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:iOVS3 VAGUES A ASTÜRIES 
El 20 de Juliol cononcá una nova 'raga a ¿stu— 

ri*a que havia d' oxtondros por les conques del Caudal, del Allor i ultimo» 
Bent a la del Halón. Els primera obrera que abandonaren el trabadl, fosen ola 

ina " Llama" de la Sooietat Nueva íícntana Quijp.no de Santander, por a 
protestar contra el tráete arbitrari robut de part deis enginvera. Precintado 
la protesta, os declaren tot seguit en vaga) 1* Empresa que consr.dera la vaga 
ce;•; a no profesional; a l'ampar del-decret del 30 de Seterabro dli 1962 que ro-
glanenta els confutes col—lectius, rescindía! contracta deis neua 777 obrero. 
El 22, entraren en vaga quatre ¡aines oes de Ida oonquoa del tíaucal i de 1*A-
11eri "Bigueredo" " Tres Amigoá", "Dominico',' i "Hullera Española* en total 
<!50o obrera. Aquesta reolamaven una gratificaoió superior amb notiu del 18 da 
Juliol i U K augment de lea vacances pagades. El 16 de Juliol el nombre de ñi
re: parades era de 7 asb un total de 7.198 minar*. Tot i que en al¿-uns pouí! 
hi han reintegracions parcials al troball, la vaga es c; atí estacionaria en 
les us empresas* Nueva üontana Quijaní?, Flgarede, Hullera Españole i Indua-
trias asturianas. Dos dol 2 d'Agost el confuto ana extea a la conca dal N lón 
en 1 día 7 d'Agost son clausuradas les Tiros Mosquitera, Fondor, i Haria Lui-
Ea Le la Duro Folguera, Pumarubele de Langreo, Sierro, Sarriego i Oscura de la 
Soei< ' : Nespral i companyia. Ela miners del Halón han refuaat de donar oxpli-
caoions Lo la seva actitui i a establir dialeg amb els organismos sindio 
Por sota de les demandes concretes s'endevina el malestar regnant entrt 

bailadora asturiana per le seva precaria situado no resolta amb els or«a-" 
Eá-w-e resultas obtinguts a les vagues de 1' ar>y anterior¡ aixia cora la Banca 
de confianza acíb 1* organitsacio sindical com a organ de dialeg amb 1er i 
Al do tots aquets dios 3* han donat magnifiques mostrea de solid; re-
per part deis metal-lurgics de Mieres, con tambó por part deis 3^C obrera de
les drassanes da Gijón quo os declararon tres horoa en vaga do Sílidarito , 
Pevent do les justes reclamacions deis miner3 los ©mnresofl roBoiadoixon ela 
contractos de traball amparant-se en una legislado elaborada soi3o cap Ínter— 
venció de la clase treballadora, posant com a condiciÓ del reingróa la pórdua 
do tots ela drest adquirits por 1* antiguitat . 

El diari '• Informaciones " do Jíadrir, que sovint comaarteix el puat 
de «ista deis grupa económica escriguó un violent artiole en el ij.ue diu que 
" oís miners asturiana creuen que Bspanya no te altreo problemas que els 3.ais" 
Afegint j "ja no ens conmouons les seves actitus ancrmal34 el quo ens preocu
pa os poden perjudicar 1' esdevenidor que s* ens obre a tots". I aoaba ditnt" 
Por. arribar un día que ens sentim cansats de les veleitats d* aqueta grup do 
miners i demanea que un hom deixi d* osser condoscendent amb ella ". 

El Govern continua la seva política de de-ixar for, sonso aplicar 
fina ara mesures' rc-pressives per posar fi a questa situado anormal oreada por 
la vaga, manto una gran prudóncia en el dosplegament do forcos. 

En les circunstancies actuáis sembla difioil trobar uha solacio 
duradora al problema asturia, que amenaca amb tran*fc:eti>n»ee en una sit\iació 
endímica, tant per les dificils condicions de troball i de rentabilitat do las 
mines, oon per la mentalitat d* alguns patrons. 

El confute preocupa actualmente^ ala media de l'Església. 
Butlleti de 1* Arqucbisbat de Toledo, D* ins< x un . 11< bra Card 

;- ] qu< c o diu i El Car 1 qi " ' 
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áioosai de i&lá dona un exomple de quina es la misió d* un Bisbo en el mor. mo
dero, per Xa seva preocupasió' apóatolica pela probleiuea del treball que teñan 
setnpro una gran repereusió en el pía moral i tambó en les relaciona entro la 
olasae obrera i 1" Ssglosia" 

Una vegada moa acuesta situaciÓ mostra que si els organi «sos sindicáis 
E.O oamrien d' estructura - el sindiealisma vortical no pot resoldrcr els problu— 
mes profesioaaala do la classe trcballadora- els obrera no teñen defi>nssa en 
front de- los OEprc3C3 ni d'unes liéis que li son totalmcnt alienes. 
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SBRRA I IICT3T HA MQRT 

A Forpinya, on residía axilat, ha mort Kanuol Sorra i Mo:rut, dosprós 
d' una vida honostament docicada a Catalunya i al socialismo. 

