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L 'im peria lism e alemang

tam bé es mostra agressiu i

amenafa l/a jn"dependtmcia

d' A ustria.
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Etiopía ha caigut definiti

vament so ta les urpes del fe i;

xism e ttaliB. .

d'agru par- se en un front com

pacte i convertir la guerra

H em en tra t en un per{ode

de complert desordre interna

cional, i la guerra és només

qüestió d'oportunitat.

La classe treballadora hit
d'agru par- se en un front com

pacte i convertir la guerra

im perialista en una g e rra

civil i escla far la propia bur'

gesia qu e la vo l portar a la

matan fa.

na es considera una nova C en...
tra l Sin dica l; pero els Slndtcats
de la matelxa es com prometen a
lIuitar per la defensa de les ba 
ses aentadee per la Conferencia
per arribar a una veritable unltat
en una sola Central, que no es
tlgui adscrita a cap tendencia
política, ni socialista ni anarqula
te. Que sigui de tots i per a tots
els rreballadors.

Una infi nit at d'ecords d'execu
ció immedieta es prengueren ,
que el Comité de la 1"'. O. U S ,
portara a la prácttea.

Resumint: la Conferencia ha
demostrat palesament que la'
consigna de la C. N. T. i la U.
G.- T. de fer deseparelxer els
Sindicats autónoma no sois era
una censlgua falsa sinó co ntra
produent per a ells mateixos.

Després de la Conferencia,
els Sindica ts Autonoms tenen
una persona litat propia i lncon
funsible que indiscutiblement els
fa passa r al pr imer 1I0c, a Cata
lunya, com a for<;a Sind ica r or
ganitzada.

Aquesla personalitat als Sin 
dicafs Autonoms els la hi dóna
la Eederacio Obrera d'Unitat
Sindical.

Fa s eves les res0-

lucíons de la Con-

SocialistaCentral

LERIDA, :10 de mayo de 1936

per la Unitat Sindical,

Unitat Sindical

de 150 Sindicats i 60.000 obrers
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•Unital Sin·--·

per al proletariat d'Ibería

•

i definida al moviment , encoratjar als que deta
I eJxin, fer decidi r als vacil ·lants. En una parau 
la, cal passar del domini de' I'abstracció al ter
reny practico Amb aquest fi , la C onferenc ia d 'U-
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La neceseítat d'eposar un bloc eompacte als ovlment sindical només 1:Ji, ha un camf: el de la

ataos dre la bUllgesié'li" de defenser amb eñcacts sló .srea lítze d e per milja 'un cciiJ'gtés el qual
els Interesaos de la 'classe obrera, de compter sístelx in rep resenrents die rotes les organlrza-
amb organttzeclons de combar ·poderoses que ons, sense distinció de tendenc les. D'equests
faciliten la llulta emancipadora deis treballadors, , ngrés en s untlr la una central unificada, basada
lmposen la rapida líquidació del pres enr estar de els prlnclpls tactics d'organització de la lIuita
divisió del moviment slndlcal. classes que obtíngueasln la majoría.

La clasee obrera vol la veritat, aspira ardent- La realilzació de la unítat sindical de Cata-
ment a 'obtenlr -Ie; perqué té una consciencia cla- ,nya tindria una lmmensa repercusió a Espan}\a.
ra deIs aventatges que. Ji reportaníe -:len el sen clesse obrera de t,ot el paía, estimulada p'er
comb ár dialli cO'nFra la clesse explotadora . La ar- l! es t l1xemp/e; Impulsaría les seves (}Irg anitza-
visi6 sindical facilita I'ofensiva de la b ñrguesle, s slndlcals a seguir el matetx camí; el mo ví-
la quel explota en profit propl aquesta divisió t a evor de la unítar, esdevlndrla tan lmpe-
utilitzant habllment la competencia entre /e.':\ di- que la unifi cació de la C. N. T . na U. G. T.
verses organ/tzacions obreres, i aflebeix- enor- odulrle amb relativa rapldes e , i, aleshores
mement la capacltat d'atac i de reetsten cta deis la ntra l uni fi cada creada a Cetalunya es con 
treballadors. · ve r;. ia autnmáticament en la Federacl ó Catala-

La Conferencia d'UnUat Sindical, reunida a n de la Central genera l ún ica

Barcelona durant els dles 2 i l de maig, després Per recollir, dones, aques t estat cl'esperit , la
d'una amplia dísc·ussió, en ia qual s' ha examinat Oonferetlcia d'Unitat Sindical declara la llieces
detlngudament restat del Ii6stre moviment sindi- sitat de la fusió de tots elg·Sindicats aulonoffis
cal, ha arriJ:)at a les cd~clusi6ns següents: a sistents r deis altres que hi v ind/lan en 'un sol

1. El gran nombre de sindicats que han as · o ganisme que sintetilzi I'acció soCial mllncomu ·
sislit a la Coóferencia i ¡'esperit que ha informat Qilda de (ots e\ls donant· !i úna di reccló única i
les seves deliberacions, són la prova més elo . u a disciplina coherent i organica, pero afirmant
qüerit de I l importancia que ha adquerit a Cata · ben fort que aques ta nova organització que anem
lunya el moviment d'unitat sindical. Oposar , a crear per valoritzar I' acció deIs Sindicats au
obstacles a quest moviment, negar-Ii el suport i t noms, «no és pas una nova central sindical» i
la col 'laboració, és . ~irarar~8e d'espallles a /a per ,aixo fa una crida, ferven t a to ts els sindicats
voluntat cJarament expressadil, de I'a classe trie¡ a oDoms q,ue encara no s'ha n inlr eg rat al nos
bailadora. - t mev iment que vinguin a lia nova' organil zació

11. El problema del nostre moviment sindical sindical sense principis espeeífics .políti cs de·par
DO. s pot resoldre. com pretenen alguns- di. ti , de'g:rups o. de seda i que «estara » dispos ada
vidint sindicalment la.classe treballadora en dos el tot moment a pre ndre part junt amb altres

t I C N T . I 'U G T d . o ganitzacions a no us reagrugaments i a novesgrans sec ors: a . . . la. . ., est... ' . .
nats a englobar" respe etivame'nt, ers obrers ¡mar- unifi cacions fins a arribar a la Central S md lcal
quistes i els obrers marxistes. L'absurdit'at d'a- .,. nica de la c1asse treball adora de C atal unya
questa fórmula no pot ésser mis evident: els rimel' i d'Espanya despré s.
obrers s'organifzen..sindicalment no en lIur ,qua- y. Comprenenl ·ho així , fa € onfdenci!l d' l;I
litat d'anarquistes o marxisles, sinó solamel11t en n tat Sindical decideix empendre una acció sis 
la d'explotals. Si s'acceplés I'afinitat id eologica t matica i persi steut per tal d'aconseguir aquest
com a Dase de )'organització sindical. hi hau tia jecfiu, que respon a les aspiracions profun-
d'haver. en bona lógica, no solament sin cllicats s de les masses obre res. C al unir tots els es-
marxistes i anarquistes, sinó també de les altres f r~os per lal que no es perdin esterilment . ca l
tendert¡Cies politiques. ohesionar I'aceió unitar ia estructurant-Ia con-

