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Nü ALS CÜNSELLS DE GUERRA 

Hem de tornar auui a denunciar amb teta energía les mesures repressives 
del regim, oue de nou ha tornat a descarregar tota laseva ferga c cintra 
Ramón Llorca López i Caries García Soler de Barcelona, els quals ha con-
leronat a 3C i 20 anys d e órese respectivament, després del Ccnsell de Guc 
ra al qual feren setmesos el dilluns día 25 de setembre, acusats de ierta--
nyer al Front d' Alliberamont Cátala -F.A.C.-. i de la col.locacic cl'explo-

es. Cal remo re a r que l'acusació es b a s a v a en la decía-
, sota la pressio de bestials tortures aplica-

'i verses 11; sius en 
ració que els fou arranc; 

es [él mement de llur ¡tencic. 
Aquesta'violencia legalitzada del regim franquista no s'atura ací. A 

Galicia s'esta nreparant un Consll Guerra contra treballaJcrs, sotme 
sos a la jurisdicció militar oels fets osdevinguts a la Bazán, amb motiu 

la vaga general en El Ferrol, en la qual la policía assassin* 
dos obrers. També a Barcelona s están oreparant :ns ¡lis 

trets 
guerra contr 

l'estudiant de Dret, Alfred Serrat, al qual demanen 6 anys, i contra 7 
sones acusados de pertanyer al PC(l). 

!em veure cotn tot aix; corresoon a un enduriment la aolítica repr-: 
siva del regim., que preterí ofegar l'aspiració de llibertat de tot el pobló 

lia incrementa la seva lluita contra el franquisme, el qual 
mes sortida que la ropressió oer a mantenir-s-" 

ca el qual 
franquisme n ;mnt ja ca; 

,'ubta a assassinar sanq f re com ha fet recentment amb dos militar,1: 
'ETA en el mement en el qual es lliuravan a la policía. 
En aquest mement, la nostra lluita, la tot el poblé, encaminar-.' 

contraía reprossi.ó, oe r l a consecuc ió de 1 'amn. i s t ia i , concre tament av/u; 
en contra aquests Consells Guerra. Precisament arcelcna hi ha ha-

gut im^ortants manifestacions duranfc els ultims dies. 
FULL Ni 
.'ríem q 

;REU 'AS que els cops d audacia. com els emprats per F'AC, que 

ualificar d ¡ c c i o n s exit mementani sójguin un a apertació al 

creixement i consolidaría del moviment obrer i popular. Creiem que 1 esfo: 

ha d'ana.r dirigit a potenciar, consolidar i esténdre la lluita de tot el 

poblé, aixií com a l'entesa entre els diversos organitzacions i partits d: 

l'oposició .per tal ¡nJ err.dear el franquisme i instaurar la imocracia. 
Na obstant, amb FAC ens uncix una comuna volurjtat de lluita contra el fe; 

xisme, a mes, hem 

el mes mínim aefee 

fer ressaltar que la moral burgesa s'hcrroritza dav/;-. 

"violencia revolucionaria" i, en canui, és capag d'a, 

similar tranquil.lament els crims legalitzats la justicia" fr anquisl 

( as; ¡ssinats iDrers e n mig del car] innombrables metode; !e tortura 

aolicats ais detinguts oel sol fet de declarar-se damocrates i ant.ifran-

qui ¡tes, 11 args anyÍ ¡re; ¡ue acaben molts en malaltios ¡1 fet 

eivindicar les llibertats fonamentals de la persen; etc.) 

ix t t aixo i c nsiJerant qu e l'anomenada "violencia revolucionar!; 

no és gratuita sin' que sorqeix com a cansí 

tucionalitzada exercida nel franquisme fa mí 

joüencia de la violenci a insi 
de 30 a ny s fem un cridame; 

erque tothom prengüi c nscienci; !e 1; ¡rovatat d a uestes condemne; 

senti solidari amb els acusats. 