Conoellcr de la Gonoralitat i Ministre do la República, ]>osa al ser
val de les institucions que el pobló s' havia lliurcment donat el suu cordial 
humanismo i els sous profonds conoisements ooonómics. 

Des de 1' erili, mentre les forcos flsiques 1' acompanyaren, feu valésf 
dre inoansahlement el sou prestigi prop de les cancellerio3 i organismos inter
nacional ss somero en defensa do la nostra democracia, ofogada peí totalitarismo 
franquista. 

Inetuint la necesitat d' una renovado dol moviment obre;? a oaoa 
nostra, colabora en la fundació poo dosprés de la Guerra, del Moviment .Socia
lista do Cataluya,. 

Dol sou treball do publicistas destaca 1' ast-aig "Ciut3dania Cata
lana ", jjublicat 1' any 1957. 

3C7I COIíGKES NACIONAL DE LES J.O.C. 

En plena agitació vaguístioa ha tingut lio-? a Oviedo, el XVI Con
gres liricional de las J.O.C, amb assisténcia del Seu fundador M. Cr-rdijn, vin-
gut ospocialmont do Roma per " parlar a tots ola asturiana"» Una propaganda 
for9a activa, havia invitat oís troballador3 do la oonoa minera a assitir a 1* 
LOtC que havia do celebrar al toatroGampoamor, el moa gran d*Oviedo «Mal— 
grat la prohibido do que 1* esmentat acte tinguós lloc on cap local püblic 4* 
Oviedo, aque** os celebrar a la sala d' actos dol Sominari, cedida per 1* Ar-
quebisbe d* Oviedo, 

Els discursos fóron tallantss Un deis obrers que parlaren afirma que 
oís trcballadora asturians son 1* avantguarda del moviment obre-r ospanyol. El 
Prosident Nacional de los J.O.C. manifostá, por la seva banda;" Ele troballa-
dorsespanyol no gaudoixun do la llibortat que tener, ola fcr**balladOT* del món 
soncer; els Sindioats no ostan on les nostros mans". Finalmcnt, 1* Arquobisbo 
d* Oviedo afiriná, que 1* Esglósia eepanyola recolaa plonaacnt los J.C.C. 

Davant do los proteseo mesures de libera litznción pregonados amb 
insistotoncia peí Sr. Fraga, ona trobem amb la prohibició d* un acte püblic 
organitzat per 1* E.sglcsia , i el silonci gairebó" abrcolut do tota ln premaa 
del país. 
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y mam DE L* ACCIO CATÓLICA ESPAHTOLA DEFIUEIX LES comí-
CI02TS D13KA VERITABLE SOCIETAT DEMOCRÁTICA. 

La revista ECCLESIA ha publicat ol dissabto pasaat <m aiitnr'L-([ 
''•ufi-oioñ't̂ nt ole¿* vor ais quo volen allibeararse de la propaganda massiva 
provinent do vies d' infonaaoió no independents i per a saber quin és el ros-
tre de la veritable democracia". Aqueit editorial, titulax "Socie;at democrá
tica", en comentar la lletra de Pau VI a la Setmana Social de Franco, deixa 
t**«2luir notament, bé que de forma implícita, el desacord subáis ;ent entre 
la "deíaocr&eia orgAnie»** d»i general Franco i la doctrina pontificia. 

L* órgan de 1* Accio Católica afirmas "Un estat no <*s pao i»oov 
crStic pal sol fet de dir-s* ho, sino també pels fruitn i lea roa.'.itat6 que 
aporta". 

Per a ECCLESIA, una societat democrática suposa, den del punt 
de vista polític, " 1* acceptacié per part del poder del control oxercit par 
la r-«px«>B-eirt*oi6 nacional i imposat per 13eis fonaoentals lliurenitiüt aco«;rt3-
dos i raonabloaent pronu"L=-a<Lee asse,¡jurajit la continuatat de la vida nacional", 

A Espanya no hi ha cap llei que defineixi davant de quí és res
ponsable el Cap de 1* Estat, -"Sólo ante Dios y ante la Historia"-. El uateix 
Gover.o no és pas responsable enfront de les Corts» Cap llei fonamontal, -ex— 
cepció feta de la de Successió - no ha estat promulgada per referendum, i peí 
que fa ais "Principios.fundamentales del Movimiento", és tracta d* una crea-
ció completament personal del General Franco promulgada a les Corts per ell 
matcix. 