La fórmula té, a més , un altre defecte tona- nlentment per tal de donar Ji la maxima efica-
mental: el d-e partir del suposit que la devisió és a; cal realitzar una intensa propaganda a tot
fatal, irremeiable. atalunya, per la l de donar una orienta ció ferma

i definida al moviment , encoratjar als que defa
111. U na allra de les fórmules, ne· menys

Inacceptable consi15teix a «realilzar la unió» dins I eJxin, fer decidir als vacil ·lants. En una parau-
d'una' de les centrals : la U . G. T. o la C . N .. T . la, cal passar del domini de I'abstracció al ter- .

reny practico Amb aquest fi, la C onferenc ia d l I -
Aquesta f órmula és.la de )'absorció, la viabi- Itat Sindical deci i:Jefx organitzar la Huifa per: la

Iitat de la cual esta absolutament descomptada. ilat mitjan~an t un org'anisme que portara el
Si practlcament fos possible, el problema de la om de «1"'ederació Ob rera d'Unifat Sindicar» i
únital no e'Xistiria , I'e~ tal com el seu origen ra - que no sera una nova central, sinó un organis ·
dica precisamen en el fet de la immenSill majoria me destinat a coordinar I'acció de tot es les or-
deIs treballadors no es senten representats per anitzacions partidaries de la unífa •
cap d'aquestes due15 central's.

IV. Per aconsegulr la unificació del n08tr~ (Segueix a la plana 4)

111. Una allra de les fórmules, ne· menys
inacceptable consi15teix a «realilzar la unió» dins
d'una' de les centra/s : la U. G . T. o la C. N ., T.

Resolució sob're I

Una sola organítzacíó
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~iDcicats AUlonoms, en aelensa
d'aquesta posiclé U nitar ia, I per
a obligar a la U. G. T. I a la
C. N. T. a . fusionar-se, la Con-

La Conferencia

Tal com estava anuuciat, els
passets dies 2 i 3 de metg. es
va celebrar a Barcelona la Con
ferencia d'Llriltef Sindical.

Més de 200 delegats de les .
poblacions més importants de
Catalunya: Barcelona, Sabadell,
Llelda, Terrease, Mataró, Giro
na, Reus, Terregona; Sitges,
Olot, Ftgueres, T~mega i altres;
Sindicats Regionals com els de
L1um I Forca, el de la Indústria
Fabril i Textil, i el de la C.-A.
M. P. S. A. asstsrelxen a dita
Oonferencia, que,e$ pot consi
derar el punt de partida pel camt
vers la Unltat S~ndical a Cata
lunya.

Els debars de la Conferencia
foren d'un to elevadtsslrn podent "
constatar, en el transcurs de les
intervencions deis delegats, la
feblesa de les poslcions de la
C. N. T. i la U. G. T. a Cata
lunya,' i que la classe obr~rá' 'ca
talana, en la seya totaJitat, \lOr
la Unitat Sindical, dintre d'una
sola Central.

En aquest sentil la Conferen
cia es pron\lncill categericament

Res de C. N T. ni U. G. T.
Ni Central Sindical Anarquist·a,
ni Central Sindie,al Soci'aJista.. .

Seguint pe'!' camii de la C. N.
T. i·la U. cu. T. els republicans'
t1nd'rien dret a· cr.ear,. també, la
seva Central Sindical; igual que
els comunistes i les demés ten..
dencies polUiques. Aixó es un
absurd o

E'I que cal 'fer , i aixb acorda
la donferencia, és fondre enLln
sol organisme Slndlc\alla lJl. G.
T. i la C. N.. T. i 'els Sindicats
autonoms.

Els interessos economics
deis obrers són els mateixos.
Perque, doncs, mantenir aquesta
divissió en dos centrals Sindl
cals. que tan mal eDS fa?

Per. a COOrdin6f' el treball del
Sincicats Autonoms, en defensa
d'aquesta posiclé Unitaria, I per
a obligar a la U. G. T. I a la
C. N. T. a . fU$ionar-se, la Con
ferencia, en mig d'un gran en
tussiasme, acorda crear la «1"'e
deració Obrera d'Unitdt Sindi
cal». (F. O. U. .) La 1"'. O . U.
S. en les resolucions aprovades
per la Conferencia, que publi
quemen aquesta plana ,assenyala
Ja sevlI posició unificado ra i que

Ni
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enrolar a la U. A. tots els [oves
pagesos de I'horte lle tdatane.

-Amb motlu de les dlspoai 
cions del Govern de la Genera
litat que Iracten de la reposició
deIs que feren llencats de la rerre
i obrlnt un nou perlode de revi
slons de contractes, hem cele
brat darrerament una altra As
semblea extraordinaria, per tal
d'inforrnar als companys page
sos sobre l'elcanc de les matei
xes.

La Unió Agra ' ia llenca les
consignes de que tots els page
sos fagin revisió de contractes i
demana que no creguin que els
ho portin fet a case sinó que han
de mobll ítzar-se ells per a con
segulr-ho.

En dita assemblea el cornpany
Pelacín feu un ernplí i detallat
informe de Je ímportáncla que
tenen les disposicions dlctedea,
i exposa el pensement de la dí
recció del ·S indical.

No cal dir que l'assernblea
aprova amb entualesrne el pla
de treball a desenlrotllar per lal
d'tntenslflcar les revíslons de
contractes.

-Bis pagesos del carnp de
L1eida cada dia es senten més
iden lificals amb la nosIra orga ,
nització, ma.! pesi als nostres ve
i'ns d'ellfront, entossudils en fer
uo allre sindicat de pogesos, per
anar contra la nosIra Unió Agra·
ria. Es inútil pero, La U . A. és
l'organització 'I' agesa de les ca ·
!J1arques lIeidalanes més forta i
és el ' perv¡'ndre vicloriós deis
pagesos de les nosrres terres .
. , L 'informador camperol.

Sindicat d'Olicis Varis
AQuest Sindical continua des

enrotllant amb molt ~xit la tasca
d'organització i plantejament de
fTIi110res de toles I~s seves sec
cions organilzades. Darrera
men! s'ban guanyat les bases
pre~entades per la Secció de
Teixits de la fabrica de la «Tex
til Leridana» malg at l'oposfcló
afe'rrissada de dit burge~, que
volía que les seves obreres con ·
tinuessin amb els sous de mise
ria en que fins avui les tenia sot
meses.

-La Secció de Vaquers ha
presentat unes bases de millo ·
rament moral i material a la
seva patronal, que als momenls
de sortir aquest comentari segu
rament ja estaran aprovades.

-Són molts els companys j

companye~ de noves seccions
'que ingressen al nostre Sindi
cat, eSlimulals per les millores
que hem anat guanyant per a to
~es les seccions del Sindical.

-Companys, companyes!
Procureu fer ingressar al Sln

dicat tots aquells . companys 'j

companyes que encara estiguin
sense organitzar, pel' a que din
tre poc puguem dir amb goig,
que tots els rams dispersos de
L1eida els tenim al nostre Sindi
cat i que en lots s'ban aconse ·
guit millores.

L' lnformador.

