni pue dei- nyor freixa. er fi aca,ba PQ_ dies i mesos ]'actual, Sindicat Jo ~ue per la meva part no es
'J.,ue te'¡ poble d'UrgeH sobre ¡'ai· xar de fer públics els m~us t:- sant-se al cos at del poble en cat reaIitzada I~ ta?~a 'a~\. á die dl~pos~t. ~ .tole~r s~mbjant
(Tua i la seva cUstribucio. mors que eom veureu, son 110- QO just que de nava. acabar la seva mtennltat amb el 'burla 1 esc~nn I fare sa~l~er al
~ Em consta que tots. eIs trebaH's glcs i raPnabfes. . Per la nos part ens assa¡.. plebiscit ja indicat. ~oble aquesta n:eVd. con~l:Cló\ car
preliminars esHm ja enllestits de Sabeu que després de. I.a pn- bentarem tam de quins eren 1 a::¡ comp;¡~~s es quant aJ )0 nc em conslde.:o ~ de31Ilg~t >.~e
fa dies .. Sé tambe certament que mera ass,.mblea yarem vESttar el els elements q es posavEm ·en· meu entendre s wtenta d()¡;'1ar el cap deis compromll.':iO-'> que P~PJl-~

l'actual Sindicat volía ~eI-:ebraa- g'overnador senyor Freixa per tal front deis in essos d' Urwelll. cop definitiu a tot el que nosal,. catnt nt varem contraurer iros. 1
aquest plebIscit el tercer o quart d'assabentar~o de tot l'e\Sdevi.ngut Comprob'arem mb <;l:margQ .que tres representem per manament h,n.t ~ue'l ?~o"blema .de. re~s n~
dit.~menge d'octubre. Amb tot j a MolIerooa .1 feil-Ui avinlent la VOl- eren homes oe Joventut RepubliJ- exprés deIs rega¡niS i ratificats.em eshgUl def¡mtrvta~~t 11q1(dat 1

llixb, passen eLs díes i aqueSl luntat unanilm i decid~da deis re- cana, es a~"dir; persones que per pre en tates f€s Assemblee5J. , a gust de la :,llajona.
pIcbiscit no ·te lloc. Cal recordar gants d'esfonzar per ';¡empre .rnérs la seva posici-ó politica _i al"ll6'" es cr,iteri meu que en aquests mO- Vos resta vostre s. s. i amic;,
qu'es el" govemador civil qui ha el 'Sindicat General de Recs. ,Va- tat pedíen .Lnfluir en I'anim del ments la nostra inacdó, i passivi.. Xavier JAQUES,
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'Dr, Jv\a.nuel 'J'ftercé

I'afecte que us tine ni ['amistat lIigada
aquells dies de I'any 1923 quan, en
hores tragiques, lIuitavem costat per
costat en la mateixél barricada. «per la
causa deis obrers~. Per aixeYhaig de
veure ara amb una infinita tristesa el
lamentable «oportunisme» en que heu
caigut aquests die s preelectorals ¿Da r
rera de les eSLOrr(alles més terboles
de la F.A.I. en élque te' hores? ¿No
veieu ql1e amb aque ts mirallets no
ca¡;:areu ningú? Sobretot, amb el trac
te de davor» que els anarquistes han
tingut a la U. R. S. S. 1 o recordo ara
la xifra exacta del::; afusellats. Pero
tothom sap que a Bata ~ 'hi e::,ta molr
millor que no pas a Siberia o que a la
illa Solovetzky.

RAFAEL CAMPALANS
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Any 7'00 »

Per tao] de facilitar el treball d 'aquesta

admlnistració 1 demanem als subscriptors de

fora que es serveixin ellviar I 'import de les·

respectives ~ubscripcions, avisant a I 'en

se.ms la remesa de I'i.mport.