La democracia suposa també -escriu la revista católica -1' 
exiténcia de cossos interna.tjos lliurcmont formats, protegiste per la llei, 
al mateix temps que 1* existencia d' un eos electoral apte a jutjar els se-:2 
candidats" (en 1' esperit de molts aquesss oossos internitjos podrien corres— 
pendres ais poctaboappai partits politicsj prohibits a Espanya, que es troba 
sota la llei del partit únic). A la qual cosa ARRIBA (falangista) rospon:"En 
el joc democrátic i¡a representado a través de la familia, cls municipis i 
els sindicats, jugant un paper do cossos polítics intermitjos, substitueia 
amb ave.ntatge els partits". I el diari falangista afirma? "La democracia de 
baix cap a dalt no és a Espanya una simple pretensió, sino, bon al contrari, 
una realitat en el seu redeegament que cal fortificar". 

ECCLESIA escriu encara: "reconeixem ima democracia por 1* exis
tencia d* una precisa lliure i objectiva , que no os trobi al servei exclussiu 
d* una política". 

Ara bé} la "famosa liberalització" do la precisa no ha anat nés 
enllá d* un patornalisme mes benevolent. El Sr. Fraga, líinistre de la Infor-
mació, no ha pogut mantenirs malgrat tots els seus esgercas, ol compromís 
quo havia contret, ara fa un any, en prondre possessio del scu carree, d* 
enviar a les Corts una llei de preosa abana del fi de l'any passat. La Cen
sura seguaix existint, encara que sota unaforma suavitzada, i els directors 
deis diaris roben encara ben sovint notes d' "oriontació". D' altri ba:. 
no ha estat conseguida cap facilitat por a la creació de nous diaris. 

ECCLESIA acaba el scu editorial expréssant acuosi deaigs "Déu 
vulgui quo siguin nombrosos oís católiss que es comprómetin a implantar en 
la societat or. viuen 1* auténtica democracia desitjada per l'Esgló ria". 
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Els Alts Forns de Biocaia treballen, actualmert, amb dinc 

mil nilions de passetes en números rojos. Aquesta precaria situació de la pres

tigiosa firma basca es la natural consecuencia de 1" anárquioca jlanificacié 

de la industria metalúrgica espanyola, creadora de complexos con ol d' Aviles, 

al narge de les reals necesitats del morcat. 

¿ Qué passa amb la C.E.P.A.N.S.A.? Corren Insistente*1 ru

mor;* de que aquesta enpresa nonopolística del coto espanyol e3tá en Inmincnt 

perill de fallida. Á una manca absoluta de liquidosa do 1* actiu-correspon un 

pa:=-:.u ce 1* ordre de 2.400 milions. En o] s medie textils aquesta noticia ha 

produit la natural indignado, donat ol fet qv.. la C.E.P.A»S,S.A« havia trobat 

ili.iitados facilitats "bancários, malgrat la manca de serioaitat de llura opo-

racibne financeres; mentres altros enpreses solvente i ben organitzades no han 

eet .t tractades amb la mateixa considerad 6. 

Notem la palesa contra:1 i ccié entre aquistes realitats i les 

éoclaracions optinistes deis Srs. Ullastres i Navarro Rubio, quo ens volem 

fer cruura que el país té via oberta cap al Merca.. Cor.ú. 

F* ESPANYA I EL CINEMA 

La m5s impertat recompesa del Festival Cinemat3gi*áfic de 

Sestri levante (Italia), que está dedicat al cinema dé Ibero-América s" ha 

CCncedit enguany a la peí. Lícula mejicana " En el baleé buit", raalitsada 

per un refugiat espanyol. El film té por tima, la visiÓ, per part V un infant 

de I'ér-ode i de la vida deis refugiáis a Branca i a Mézic, despré» de la Gue

rra civil. Aquesta vé a continuad6 do 1* exit assolit peí fila francés de 

muntatge, "Morir a Madrid", de Fr^dorio Rossif, que acaba dé ésser seleccionat 

peí XVI Festival de Locarno. El "Journal ele Genévi", en donar la lotícia de 

"Morir a Madrid", dius "Es un punyent honenatge a ."ots els que IX'litaren por 

la llibertat des del 1936 al ''$1,9". La vsritat,' malgr&t la propaginda fran

quista §' imposa cada cop amb TZC:. ferca. 

L ' EGRA DE PORTUGAL 

Segons información^ puKHoadea peí diari anglés GUARDIAN, 

1* Alger i Tanganica i un cert nombre d* estats africana, ténen la intencié 

de posar en reiacié els moviments naoionalistes del' África portuguesa amb 

1* oposicié clandestiba al regim de Salazar. 

La primera maniáestaoió d* aquesta iniciativa la oonstitue-

ix el viarge del General Delgado, resident actualment al Brasil, il conti-

nent áfrica, on s* entrevistara amb ÍTyer, :e, President de Tanganica. regona 

sembla, el general Delgado es nonprenet, saa d' arribar al podery a instituir 

imraediatament un govern demoorátic a Angola, Mocambio i Ice restante possos-

sions calonials portugueses, dora* *la independénoia e qucll3 govers tan rá-

?i,i...i¿,:v. COSÍ sigui gossitla 
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