Sindicato de la Metalurgia
En reunión de Junta Directiva

celtbrada el dia 8 de mayo se
acordó dar una cuota de 3 pe
selas semanales para los com
pafieros de la U.L.S. que está[J
presos.

-Por orden de la Directiva
se desplazó 1I Barcelona , para
representar el Siqdicato en l(t

•16n

ao Pons. Tresorer, Manuel Ba·
lIes pí. Comptador, Josep Pifarré.
Els altres carrecs continuen de
sempenyant - los els companys
qne ja ho eren.

Aquest Sindicat celebra as
semblea general ordinaria el
passat dia .26 d'abril. Es discu
tiren assumples de molt interes
remarcant com els més interes
sanls els de reorganilzació de la
Junta i organilzació de grups jo
veniJs.

La Junta ha quedat formada
de la manera següent: President,
Salvador Mor. Secretari, Jaume
Teixidó Polo. Vice·secretari, Jo
an Pons. Tresorer, Manuel Ba·
lIes p(. Comptador, Josep Pifarré.
Els altres carrecs continuen de
sempenyant - los els companys
qne ja bo eren.

L'assemblea aprova el crear
els grups jovenils. Cal formar
militants capacitats. Els ¡oves
pagesos han comencat ja ha tre
bailar activamenl al Sfndicat i
ban in iciat una C¿¡mpllnya per

Unió Agraria

Slndtcet hi ha aqu ella disciplina
necessarte. que el que es propa
sen alcancer s'etcenca com flns
ara s'ha fet, i com així anirem
fent, cada vellada que les 'aspi
racions de lols els treballadors
.de Construcció vagin augm'en
tan!.
Companys, lots els que tingueu

aspiracions de millorar voslre
nivell de vidq, ingresseu ,al Sin
dicat de Construcció, que és ~I

lI~c on se us defensara millor els
vostres interessos, i 'sera lambé,
a la vegada, com podrem posdr
en practica tates . a quel/ es aspi

racions que Oens són necessaries
Cal, al mateix temps, que tol~

els trebalJadors de Construccló,
es donin comple que per alean
car tates aquelles aspiracions
que ja sabem tols quines s6n,
cal imposar la unió de tots
els Ireoall adors de Construcció
sense coacció de cap c.Iasse, i
deixant de b,!oda ofot~s les ten·
dencies, ja que estem explotats
tols per' lá maleixil burgesia, i
no fd distinció de cap c1asse
deis qui pensen d'una inane~a o
d'una altora. Cal, dones, tenir en
compte aquesta posició de la
burgesia. i nosaltres tenim el
deure d'acluar en comú, ja que
els nostres interessos s6n co
muns.

Per la unió de tots · els Ireba
lIadors de Construcció.

¡Vlsca la Unitat Sindicallt.

L'informador de Construcció

e
Es pre sentaren, 101 segu il, unes bases de

treball que foren rebutlades de pie.

La U.L.S.. després de vencer en la primera
Ilulra . no podle, ara , fer merxe endarrera i ern
pra els mltlans que creia més aproplets per a
fer entrar en raó al burges.

El resultar ha estat el que esperávem.

Sense emprar aquests mltjans expedírlus no
tenfem cap segureter d'essolír la victoria.

Per alxo, creiem haver cornplert amb el nos
tre deure.

El Contrecte de freball ara establert es el
punt de partida de la consecucló d'alrres millo
res més importants.

Remarquem que par dues vegades la U. L. S.
ha vencur als senyors Espinal i Prat, i que no
estem dlspoaets a que aquestes victórles siguin
escamoleja des.

Es aquesta una nova demostracíó de que
a Lleida sois la U. L. S. aconsegueix millores
per als seus afiliats.

tant de la U. L. S.

onstrucció, amb
el temps que orta d'actuació,
pot dir que el resultats són molt
falaguers ha ot se 2nrolat din
tre I'organilz ió de Copstruc
ció molt nom e de treballadors .
Podem dir , él b molta satisfac-
ció, que enl els treballadors
de Conslruc va augm~ntant

aquell esperl Indical que feia
molt temps bavia exi slil i, a
més, tots el Ireballadors ban
pogul conslal que on s'ha de
fensal millor seus interessos,
ba estat el no e Sindicat, per
que tols sabe bé que al nostre

lebrerem una ess emb'ee per a
tracrar d'aqu stes i altrea ínte
reesants qüe íons.

- S'acostei dies d'actuació
intensa davanl el fet de la re
forma del COlltracte nostre. Cal
que lols els companys ho tin
guin present . compleixin estric
tamenl .els agords que es pren
guin sobre oquest particular.
Cal sobretot nlensifi car la pro
paganda en favor del nostre
Sindicat Re ooal i difondre I'al
cane de les illores que es de-
manen per ue tots els com-
pan-ys sapig él q'ue atenir se. '

-El Fl'ont Dic.no esta tren·
cat; esta l'\USP i el nostre Sin
dicat fa els ' j ossibles per toro
nar a don r li ida, pero sembla
que elem 01, inleressats amb
baixes fina'lit s'entrelenen en
sembrar conf ionismes i en vo·
ler deslruir el ostre potent Sin
dical Regioo . Tots els com
panys no han e ter casde cam-
panyes difam ories ni de' veus
volanderes. n de fer-ne sola
menl del Que S Juntes respon
sables facin aber i del que
acordin les a emblees.

El n'oslre indicat avui vol
ésser auto no vol reformar el
Cootracte, v lomar a lIuitar
junts elá Ireb adors de lIum i
forea en un f nt Unic. Pero no
vol que ni la U. G. T. ni la
C.N.T. el e demnin a mert i
facin desapa Ixer. La tasca
immediara í1 el' és: 110U Con
tracte i acluar l Front Unic, Tot
el demés és maniobrf's. Pero
també vol fer úblic que, juols
o sois, el Si icat tirara enda
vant la retor a del Contracte.

LA JUNTA.

Federació d treballadors
del ra de Construcció

al
Uoa victória imp
No és la primera vegade que hem dil que

per a defensar, amb exn. els Interessos de
clesse' treballadora cal, per damunt de tot, que
el Sindical Que vagl a defensar la till gui la me
joria deis obrers organítzets.

I a L1eida, com a to t Cctalunya, ~ I a malor.b:l
esta al marge de la C .N.T. i de la U .G.T. p r
causes que no anem ara a enalítzer , ho consta

tem tan sois .
La fabrica de telxlts «La Textil Leridan »

deis senyors Espinal i Prat, ha estar des e
temps immemorial un feude , en el 'que cap
ganilzació sindical hevla pogur penetrer-hi.

En quantes ocaslons s'lnremá organilzar
l'Empresa ho impedí, emprant lota clesse
coaccione i represeltes.

L'enemic més clássíc del proletarial de LI 
da era aquesta Empresa.

La U. L. S .• l' organítzacl ó més potent de
L1eida en feu qüéstió d'amorpropl i, per prime ·
ra vegada s'organilzaven les companyes de di
fabrica, sense que el burges gosés prendre ci\P
represeál la.

zaciones, pues de ello depende
en gran manera la buena mar 
cha de este Sindicato.