Els girs post_als o els segells de correus

han d'adre«ar-se al 'administrador de CRI

TICA, Avingudél de la República, 24.
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Dispuestos
para pick up

la vústra veu d'agitadors blanquistes
i, sense posseir la necessaria cons
ciencia socié1lista~que vosaltres no 1I

sabeu o no li podeu donar, arribés
cosa més impos3ible encara-a apo
derar-se del poder-seria damunt vos
tre que a I'endema caurien les seves

ires.

Serenament, sense esgarips ni
mots gruixuts, anirem examinant en
aquestes pagines-la vostra actittd ho
imposa-Ies tragiques eontradiccions
del comunisme rus, els dos Ilenguat
ges deis bolxevistes, abans i després
de la Revolució d'octubre. Es prome
tia el ('pa i la pau», i vjngué «la fam i
la guerra,>. S'anava a desarmar I exer
Clt i s'ha construH la més perfecta ma
quina de guerra. Es donava la terra
als pagesos (una mica de terra, és
ciar, solament la terra deIs· senyors,
per I 'estil del que fa la. República nos
tra) i després els ha estat presa per a
integrar·la en els aol.lectius. Rú.ssia
esta més ',¡ti =: madura pel sOfialisme,
deja Lenin abam. El socialisme ha d'
ésser obrfl de generaciorrs, deiá Lenin
després. He111 de reduir la burocracia.
I el proletariat rus esta aixafat avuf
pel més monstruós deis bUrcJcratismes.
ArmHrem el poble! 1 cap poble hi ha a
la tena tan desarmat i desvalgut com
el poble rus, sotjat tothora pels preto
rians de la G.P.U. Tindrem lIibertat
proletaria! I els que no accepLn a ulls
ClllCS el dogmes de Sant Stalin són
empresonals, duts a la Siberia, fora
gitats del partit o expulsats de Rússia,
com Trotzky i com els mateixos 'cap
davanters del comunisme catala.

Amic Maurín: Res no podra afeblir

ComuRisme•
1

«Han llegit e/s llibres, e/s han
apres de memoria, els han repe
tit, pero no n'han compres ni un
borra/o )-Lenin.

COpo Complet, XVI. p. 212.)

allo que cap revoludá /la pot donar
ni mai no ha donat en la historia,
aquestes colles d'il.lussos, l'endema
de la presa del poder, decebllts i amar
gats, perduda lél fe, serien capa¡;:os d'
arrossegar lIurs ídols del dia abans i
lIanyarien les conquestes d'una hora
a mans de la contrarrevolució.

Esperit revolucionari! Si, esperit
revolucionari! Pero esperit revolucio
nari veritable. «Una llarga, dura i
sagnant experiencia, escrivia Lenín
I'any 1920, ens ha conven¡;:ut a Rússia
d'aquesta veritat revolucionaria: que
no hi ha dret a fundar una tactica re
volucionaria amb el sol sentíment re
volucionari». ¿Per que no Ii dieu al
poble la veritat que ens hél fet conei
xer l'experiencia? ¿No és insensat, i
fins criminal, voler que, elL mateix,
I'hagi d'aprendre «a través d'una ex
periencia lIarga, dura i sagnant»? Es
perit revolucionari, amics del B.O.C.,
vol dir esperit de séicrifici, <'8 I'ende
ma de la tevolucio», i aixo no li dieu
al poble.

¿Per que 110 li dieu al poble la ve
ritat? ¿Per que no li parleu amb el
llenguatge seré de la raó? ¿Per que
fora com sou de la cleda sectaria del
comunisme oficial-empreu envellib
topics que han estat f.unestos a tantes
bandes (Baviera, Hongria, Italia) i si
guiu a ulls clucs els «manuals de I'agi
tació» que Moscou exportava per va
gons, a cop calent de la. presa del po
der pels bolxevistes i quan el mite de
la Revolució Social-com un miratge
dilusiu-havia d'esc\atar, cada dia,
d'un dia a I'altre? Si ja fa més de dot
ze anys que Lenin va escriu;e La Ma
laWa Infantil del Comllnisme! ¿Per
que no abandoneu d'una vegada a
quests espeternecs de l' «agitació» i
no comen:eu la vertadera «propagan
da»? ':.Fer agitació-deia el vostre ca
marada A. Bernard, l'any 1925-vol
dir lIan¡;:ar m.ots d'ordre a amples mas
ses explotant un moment d' entusiCls
me. .L'agitació és d'afectes-passatgers
i rarament de Ilarg abast.) «La epro
paganda», pel contrari, s'adre¡;:a a la
raó. La seva tasca és persuadir per la
IOgica.> ¿No sabeu el treball d'educa
ció que ha estat necessari per a tmns
formar aquells pobres camperols ignoo

