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SSSÜS A R I . 
P'ISOSCÀTAIAÜS 
- Catalunya 
• Món Obrer: SEAT. Hispano Ol ivet t i , Hotor |be-

r\cz'f Cl3"ALSA, Philips, Áiscondel, etc. 
• lnfor«acló General: Consell d» Guerra, Deten 

j c1òns,""t€nífesiracio-s, Accions, Expedients, 

í etc. 
5 • 3arr ls: Trinitat Vella, Verdal, Trinitat So-

va^ SalnardS, Poble Nou, Can Tunis, etc. 
5 • Ccaarques: Garraf, Ponteada, El Prat, 3t Fe-

Tlu.'Baliareny-Cardora, etc. 
í • Econoaia Catalana: L'entrada al Rercat Ceaw. 

Üalxà dd'PénsIóns. [1 3er Cinturó de Ronda. 
I * Ensenyaeent: L·listes, negres, Aconiadanients, 
4 Protestes,"Nenecls Bruts, "Taula d'ensenya-
j nent", etc. 
i * Universitat: L'aplaçanent de 1'Inici del curs, 

S¥ÓtésIes,"netenció, ílei vindicad ens, etc. 
• * °**s Valencia 
¡ • Qislssió 3 la Universitat, "Cartonajes Suñer", 

Hercavallnda. 
. Andorra 
• proo colonització cultural* 
GALÍCIA 
• Balanç vana de Vigo, Ranifestacions. Consell 

de Guerra a El Ferrol, Oret Gallec, etc. 
EUZKAOl 
• Detencions, Boesbes, Alloeució blsfce, fonifes 

tacions. Protesta cirera, Repressió d'ETA a 
EuzkacS fiord i »ovi»*nt de solidaritat, etc. 

+ Últina Hora: Dos fer i ts per la Guàrdia C i v i l . 
EŜ AÜA 
• "o l í t i ca del Govern: L'augrcent dels preus, 

prPressuoost,"í»fTci ts . 
• professionals: Llicenciats. Advocats. 
• Í .5.P.: ~A~3§ ralaganys del S I ; A un estu-

Iftant. de Madrid. 
• *ón Obrer: 'btnforwes reivindicatives, Aco-

stáfaénls. Vagues a IÏ1H0SA 1 a EfSIOESA, etc. 
• General: Manifestació, lípresta descoberta, 

Ún'ferTt per la po' lcia. 
•• Universitat: Retirada ooücia. Expulsions, 

rv5tès!es,'ne nou el SE!<? 
L'OPOSICIÓ DEWCRÀTICA 

nocmcüTs 
-??E«A ivrrpwcif»ut 

PAÍSCS l t?mm 

Catalaaya* 
Mfó Obrer. 
SE,'T: «UVEUSAll iSSASSIW *?UIZ VILLALBA 

El dia 18 d'octubre, en ocasió del nriner anivsrsari de l'assassinat ner la 
policia da l'obrer Antoni Ruiz Vil lalba, es registraren en diversos tal lers ós 
la fabrica aturs d'una i de dos hores nue afectaren uns 10.000 treballadors. 
Ari» aquest natiu t w è * es realitzaren narxes neis ta l lers . 

°er altra banca, des de conençarents d'octubre s'estaven fent diverses ac
cions amb motiu del nou conveni col·lectiu, el nual va ésser signat el ela 25. 
Destaquem les asserblecs i aturs del dia 19, 23 i 25, tots el ls relacionats 
a * la plótafoma reivindicativa. 

Les principals característiques del nou conveni són: augsxmt de 33.700 pts 
a l'any Igual ner a totes les categories; reducció de 32 hores a l'any; aug
ment del 10 " en els tr iennis; auqwnt del 15 i en la nriraa de les línies de 
iwntatge; ajuda escolar de 300 a 500 nts per f i 11 al -ses; reducció del període 
de prova dels especialistes de P nwsos a 15 dies; 100 '" <fe1 salari en cas de 
salal t ia. Tot i que l'eispresa ha aconseguit que el conveni tingui una durada 
de 2 anys, hi ha una clausula que diu "revisió neriïdica anual segons T.ídex 
del cost de la vida segons Vlnst i iuta fecional de Estadística augnentat en un 
5 0 " * . 