Cotizaciones efectuadas des
de la semana 14, 27'96 plas.

16, 17'70 »
16, 409@ »

El informador.

L'assumpte deis compahys del
Canal d'Ur.gell ha entrat ja en
una fase intensa d'actuació. Com
pllnt els acords convinguts, el dia
8 d'aquest mes, ha estat presen
tat oficiahnent a I'Empresa i De
legació del Treball el projecte
de nou Contracte CoI'lectiu de
Treball, en nom del «Sindicat
d'Empleats del Canal d'Urgell»,
",~r tal de substiluir I'actual' Pac
te, que ja ba finit, pel que es re
geix el treball deis companys
nostres d'aquella Empresa. Si
el dia 23 del corrent la Societat
del Canal no ha donat una con
testa satisfactoria i no s'enlra
rot seguit en discussió· s'anira
rapidament a la celebraciÓ d'una
assemblea per aco~daF , l'actitud
a seguir i presentar els plecs de
vaga, si la resistencia obslina,da
de l'Empresa hi obliga. Cal que
tots els companys de la Secció
afectada, i tots els allres també,
actuin inlensament i preparin bé
el pi a de lIuita. Anim i endavant
companys del Canal que la vic
toria sera vostra!

-Assabentem als companys
que la Junta Directiva, davant
la invitacló rebuda d'assistir a
la Conferencia d'Uoital Sindi
cal que s'ha celebrat recentment
a Barcelona, va dirigir-se al
Comile de Relacions , demanant
l i assislfs a la mateixa, repre
sentant el ':>indicat Regiona l. El
Comife fent se'n ressó hi con
corregué amb caracter informa
tiu.

-Hem rebut ja I'anteprojecte
del Conlracte de Treball que ha
elaborat el noslre Sindicat per
tal de reformar el que regeix ac
lualment. Darrerament a Barce
lona s'ha celebrat un Pie de Co
mile ampliat en el qual s'aprova
dita reforma i es faculta al Co ·
mite que activés els treballs per
a presentar -lo a les Empreses
el més aviat possible. Per tal
d 'i nformar a to ts els companys,
el proper dimecres, dia 27 del
corrent, al nostre local social .ce-

Sindicat L1um i For,a

tal de reformar el que regeix ac
lualment. Darrerament a Barce
lona s'ha celebrat un PIe de Co
mite ampliat en el qual s'aprova
di1 efQrma i es culta al Co -
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de nuestros camaradas presos,
como igualmente de divulgar
entre nuestros asociados sellos
de 0'26 céntimos, que espera
mos Que or solidaridad 'i com-

-El día 4 del corriente mes fue
ron entregadas a la patronal de
carroceros las bases que dicha
Comisión presenta, las cuales,
si no son aceptadas el próximo
lunes, dfa 18 del corriente mes,
dicha Sección irá a la huelga .

-Esta Junta , en reunión cele ·
brada el día 8 del corriente' to
mó el acuerdo de contribuir con
6 pesetas semanales para ayuda
de nuestros camaradas presos,
como igualmente de divulgar
entre nuestros asociados sellos
de 0'26 céntimos, que espera
mos que por solidaridad y com
pafierismo, tomarán todos nota
de ello.

- S e r uega a todos los compa
fieros encargados de la cotiza
ción de sus respectivos talleres,
lleven con regularidad IllS cotf-

Este Sindicato celebró reu
nión general extraordinaria el
dia DO del mes de abril en la
cual, una vez aprobada el acta
anterior, se pasó al segundo
punto.

El presidente da cuenta a la
Asamblea de los trabajos reali
zados po~ esta Junta en el plan
de reorganización, haciendo
constar que la Sección de Bar
nizadoras está totalmente sindi
cada, como igualmente varios '
compañeros que estaban en la
C.N.T.

El número de asociados de
este Sindicato en la actualidad
es de 166.

En la renovación de Vice-pre
sidente queda elegido el compa
fiero carrocero Simó.

Seguidamente se ponen a dis
cusión las bases que la Comi
sión de 'carroceros redactó para
su aprobación; intervienen al
gunos compañeros haciendo
constar que debería ir incluído
el jornal mínimo para aprendi
ces; Peiró,por la Comisión, con
testa diciendo, que si no lo es
tablecieron es porque no encon
traron la fonna por falta de ellos
en la sección.

A fin de resolver el caso, se
acuerda ~ue la Junta, Comisión
y aprendices, celebren reunión
el próximo domingo para llegar
a un acuerdo y que seguidamen
te presenten dichas bases a la
patronal.

Sobre la Conferencia de Fren ·
te Unico Sindical. son lefdos
unos comunicados recibidos de
dicho Comité, en los cuales nos
invita a que nuestro Sindicato
lleve un representante a dicha
Asamblea, el cual recae en el
éompafiero Juan Serra, quien,
por acuerdo de este Sindicato
hará conslar qije la forma de

. llegar a la Unidad Sindical que
hoy en dfa se plantea, es la fu
sión de las dos centrales C.N.T.
y U.G.T. y luego ios Sindicatos
Autónomos. '

Tareas inmediatas a seguir
es la realización de reltlciones
entre los Sindicatos, e inmedia
tamente a un plan de mitines
sindicales.

Asuntos generales. Estarán,
por la Comisión Juvenil, da
cuenla de los trabajos llevados
a cabo por dicha sección, ha
ciendo constar que muy pronto
estarán encuadrados en nues
tras filas la totalidad de apren
dices.



to ts foss in com vosté ens enteo
dri em fácílment!». E l bur ócrata
s'enternelx i contesta que : «Si
tors els patrons fossln com Don
F ulano, no hi heurta co nfllctes»!
D' aquesr e ma ne ra el burócrata
arriba ha ésser «persona g ra ta»
als petrons,

Acf a Llelda tenim un d' a
quests casos. Es tracta de la
«persona grata» del senyor So
ler i Rocafull .

Per ésser «persona grata» fou
el candidat de la patronal per a
ocupar la presidencia de la Co
mi ssió Inspectora de l'Oflclna
de Collocacíó Obrera.

Per equest mateix motlu, en
la reunió de la constilució irre
gular de l'esmentada ofici na, el
SOls-Delegat de Treball defensa
per a president de la Comissió
Inspeclora el nom de .la «grata
persona» del senyor Soler i Ro
caful!.

Per aquest motiu ha estat no 
menat president de la Comissió
esmeotada.

Per ésser «pers ona grata» a
la patronal, naturalment, va ocu
par la vice· presidencia de I'«A ·
grupació de Jur(Jts Mixtes de
Ueida» amb un sou de 500 pes
setes mensuals.

Per quin motiu , ara té la pro-
mesá formal de tortar ha ésser
reposat en la mateixa prebenda,
doncs encara no ha deixat d'és
ser «persona grata».

Per que també és «persona
grata» a les autoritats Ele treball
té lliure entrada a qualsevol ho
ra a la DeJega<;ió de Treball, per
a treballar per tal que els mobles
d 'una enlitat. que ha estat baixa
de la U. G' T. i ha ingressat en
un S indicat de la U. L. S ., si
gui" considerats com d'entitat
dissolta i passin a poder de la
U. G . T, En al¡uesf propbsit
«grallssim» hi troba, pero in
convenients seriosos. Tan serio
sos, que és més segur, i menys
exposat. que novament s igui re 
posat en el correc de les 500
mensuals, abans Que aconse
gueixi els mobles.