TOTS PLEGATS HEltl DE SALVAR LA VIDA DE 
CARLES GARCÍA { 

RAMÓN LLORCA ! 
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V I G O 
SCLIDARITAT OBRERA VAGA GENERAL 

*wy. 
CITRCEN- (5000 cbrers).- El dissabta 9 de setembre, el torn de matí de 
l'empresa Citroen incida un atur exigint la immediata aplicació de la 
setmana de treball de 44 hores, reivindicado que al conveni passat ja ha-
via sigut plantejada. 

L'empresa respon acomiadant 5 obrers, en principi, i 8 mes després, en 
tre els quals hi ha varis jurats d'empresa i un vocal provincial del llíle-
tall. 

Els treballadors es reuneixen en assemblea i decideixen; 
- Aturar el treball fins la readmissió deis ccmpanys despatxats. 
- Setmana de treball de 44 hores. 

En entrar a treballar el tcrn de tarda s'arihereix ais acords presos al 
matí, sumant-se a lo vaga, i marxen tcts junts en manifestació neis carreí 
de Uigo fins ais locáis de la CNS. 

El dilluns 11, comencen a aturar, en sclidaritat, les restants fabri
ques de Uigo i cbrers tJe la ccnstrucció, arribant en successius dies a la 
practica naralització de tot ol treball. 

La sclidaritat obrera esta una vegada mes en marxa i els ccmpanys ga
llees utilitzen tetes los formes de lluita de que disposen en aquests mo-
ments, per enfrentar-se energicament a 1'arbitrarietat i brutalitat capi
talista: L'assemblea, la vaga activa, la manifestació, 1'aprcfitament delc 

mitj-ins legáis, aprofitam-nt 'els mitjons tugáis sc?n 'om'orato 
bnci?. uno venad"» mes a ouins int^ressos ¡ •Jv r; nt en evi 

irma n a t u r a l ; l a r e o r e s s l ó , de 

pela trcbr.ll.-
crv ixen. E 

La unitat assolida en llur j.luita és una prava ipiés "que la sclidaritat 
obrera és l'elemont fcnamental en el camí d'acobar amb 1'explotado, i eñ 
el cas concret de l'Estot osnanyol, d'acabar amb el feixisme i instaurar 
un regim Je llibertat i democracia. 

El ragim esta utilitzant a Uigo la seva ai 
mestrant una vegada mes quin és el seu origen i la seva essencia. 

Davant la reivindicado ohrera, i cem única arma, les carreges de la pe 
licia, les pallisses, la tortura, la pressió, la desocupado violenta de 
les fabriques, etc. £s aixb signe de la seva fortalesa? Tot al contrari, 
aixb és signe de la seva debilitat, la mostra ben patemt que per a gover-
nar no li queda al regim altra alternativa que la violencia repressiva» 
I aixb, tard o d'Mera, quan els obrers assoleixin una unitat d'accio i d'o 
ganització a nivell de tot l'Estat esparrycl, sera el seu fi irremediable, 

FULL ha desenrotllat en altres ocasions que se solidaritza y defensa la 
idea d'acabar amb el franquismo i instaurar un regim demecratic, mitjan-
cant la vaga general de tots oís treballadors. La vaga general de Uigo ene 
reforma en aquest sentit i ens permet reafirmar que, malgrat la repressio 
que cau damunt els postres companys gallees, en aquests moments mes de 
60 Jetinguts, la seva lluita és ja una victoria i un pas important envero 
la consecució deis nestres anrhels i un exemole per a tots els treballador: 

FULk se solidaritza, plenament, amb la classe obrera de Uigo i demana 
ais treballadors de Calella que tambó he facin. Denunciant al rbgim opreo-
sor que patim, enviant telegrames de prctesta a los autoritats da Uigo, 
recollint diners per ais detinguts, acemiadats i ner a llurs famílies. 

Totes les formes de sclidaritat amb ells son valides i sen neesssarieo. 

Esc Iteu tots els DlfflARTS, DI3L.US i DIbSABTES de dos a tres quarts do 
dues de la tarda la lisu de l'Assemblea do Catalunya en les enes següents; 

ONA CURTA 14.545 quilecieles o 20'6 metres 
" • 12.220 " " 24'5 " 

15.565 " " 19'3 
10.16? " " 29'5 •i 
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