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A C C I D E N T 

El dia 7 d'aquest mes ha mart ele£ tó altres consideracions que nosal-
trocutada una noia de 14 anys que 

treballaua en una petita empresa de 

Calella.. 

Un altre accident laboral, deis 

nxolts que es produeixen al nostre 

nais, ha tallai 

tres creierm dignes a analitzar a 1 ha_ 

ra de fer un judici sobro aquest cas. 

Les dificultats que té el petit 

empresari en el seu dcsenrotllament 

(impostas eleuats, mercáis, dependen-

ítc) le sobte la vida d un cia deis monoiolis capitalistas. 

e sser huma que comengav/atot just 

a donar els primers mssos, 
A la injusticia que represent; 

els vol subsanar mitjangarr.t 1'expía— 

taciá mes acusada de l'obrer.. Tretia-

lladors sense assegurar-(és diu que 

que a una odat en que encara s'hau- aquesta noia no ho era), instal.la-

ri; imar al col.legi, s'hagi j; cions sense un minim de seguretat 

le treballar una llarga jornada per obligar els obrers a fer 10, 12 i 

;uanvar-se manramont el pa, s hi u-
neix el 

uru' 

una mort brusca. 

mes hores, no lagar ni tan sois els 

drets legáis o les hores extres al 

seu iveu, etc. 
¿s un problema aillat, és des-

graciadament un problema molt gene-

ralitzat. 

De qui és la culoa? Qui és el res 

0 siguí que una men talitat carita 

lista, una ambicio de guanyar c'iners. 

a que es d eixins de can to l e s mes e-

lorasable? 
. f í c i l , en íues t a 

sonyaic; 

ros icnsí 
una causa única, 
¡le. 

ja concret, 

un únic 

iot si situar i co-

lementals normas de moralitat humana 

i social, en perjudici deis treball_a 

dors que son: les victimes d'una es

tructura social, 

ca antihumana. 
económica i TOlltl-

noixer l'crigen del mal, La CNS, que es a la practica un 

Al variar d aquest accident hi ha^i . instrument anti-obrer al serwei del 

o^inions molt generáis que la F.E. canital, es comnlice directo aque_s 
C. S, (Forces Electrigues de Cata- ta situació, permetent que l'arbbi-

-unyr) en té una gran responsabili. trarietat i 1 abus sinuin normes 

al '.nuiar el voltatqe de la. iiaries que ifecten els treballadors. 

;nt eléctrica a 380 uolts senr- m a quest sentit ens pregunt em, 
ñauar adequat unes instal.lacions quin desenllac final tindra aquest 

necessaries, en 1 afany no tires d es-

taluiar una quantitat de diners. 

Pct hav/or nart de rao en aqües

tes opinions, com hi haura part de 

rao en una altra opinió que ocu 

cas jurídicament? Com es saldara de-

finitivament? Es pagaran les indem-

nitzacions necessaries? Servirá per 

a fer recapacitar els uns, i prendre 

sa ls altres? Esierem lea r es-
els ins 

llar 
p e c t o 

;rqué 

rs de l'Estat de no v/et 

les instal.lacions inrius 

triáis estiguin on cendicions de 

seguretat, cem és llur obligado de 

w e11 Lar t 

mesures e 

postes. 

FULL ha senyalat uns motius de r¡ 

flexió per ais obrers i per a molts 

de petits ermresaris que son. 

den ser, honestos, humans» 
o no— 

No voldríem, "icro deixar de can- Si ol petit empresari te ^reble-

continua 



V te - - , 

:, que s'uoeixi contra el ueiitc^_. rea >nsaole :tls ios, :aru qus 
no busqui snlucicncr-Ios a esquenr.es deis obrers, imosant-lcs unes condición-
infrahumanos üe trcball. 
Al comengament hem dit que ens ero r'ifícíl establir un únic culpable. Pot 

ser al finalitzar aquest article ha quedat mes ciar. 
,3 estcni sota una mateixa situació, tots ,-atim un mateix regim, pero Í'Q 

brar es qui naga somare les conseqüencies. 
Aquesto vegada, una noia de 14 anys,. obrera, ha mort. 

HEM D'ANAR A VOTAR ? 

Dcfinitivomont tindrertr "Eleccions ^indicáis". 
En el NS 15 riel mes de marg aquest butlletí ja va donar la informado i 

les orientacions más precises. No obstont, considercm oportú d'insistir i 
concretar bé la nostra posició. 

No és un secret per a ningú que FULli. s'oposa rotundamont. al Sindicalismo 
Vertical, Nacional o com se'l vulgui anomenar. 

Cap obrar, amb un mínim de consciencia de closse, pot admetre, bonament, 
1*1 rivi .''un autentic sindicat. Es a dir, d'un sindicat cstrictament 

obrer, amb tots sis carrees elegits de baix a dalt i totalmont indo ¡ondent 
de l'Estnt. 

3a hom sonyalat, re "utidament, qu:: la CNS no és res más quo un instrumont 
fcixista irmosat ais trebnllndors per Franco a fi de controlar-nos i supedi
táronos ais interessos capitalistes. Lo seva mateixa constitució determina, 
forcesnnunt, quo cls seus jerarques no siguin ni puguin ésser res mes que 
uns burots cstntals. Es obvi, també, PUG -no es pot aspirar a canviar cap de 
les premisos de la CNS, jo que cls corroes sindicáis de.ienen, en riarrer ter
mo, del Qelegr.t Provincial i del President de 1 'Orgonització (os a dir, del 
ministre) i que, per tant, cls Enllacos que nosoltrcs elegirem, per majori-
tariament que ha siguin., no tindran mai una veritable representativitat: 
Siempre es vouran legalment sotmosos ais ordenaments jerarquics. 

Res%mÍT*vJ Si sc'ns crida a votar os, nomos, per utilitzar-nos en un nou 
escarní do la democracia i del sindicalismo. 
Pero, el que nosaltres, obrers, no podem for, precisoment por representar 

un nou atac ais nostres drets i ais nostros interes.sos, és prondre'ns les 
eleccions amb indiferencia o folklbricament. No perqué siguin una farsa po
do:;, r.nir a votar uns individus que d'antuvi sabeh que no teñen can disposi-
cié por "fer-sc mal veurc". No podem" a-nar a donar la nostra aprovació a una 
gent que per quatre diners, un sopar a Barcelona o un viatge a lYladrid es
tán disposáta a bailar ni? ncirtls do la patronal. No. No podem:, amb les no¿ 
tros paporetas, recalzar los ambiciono .jorsonals d'uns tipus sonso oscrú-
pols disposats a vcndro's cls companys. Tot ol contrari, és precís quo ens 
movilitzem porqub, en lloc deis impostors habituáis o de torn, surtin ele-
;its oís mes conscionts, íntegros i combotius do tots nosaltres. 
~r ';cr,:n-nns bé. No és quo considorem que es pugui for gran cosa a través 
1 burocratismo vorticalista ni tampoc des ,d'un Jurat d'Empresa, pero sí 

que alo carrees donen más forca dins l'em¡resa i son un suport logal útil 
p r a resentar cortos rcivinriieacions. I, sobro tot, i por múltiples raons, 

ro és preferible que siguin ocupats pcls companys mes honestos que per 
obrers cnernics de la sova matoixa elasse. 

FULL fa un loblc cridament en aquostes Eleccions Sindicáis: Voteu si 
toniu cormanys que us uguin reprentor a tot i a por tot, utilitzant tots 
cls modis legáis com son reunióos i asscmblecs dins la fabrica", pero no vo-
teu si no toniu uns candidats represontotius. 
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