HISPANO OLIVETTI: ATURS I LLUITA ^ L 'JOU CCWEHl 

El dia 13 d'octubre, desprós de diverses assenbiees celebrades els dies an
ter iors, pararen el 80 "" dels treballadors d'-questa empresa, durant 1/4 d'ho
ra. S'exigia l'acceleració en les discusïons del nou conveni i es protestava 
per la separació del nateix de la f i l i a l "Ràpida". Les principals reivindica
cions són: sou r ínin de 3,500 nts per setmana de 40 hores; 100 ' del salari en 
cas de salal t ia, accident i jubilació; 30 dies da vacances a l 'est iu i 10 a 1 ' 
hivern; que la duració del conveni sigui anual. 

HOTOR IBÈRICA; TOICOT HORES EXTRES I <*LATAFORF,A BOU COWCftl 
El dia 20 d'octubre aés de 3.030 treballadors de ^otor Ibérica iniciaren un 

boicot a les hores extres en recolzanent de les exiaenciesde la plataforma 
del nou conveni, t l s nimts nós importants discutits pels treballadors són: aun 
aent anual de 7>.00C ner als de setmanades i de 39.500 ner als ós nesades; 100 
? del salari real per a nalalts i jubi lats; aju*1 escolar de 400 nts f ins els 
9 anys i de 600 f ins els 14; augsent de 200 pts en els quinquennis; 40 hores 
setnanals; amilíació de l'actual reglanent. 

C i m S A : ATIES I ASSEi-iBLEES 
Tasbó en relació anè ei nou converi d'aquesta esnresa del ran del metall, 

s'han fet assemblees 1 aturs (dics 18, 28.. . d'octubre). 

If.'STtTUT ICSM. DE U SASTA CROf: FMGBF. DELS 3 TORïS fXL T1S0WL 

A les set del «atí del ?r' d'octubre el personal sanitari d ' quest Institut 
IMclS in* tanca*» d» ?4 l r r# t de <ira*t, w 1» nual participaren »H tres 



25 
terra del personal. L'oHqen al troben » Hntert * dfsni-xiir el noníre ós l l i ts des * *H0 a W, en dsr'bar deflnHivaRf-t T « 
tw1 edifici I traslladar-lo a on pavelló de lliesoltal de 5t °*i, 1 taebó al fat que si actual-sent una gran na-t dels l l i ts estan ~* 
subvencionats, quan siguin al nou local no h| haurà subvencions l a més pujara la queia. ?er la tarda es va celebrar una assasfclea 
Junt arb els fanlllars cels «slalts, elaborant-se un Informe -ab -nratre reí vindicad ens fonamentals: 1 / Aoqwnt del personal; 2/ Que 
el pressupost econòmic sigui suficient; V Adaptació de l'babítat a unes condldons mínines d'exlstènda 5 d'assistència; 1 / Oue 8S 
donin garanties de seguretat par continuar en la línia assistencial iniciada. 

FEOEBACIÓ FARW ÎITICA: 3MX RfWtíCff I fTUR 

Oes 33 26 d'octubre, treball a W » renclsmt. El dissabte 28, atur (fe dues "nores. El conflicte ha sorgft en rebalsar Tenores» 
la qualificació professional dels treballadors. 

PH1U"S; PtAfAFGRSa ÜEIVINDICATÍVA 
Els treballadors d'aquesta ea resa han elaborat la segurnt plataforna reivinficativt: augment de 30.000 pts a Tany Igual per to

tes les categories; 100 ' del salari en cas de aalaltla o jubilado; 10 dics de vacances oer Nadal a * el f i de recuocrar alió que 
han estat treballant de nés sobre la lomada de 44 hores setenáis; revisió anual del conveni, 

^FIQUFS R0WN: ATO 
"er no haver aben't 1'enoresa allb nue els devia en rebeló ais augments del conven! i també contra VIntent de fcr-los treballar 

dues heres més d'allí convingut, els 6o treballadors de la factoría de L? Venada iniciaren un atur el dissabte ?S d'octubrc. 

CCOAüERmciONS PORT?,; ftTUR 

la gran majoria deis 100 treballadors d'aouesta eapresa d»! Pable Nou feren un atur el dia 78 d'octubre en protesta oer Taugnent 
del 6 ^ sobra els salaris írtt ja ca 1.300 ois setmanals) segons el conveni. Els treballadors exiocixen un augment «is fort. 