El senyor Soler i Rocafull,
«persona grata» de la patronal
lIeidatana és el president de la
U. G . T. loca!. Aixo és un mo·
tiu «grallssim» més per als pa
trons de Lleida.

s ernblea- Iíting el 1 Camps

Treball de la Generalitat

senyor Ramon Ca stan .

Persona grata

que vénen realitzant les · forces
reaccionaries suspenent tola e1as
se d'obres i construccions... A
quest era I'informe que vós tenieu
I'obJigació de presentar i no ~I

que us avanteu haver redactat,
portat per les voslres reaccions
personals, sense analitzar les
realifats ·concreles .

Haveu demostrat, amb el vos
tre procedir, ésser indigne d'ocu
par el 1I0c que avui ocupeu . Heu
demoslrat, amb la vosJra Jleuge
resa, al comentar un informe
que en tot cas tenia que ésser
secret, que no podeu dignament
seguir al Iloc en que us Irobeu.
La vostra actuació, I'actuació
del Delegat de Treball, no pot
ésser en doctrina burgesa favo
rable a un deis sectors socials.
Si bé jo personalment comprenc
el significat i no sento cap res·
pecte per aquests principis, vós
teniu 1'0bJigació de respectar los
I de complir-Ios. Ten iu, d'acord
amb els mateixos, que procedir
amb imparciaJifat eo que no ha
veu realitzat, amb dany evident
per als obrers.

Les organitzacions aplegades
en la Unió Local de Sindicats
demanem la vostra desfitució.
No vaig ha fer I'apologia de la
justesa d'aquesta petició. Un
deur.e efic findria que fer vos
comprendre eo que no vull dir 
vos. Quan s'ha actu,at amb Ileu
geresll, irresponsabilitat o mala
fe, i s 'ocupa un 1I0c de res pon
sabilitat s'ha de tenir la suficient
franquesa en reconéixer ho

J. BUIRIA.

El Sr. Soler i Rocafull
Estudiant la psicologia i tac 

tica del burócrata del moviment
obrer podem veure que aquest,
a mida que m és s'lnden tlflca
amb la seva funció burocretlca,
més es momifica i xabac ana.
Poc a poc, va colloeantse per
damunt dels seus companys de
clesse, va trobant amlstats en
altres medls, va deixant lnclus
síu els seus hablrs i costums. A
través de les seves gestíons, i
el que és pifjor de les seves tran
sigencies, arriba a renlr una se
rie d'amistets amb els patrona
deis obrera i interessos que oñ
cialment representa. EIs patrona
són els seus amlcs partlculars I
el reben en lJurs despatxos amb
tot genere d'atencions. Quan la
visita és acabada, a man~a d'a ·
comiadament, després de do
nar-li dos o tres copets a I'es
quena, el patró exclama: «Si

1
de

Treball,

Castan, ac
e TrebalJ a
en aquesta
il arriba t a
s per la seva

de que ac
ililat absolu
mala fé?
ció amb els
a c1asse que
ció deis Sin
sen la Unió

d'lnsults, calúmn s, i lIeuge·
reses.

El senyor Ramo
tual Sots-Delegat
L1eida, demostré!
qüestió que si bé
munt no he estat
clara intel'ligencla

El fort, deja, de eu informe
és que justifico qu en la fabrica
deis senyors Espl l iC. a no hi
ha feina i es retrl eíx deg uda
ment a les obrera per quin mo
ttu pot ésser rene il l 'esmenta
da fabrica . Tot él' rovoca t per
l'actuació dels ele ents que di
rigeixen la Unió L cal de Síndí
cars, 'els quels s n arnlcs del
desordre, foment ors d'estate
de confustonlsme lrres dicteris
per l'estll.

Perque, doncs I 5ón certes
aquesles afirma ns vostres
senyor Delegat TrebalJ, al
cap de dos o tres <l íes d 'haver
elevat a Conseller ¡'informe de
que us avantaveu I'empresa de
la fabtica. La T iI Leridana,
acceptava augme l' els jornals
I totes les demés vindicacions
morals que dema ven les obre
res?

No és aixb pro
tueu amb Irrespos
la o amb manifest

No té aixó re
impe'dimenls de t
poseÍJ a la legalit
dicats que com
Local de Sindica

Es aixb confin
tica emprada des
ci6 que vós CJirigiu coaccio-
nar r; que s'ingress' delermi-
nat organisme si nd\ 1, per tal
de res lar forces a la U. L. S. ?

No és desig de complaure a
un sector social, en perjudicl
eviaent d'un allre, él vosIra ac
tUud en el complimeot de la jor
nada de 44 hores e el ram me
tal'lúrgic?

Perque' us avanteu que en I'in
forme que esmen te falsegeu la
veritat dient que la U. L. S. res
no representa en I moviment
obrer local?

Quina finalitat p tseguiu?
Coneixem ilba sl ent eo que

perseguiu. El vos e subcons
cient us ha denunci . Heu pale
sat massa, eviden ent, la vos
tra lJeugeresa i irre ponsabilitat.
En /loc d'un info rm per tal d'ai·
xafar, com us avan u, a la Unió
Local de Sindica 8, la vostra
obligació era, seny r Delegat de
TrebalI, fer un in~ rme on se
nyalessiu la situad exacta deIs
obrers de Lleida . I justesa de
les séves peticí s, els jor
nals que guanyen, el boicoteig

conclu ion aprov de en

un document al onseller

d el Sots-Delega

le.

nlobres, qu~ segurament formen
part de I'ofensiva que la U. '0.
T. i C. N. T. porten conlra els
Slndicats Autonoms, i més con
cre,tament, a LIeida contra la
U. L. S., ba v<;>lgut posar en
coqeixemenl de tots els com
panys obrers deIs Sindicats que
controla i a la e1asse trebatlago
ra I1eidatana en general tot 1'0
corregut, sen~e caure en les In
sldioses afenses que Ilencen
contra nosalfres els de la «Casa
del Pueblo» i Parlidets d'entele
Quia que la secunden.

Quan la U. G. T. i el P. S.
O. E. deixaven d'actuar a I'A
Iian~a Obrera local, la U. L. S.
recoIlia la direccló i sosteniment
de I'Alianea juntament amb el
P. O. U. M. i la U. P. A. No
s'hi val ara a voler donar Jlieons
precisament aquells que més co
ses tenen per aprendre i callar.

Pel demés la U. L. S. reafir
ma la seva adhesió i actuació
als prlncipis Que representa la
festa del Treball i Iluitara sem·
pre en favor. de la Unitat Sindi
cal i de la AJianea Obrera.

El Camite de la U. L. S.

L'actuaci6 del Sots-Delegat de Treball

Aparenr-se en el carrec que
ocupa, un individu que el deu a
amletats personels o polítíques
e'ha evenrer, el que encara és
més greu, en una taula de cafe,
d'haver elevet un informe al
Conseller de TrebalJ de la Gene
ralitat de Catalunya en el que
calumnia, d'una manera canalla,
els dtrlgenrs de la Unió Local de
Slndlcers.