rants que. segons conta Linatcharky,
s'encaraven amb els bolxevi-stes i els
deien: (Ens heu promes la Pau i ens
heu donat la Guerra')? .

Nosaltres, els homes de la U S.C.,
aspire~l a apro.fitar les Ili¡;:ons de la his
toria. Si el nostre poble-cosa impo
sible-fos prou insensat per a seguir

Socialisme

•
PREU: 15 CENTIM5

Redacció i Admini.tració. A'vinguda de la República, núm. 39
.

lilQsses él la controversia
Campalans-Haurín

,.

1. Els nos/res amícs del B. O. C.

_ En els meus trenta anys d'actua
ció política no tinc en la c:;nsciencia
la recanya d'haver posat, ni una sola
volta, lIenya al foc de les discordies
obreres. Els lectors de lUSTICIA SO
CIAL amb bona memoria poden re~

cordar les meves velles campanyes
per a humanitzar les discussions dins
la família proletaria. No' calia que
Marx hagués assenyalat la unió deIs
treballadors com a postulat basic per
a iniciar el camí del socialisme perque
fos palesa I'evidellcia de la seva ne
cessitat. Jo imagino el panxó de riu
re que e~ deuen fer reaccionaris i bur
gesos quan assisteixen a aquests
mítings on els companys del Bloc
Obrer i Camperol fan tiretes de la
nostra pell i deixen a la socialdemo
cracia reta a un drap bruto Per aquest
motiu, tot i tenint moltes coses per
dir, no he volgut .mai correspondre als
atacs amb que m'han disti¡;]git els
amics del B. O. C.-no cal dir que
amb Ilur acéent no en sabria, ni que
volgués fer-ho-i, per una accentua
ció deis meus escrúpols, vaig suspen
dre la publicació deIs articles sobre
Rússia en el punt en que m'haviél de
veure foryat a dir coses poe agrada
bles i tot just després d'haver tractat
d'explicar, justif;car i defensar la Re
voluciQ d'octubre. Em feia por donar
·greixet al nostre enemic comú; al nos
tre enemic únic, cornpany Maurín.

. Em feia por que en divulgar les abe
rraciol1s,..les fallides, les errade-: ¡les
~ontradiccionsdeIs hOll1es que deten
ten a la U. R. S. S. el govern del
proletariat, la gent reaccionaria vol··
gués aprofitar les meves paraules per
.a fer "derrotisme" socialista. Quan
-es dóna el cas que a Rússia· els únics
encerts - i n'hi ha hagut d'admira
bies-han estat inspirats en el nostre
pur e5perit SI)ciálista!

Pero avui I'acció deis compa¡;¡ys
del B. O. C. comenya a estendre's
entre les nostres masses analfabetes
i l'accent 'demagogic deis nostres co
tnuni~tes-"excomunicats" pel Pa8a
Stalin-és més propi per a exaltar els
sectors del "Lumpen Proletariat" que
no per a formar consciencies socia
listes. 1 amb xurmes de lIesesperats
no hi ha res afer. Tot el més es po
.dra arribar a pertorbar un miting deIs
"contraris" o, en el cas extrem, a
cremar una esglesia. Pero 3questa
gent seria inútil-i fins perillosa-si
les circumstancies, i sobretot el nos
tre esfor~ de constant superació, ens
duien una oportunitat o una necessitat
revolucionaria. Predicant-Ios tothora