Heus ací una manera de pro
cedír que carecterírze la menta
ltrer I la morelítet d 'aquesta me
na d'eutorttats. Car una autorl 
tat que s'avanta, públlcament,
que en un informe per ella re
dactat s'tníúrte a uns clutadans,
el menys que hom por suposar
d'ella és que o bé el seu rret ca :
racterislic es la Ileugeresa i la
irresponsabilitat, qualitats que
certament no cl'lntribueíxen pas
a acreixer el presligi, o bé que
no esta en el seu cabal judici. l
en ambdós casos, la més ele
mental prudencia aconsella que
autorilats Que procedeixen de tal
·ma oera siguin rellevades de·1 ca
rrec, per ~vitar el desprestigi de
les autoritats i complicacions
Iitigioses que no poden deixar
de presentar-se quao hom pre
ten solucipnar. problemes a base

En cornpliment el
li i ha e tat tram s

el manant la destitució

Lucha Social

La Uni ó Local de Sindicats,
per mitja del seu Comíre, vol
concretar la seva postcló davant
ele fers ocorreguts en la glorIo
sa diada del primer de Maig, en
els que elernents maniobrers in
tentaren donar-los una barrela I
elcane que no era pes I'acordat
entre els diversos grups obrera
a indlca ls i polítics de Llelda.

La U. L. S. forma parr, com
a organltzació sindical, de l'A
líanca Obrera. Per desgracia els
compaoys socialistes i de la
U. G. T. han restat una lIarga
temporada al marge de l'Alianca
i han fel una serie de treballa
confustonísree que es contradiuen
amb el que públicament diuen
en els seus miUngs.

La U. L. S. procura orga
nitzar la fesla del Treball con
junlamenl,celebrant un gran mi
ting d'Alianea Obrera. Tots els
treballs preliminars, fets en les
reunions preparatories, sembla
ven que els socialistes tornaven
a incorporar se a les tasques de
I'Altan~a.

Es, concretaren uns acords i
s'organilza el miling a base d'un
orador en represenlació de cada
organisme obrer i es redacta un
cartell de p,ropaganda . De fer els
treballs de propaganqa se n 'enca
rregaren els organismes de la
«Casa del Pueblo»-socialistes
-j aques,s tlrar~n al dret, pl'es.-.
ciodlnt deIs acords, incloent
oradors no fixats i redactant el
cartell de manera diferen't de...
l'acordada.

Davant l'evident desig d'apro
fital:-se de la diada per fer més
aviat un acte de tendencia deter
minada la U L.S., després d'in·
fructuoses gestions prop de la
«Casa del Pueblo» per a solu
cionar les diferencies, acordil no
participar ·a l mUing i retira el
seu ·orador.

Després cada organisme cele
bra la diada com cregué conve
nient, pero és el cas que els de
la «Casa del Pueblo» han fet
una forta campanya de difama
ció contra la U. L. S. 1 en un
manifest aparegut se'ns acusa
enlre allres a nosallres, sindica
listes de la U. L. S ., de bolcote ·
lar la festa i I'Alianea Obrera.

El Comlte de la U. L. S. da
vant totes aquestes baixes ma-

la U. L~. i ~11. er ~~ Mail

LA JUNTA.

los trabajadores más atropella 
dos po r las autoridades muni ci
pales de Lérida, patronos nues
tros. En realidad el Ayuntamien
to tiene el deber moral de de
mostrar a Lérida que sabe cum
plir con sus deberes hacia sus
obreros de las brigadas, cum
pliendo las Bases vigentes y no·
sotros al ver que ' asi no lo hace
lucharemos para Que se cum
plan.

Si cuando se vuelva a presen
tar ot ra reclamación, cosa que
se hará en breve, DO se nos
contesta nos ver emo s obligados
a tomar medidas más enérgicas
y si es preciso pla ntear una
huelga.

Sindicato de Obreros y
Peones 4el Ayuntamiento

Ponemos en conocimiento de
todos los trabajadores que este
Sindicato acordó, en asamblea
general, presentar unas mejo
ras al Ayuntamiento, único pa·
trón que tenemos, y a pesar del
tiempo Que ha pasado todavia
no ha contestado fallándolas a
favor o denegándolas.

Se comprende, nos tratan co
mo s i nosotros no tuviésemos
los mismos derechos de los de
más rrabajadores. SI es asi que
sepa el Ayuntamiento que nues
tro Sindicato agrupa obreros
como los demás ramos y por
lo tanto con los mismos dere
chos. Hasta ahora hemos sido

blea s 'acor
ont Unic de
IiIs.

les bases que el Si icat presen
ta a la patronal Me cantil.

També es no m a els dele
gats 'a la Unió L al de Sindi
cats que recaigué en el~ com
panys Josep Bu iria Josep Seo
Hs.

-Amb data 8 de I'actual es
celebra una altra ~ semblea ge
netal per a que I comissió de
Bases pugués info ar de la vi
sita al Conseller (fe Treball i
Front Unic de Treo lIadors Mer
caDfils.

Després d'escol r l'informe
de la comissió, s ' corda conti
nuar les negociad s per a que,
tot seguit, es pugu discutir les
bases.

En aquesta Ass
da I'adhessió al
Treballadors Mere

assistiren uns 120 companys i
companyes.

S'aprova l'informe de la Junla
Directiva, des de I'any 1934
fins a la data i també l'estat de
comptes.

Es nomena nova Junta Direc
tiva, la Qual queda composta
pels seSlUents companys:

President, Josep Buiria . Sots
President, Antoni Riu. Secretari,
Jo~ep Sentfs. , Sots-Secretari,
Francesc Falguera, Tresorer,
FrllDcesc González. Comptador.
Jaume Caimons. Bibliotecari,
Enric Salamero.

Fou nomenada una ·comiss ló
composta pels companys Buirla,
Parramona, i Bosch, per a en
trevistar-se amb el Conseller de
Treball, senyor Barrera, per a
gestionar la rapida discussló de

El prop passat dla 19 d'abrll
celebra assemblea general ordi
naria el nostre Slndlcat. Cal fer
ressalfar Que en aquesta Assem
blea, que desperta molt interes
D la dependencia Ileidatana, hi

Conferencia de Unidad Sindical,
el eompanero AgusHn Lapefta.

-Se pone en conocimiento
de todos los compafieros Que
deben más de tres cuotas que
tienen que ponerse al corrienfe
de pago.

-Ha sido firmado en la Dele 
gación del Trabajo el Pacto en
virtud del cual ha quedado defi
nitivamente establecida la jor
na<Ja de 44 horas.

LA JUNTA.

Sindic·at Mercantil

nitivamente estabteclaa la Jor
na<Ja de 44 horas.

LA JUNTA.

vresloem, J.\nrom I<IU. ~ecrelarl,

Jo~ep Sentis. . Sots-Secretari,
Francesc Falguera, Tresorer,
Frllncesc González. Comptador,

Bases pugués info ar de la vi
sita al Conseller (fe TrebaIl i
Front Unic de Tre lIadors Mer
canfils.

lJempo que D éI pOl:SOI!lU lUuaVla IUcnaremo~ para y UI:: ;:tI;; ....... 

no ha contestado fallándolas a pIaD.
favor o denegándolas. Si cuando s e vuelva apresen-

Se comprende, nos tratan co- tar otra reclamación, cosa que
--.....;;.;;;.;.



Lut: a Sot:ial

malgrat baver aonat el seu com
pro mfs cuntra la reaccJó que vol
rabe jar se amb els nostres mili-

. tants; la U . L . S. ajxeca la aeva
veu, energica', de protesta, en
defensa deIs comp any's empre-
ft", " ", l eo i o v i lYoi v 01 ~Oll I'IlIlh",r a -

Impremta SOL.-Lleída

l ,

Per la lIibertat deIs
nostres presos

El problema de l' atur forc ós,
dguditÚlt a Lleída, i la provo ca 
ció de I'Emprese «La T extil Le 
ridane» en cont ra de les obreres
de la seve fabrica, provocaren
un fet ocorregut a l megetzern de
díta fabrica.

Conseqüencia d'elxo ha estar
l'empresonernent i processement
d'uns quenrs o brera p e r e t s ,
membres de la Unió Local de
Slndícats. i pertenyents al S in
dicat de Parata .

La lustíc ia burgesa - que no
és [usra sl nó de ' cl esse - quan

es tracta d'obrers tot seguir els

enr eda en la xarxa complicada
d'un a ute de proces áa men t.N o hi
fa res que hi heg ln unes Ilers

, l.'

que pateixin g anil, que . no pu -
guin vlure, que tin gu in ínfan ts
espa rrecats: so n obrers , són pa
ries de la socíetet i s:han de pu ·

. nir - C al conserva r I'ordre so
cia l i la l ranquil ita t deIs bu rge
sos.
. l són presentats els obrers que
lIu i fen v iolenfament cont ra tin

.ordre absu rd d'organUzació so'
cial, com a elements provoca
dors , com a Ila dres, com 'a faci .
nerosos. Ja es cuiden tot seguir
els de la «gent d'ordre» d'escam ·
p.a r la d ifamació,de dem ana r I'es
cilTment, I d'oferir se a les au
tarifats per a res lablir I'ordre.
ElIs que amb els seus pr iv il egis ,
i I'expl'otació a que tenen S Ol me
sos ers óbrers, s6h els cu lpa bles,
que áquest ordre s 'alteril'

'Pero , qua n la justícia -on
, encara hi esl'an arl'edossats gran

nombre de rea ccionaris, monar
qu ics i fe ix ist~s-ha de fer -se als ,
hom~~ de confian~a de la . reac
ció, lIavors canvia radicalment
el pano rama'. .

N o fa gaire a Lleida , en pie
dia, 'fou defin gul el rector d'nn
pob le, per port ar una pislola

• sense permfs. Pocs dies ha esta t
defingu . Rapidament se Ji feu el
jud lci i fou posat en ' IIi bertat.
El «clero» énc~ra és sagrat pe'r

, la jus fi ci'a la ica,.
També es rescent el ccis del

feixista VaJledo r , capita retirat.
Home conegudfssim, com ele
ment d'acció de Falange Espan
yola', fo u em'presona t per ordre
governa tiva; pero po'C ha esta t '
en tre reixes. S E' nse fer s0roll fou
empresnnat i sense fer soro ll ha.
estat alliberal. Q !!e ,ha 1. passal?
M isteri. No és pet silber. És un
ho me ben rel aCIOnal. Te bons
amics'i padrins.

En canvi uns 'obrers/ acusa ts
d'una ' suposa da- . par lici péfció a
un fet social oC0rregut a lIeida
no poden ésser all iberats. S e'ls
segueix pr,oc"ed iment d'urg.encia j

Un'es lIars obreres , pobres i hon "
rades, estanl esperant, amb an
gol'xa, el desenlla~ d'un proceso
Una organifzació obrera, la U.
L. S. , -ajuda economicam ent i
moral als company s empreso
nats i a les faniílies. 1 també es
per a! la decissi c1i de la jU,sficia. I
espera veure, de pressa, al car
r.er: a quests obrers.

! ' ) • J

No esta dis posada la U . L. S,
a deixar sense contesta la repres ·
sió que es faci a aques ts ob rers .
C ontr a la di fa mació; con tila el
ras tr.erisme Que· fa el joo a la
bUl'gesia; contra el grupet faista
de LJeida , que deixa abandona t
il un militant seu i covard es
Queda a casa a I'hora de I'acció,
malgrat baver aonat el seu como
promfs ntra la reaccl ó que vol
rabejar se amb els nostres mili-

. tants; la U. L. S. aixe ca la aeva
veu, energ ica', de protesta, en
defensa deIs comp dnys empre
so nals, i ex igei x el seu al.libera 
ment

L1ibel'tat pels riostres COI1'I'
pany s pres os!

• •
OSI CIon5

Juan IBAÑEZ.

Salud:

falses

Sabem posttlvem ent que . com d conseqüen

cia d'aquesr fet, i d'eltres, entre els, companys

de la C. N T . hi ha u n gran desconten!. 1és que

resulta molt difícil de co rn pre nd re el perqu é la C .

N . T . dirigeix els seus atacs tan soi s con}ra la

U , L. S . i delxe en pau a la burgesia. .

N o és pas aquesta la manera més adequad a

de pro cedir ; per aíxó equesr ces del campany

[oan Iba ñez, que no és so l, i que sens dubt e

d'altres. encara, el seguiran, ha d'ésser una se

ria advertencteper e ts diri gen ts 'de la C. N . T .

si no volen acabar de perdre els pocs mil itants

que els hi res ten.

Els ob rers tenim un enemic corn ú, Que és á
burgesia i contra ell a han d'aner els rrostres

trets. Per alxo els obrers consciente r.eb tgen '
als liJue per sistema ataquen els allres sectors

proletaris i a I'hora de demostrar el seu rev olu

cionarisme es queden a casa.

'tal de' sumar al movime'nt el més .gran nombre
d'organitzacions .

Der. PubJjcar un perbdíc setmanal, mflnifes
tos , op u5cles, etc" per a popUJIarUzar les consig-
nes d'unHat. .

4rt. PJTosseguir·act·i v·a ,'enf ,I~s üeg O'éi clons
iniciades pel Comife de Front Unic Sindical pral'
de les organilzacions que no han asistif a la
Conferencia per tal d'arribar a un acord que con
duei xi a la fusió de la C. N. T. i la U. O. T ..,
deis Sindicats d'Oposició a la C , N . 'f.. U . 'O .
S . (i). i S indiGats autonoms.

5e. Publicilr després 'de la Cenferencia un '
mani fes1 adre~at a tots els obr ers de Ca lalunya
i nformant deis acords presos i deis pro posits
que amimen la F . O . U. ' S .

6e. La reali tzac ió d'aquestes t·asques com
por ta despeses considerables. Am» el ti de co
brir· les, les organitzacions adherides cofi lz aran
mensualment amb la cuota do 2 c00rims per afi
Iiat. Pei- aquest fi ,s'editara un segell especial.

7e. La F.O.U .S. s'organifzara en C f' mifes
l oc als i comarcals.

mensualment amb la cuota do 2 ceorims per aU
Iiat. Per aquest fi ,s'editara un segell especial.

. 7e. La F.O.U .S. s'organifzara en C f' mifes
locals i comarcals.

Camaradas d e la C. N. T.

(Ve de: la plana 1)

pe~ I~

eúrael de L érida, a {5 de

Resotucions sobre els reba lls pr'~ctics a rea li tzar

C Or;lseqüencie

La presente es para m'an ífe taros que en vista del total abandono en que

me teneis Tt10raly materialment tanto más sospecho5.fJ r.uando yo estoy en la
cárcel y con un proceso en m i ca ,entiendo que al no interesaros po.". un oom
pañer,o preso, ni en comida n i en bogado, ni en lo más mínimo, defno~tración

m@ral de que es digno un com pa ro encarcelado, entiendo que no es el porte de,

una organización obrera sinó an s al contrario creo que se trata de un o!:ganis
mo al seTvi€·icio de la burguesia; r lo cual os di-go de la· manerl!l~ más term i 
nante qué:

1 .o Me repugna haber est o engañado tanto tiempQ, creyendo que estaba

entre revolucionarios. y luego res ta que estaba entre agentes de la p'urguesia y

a la cola de los hombres revoluci

2. o Que sois agentes de J burguesía lJ confidentes de la policía, ·po r lo

cual me day de baja en tal org dS"';lO, en el que me pesa haber entrado n unca .
, ,

Conste que esto lo hago O m i propia iniciativa .s~n que nadie haya in-
fluenciado en lo más mínimo ánim o, sin perjuici@ de demostrarlo pública-

m en te .

Quedando yo libre de eli organización que crea más
conveniente.

Mi Síndicato es el de Con ruccíón y mi carnet el número 153, el cual ya

no existe /por haberlo roto.

y para que cons(e firmo U ubrico yo,

La millor manera de respo nd re als ínsu lt s deis

elemen ts irresponsables de la .C .N.T . contra 1.'18

hornes de la U L.S. es detxe nt que parlln els mil

tants de la C .N. T . que merxen cl ~ les seves fil

res ,avergonyits de la conducta eos pit osa.d'aqu

te organltzacl ó. La C .N.T. adqulr í el corn prom¡

de defensar, de comú acord amb la U. L. S

als companys en atur fo rcós i, malgra t etxo , I

C. N. T. no complí la seva peraule i deíxá,

l'hora de la J'acció , als seus mllltents, que h
vien cregur de bona fé amb el que ells havie

promes, seis al mig del carrero

Le -carta que publíquem , d'un conegur mil

tant de lEl C. N. ·T ., ens diu ben palesament I
forma arnb que aquesta tracta els militans qu

tenen la desgracia de caure en la llui re, La U . .

S. no ha calgut, ni caura mal amb la irres po

sabilitat de-deixar comple tla'ntent abandona ts l! 1

seus milifants que caigu in defen sant els in te es

sos de I'organilzació.

Els pocs obrers que resten a la C. N.T. marxen de les seves fileres

D'acord 'amb la resolució sobre la unitat si '
dical adoptada per la Conferencia, es d~cid x
coordinar els esfor~os de les organilzacions p ,
tidarie de la unifat, per milja d'un organls e
que portara el nom de Federació Obrera d'U .
tát Sindical.

la F. €l. U. S. est~l'a l1egida per un Com e
compost de set membres; un Secretari gener ,
on Seeretari administratiu, un comptador i (JU

tre vocals.

El Secretari general i ¡'administratiu se n
elegits per la Conferencia . Els altres carre s
seran designats pels Sindicats de Bilrcelona

El Comite tindra com a mi ssió essencial
nar un fort impuls a I' acció a favor de la rea 
zació pra~tica de. la unifat. A aquesl fi propos
com a objectius immediats:

1er . Coordinar el movim¡mt d'unitat a
Catalunya.

20D. Realilzar una intensa -campanya

com a objectius Imm eaJars:

1er. Coordinar el movinr~n t

Catalunya.

20n. Realilzar una intensa -campanya

Arreu d' lberia el nombre de
pa rats és tan crescut qoe ni I'eu
fórla actua l del Front Popular
por deturer que les me sses d'o
brers en atur forc ós passtn per
damunt deis seus di rigents i
ob ltguín a les seves orgenuze
clon a pla ntejar movl menrs de
ceracrer general , en defensa de
les relvlndlcacions deis ob rers
pere ta.

Acf a L1eida els parata són
també-molt nombrosos.

Les autor trets, pero, no s'han
preocupe! de cercar una solucló '
a tan greu problema fln s que
han vist que els parets l' exlgien
al carrero

Les organltzecíons- obreres,
tret de la U . L. S. DO han estat
tampoc a l'altura de les clrcums
táncles .

Aquestes han volgut fer de la
qüestló de I'atur for~6's una pla
taforma per afer prosse1its.

Arxf ha resultat que les orga·
nitzacions esmentades, o sigui
la C. N. T. 1 la U. O. T, han
procurat tan sois defensar par
cllllment als parats, taltant en
atguns casos, com la C. N . T.,
als compromisos contrets amb
la ti. L. S. I portant a cap una
serie de deslleialtats a fi de po
sar·se en bones relacions amb
les autorílals i, d'aquesta mane
ra', especulant amb els interes 
sos de tots els parats, rastrejant
amb les autorifats i la patronal,
s'aguditzaven l'es Iluites entre
les diferentes organltzacions i
els interessos deIs companys en
atur for'~ó's' n'o eren defen~ats

com calia.
Després deis fets passats, les

autorltats s'han vist obligades a
fer v~ure que anaven a resolare
el problema de "atur.

arribar fins al Ifmit en defensa
deis,parats.

Atur for~ós

Bis S frJdicats 56n els que en
definitiva tenen la paraula i a
quests, n'estem segurs, sabran
posar af-- lIoc que correspon el
Dom del proletariat de LJeida ,

A:etu'almen t, l' AjuDtament fa
tot el que pot per a fer que a
questa Oficina fracassi i tornar.
a est'ilDlir, p~r a ¡:>oder ttreballar,
les recomanaoions deis perso
lRI~ges poUlfics de la situaci6 ac 
tual'.

La U. L. S ., a la que corres
ponen, per la seva importancia,
tots. els voci1ls obrer.s de la Co
mlssió Inspectora .de ¡'Oficina de¡

. Colocacia Obrera, sabia bé que
aquesta no podia fer gran cosa
'en favo deJs. parats, com ja han
pogut constalar els defegats de
la C. N. ,T. ae la U. O. T.

La U. O. T' i la C. N. T.,
pe:nsan ~ totalment en l1eformista,
creieo que l'Oficina de Coloca
ció €>brera anaw a solucionar
I'atull for~ós.

La hJ . l .. S . , aixo ha prevei~

I volia evftar aq\lesl confusionis"
me, perque' sabia ben bé fios on
podla, ar ribar aquesta Oficina.

Ara, vist el seu fracas, cal
arribar fins al Umit en defensa
deiS. parats.