HIIABOR; .UUR l ACOmO^Hf >T 4 CfiRTRlv 
En protesta par la continuada negativa d'aguesta empresa de Terrassa, la qual no volia negociar anà els obrers sobre l'snlScnció 

de Terdenanent laboral tèxt i l , els 150 treballadors Iniciaren un atur el 27 al vesore, atur g»e continuà el 7$ al rotí. ^er la tarda, 
quatre obrers van rebre la carta d'aeonladamtnt. Acudiran a fogistratura "¡a ouc l'enoresa >» va comnaré'xer a Tacte de conciliació 
l fet 1 1 de novenbreV 
ilFOmÓ JC US C0ÜR01KLXKES OE CC. 00. "T!? SECTORS» 

Uns 80 delegats d'ermreses de 'fcrcelona-clutat. Baix Llobregat, Valies Oriental i d'altres poblacions es reuniren, l'ordre del dia 
era; 1 / Situació actual de OC. 00. (intent de dïf lcldó); ?' Hrfaoradó d'un programa sindical; V Unitat del ¡wvisent obrer. 

la pMafoma reivindicativa fou -•puesta: 
1) Augnent d» 3.000 pts per totes les categories; 2) Setmana de 40 hores; 3} 100 f- de seu nr cas de malaltia; 4) 30 dies de vacances 
pagades; 5) Convenis per 1 any. 

les ret vindicacions contra l'explotació fora de Teonresa foren: ensenyaaent gratuTt; vlwnih a un 10 " con a tàx\m del sou. 
les llibertats polítiques exigides foren: reunió, associació, exorcssïó, vga i asseeblea. 

ASSPBLEA 0E TREBALLADORS OEl VALLES ORIENTAL, HE "PLATAFORMES" OE CC. 00. 
Uns 80 treballadors d'aguasta coaarca I oue pertanyen a la tendència dita de "Plataformes de CC. CC." es reuniren en una assemblea 

"da agitación y orooagands" el 22 d'octubre. 
Després ce diverses Intervencions, es passà a l'exooslció de la P'atafoma, la gual consta de dues narts: plataforma oolftica I 

plataforma reivindicativa. 
Platgforaa polític?; 1 / Llibertat de reunió, expressió, acció i oroDagand3 per a la classe obrera i el poble treballador; 2/ Convo 

catarla d'un Congres ""Nacional" d'obrers i camncrols; ?/l.11bertat Inmediata per a tots els tresos polítics 1 socials; 4/ Dissolució 
del TOP, de les Magistratures de Treball l de la CNS; 5/ "bóllelo de tots els cosos renressius; 6/ Utilització, sense condicions, ds 
tots els fondos públics existents; 7/ taclonalltzacló de la banca; 8/ Racionalització l expropiació dels nononalis internacionals; 
9/ Socialitaacló de les Indústries de «ós de 50 dbrere>1C/ Creació de comitès de control en les cnpreses de menys de 50 treballadors 
ísobrí gestió 1 repartiment de beneficis); 11 / Expropiació, sense Indemnització, dels lailfurdls i socialització; 12/ Socialització 
del canp (on no sigui possible, lliurament de la terra als caiwerols); 13/ Fstablinent d'organismes a escala "nacional" de planifica
ció de la producció 1 ládslnlstracló. 

Platafoma reivindicativa; Salari minin de 550 nts diàries.- Eliminació dels 'sobres a part".- Salari real del 100 ' en cas de 
nalaltia, accident o iubllacló.- Jubilació als 55 anys.- Eliaínació de les hores extres.- lluita contra els expedients de crlsl . -
F11 ml nació dels període ds orova.- FI Ini nadó del treball de orestanistes.- Fjo a les reconversions de la plantilla.- Ellninacló dal 
slstena de orines I treball a "destajo".- "ïevisló de les actuals cesures de seguretat i de 11 «post sobre el rendiment personal, 1 
substitució pel Control Obrer.- Elecció de Comissions de Co-trol dels llibres de conptes.- A igual treball igual salari.- VnuHacló 
dels reglaments Interiors de las enorcses.- 40 dies de vacances a l'any.- Escolaritat gratuTta fins els 18 anys.- Guarderies gratuf-
tes.- Transport gratuTt a càrrec de Vearresa.- Control obrer sobre l'̂ uaisent del cost de la vida.- Lloguers inferiors a un 10 t 
del salarttsínlGi.- Hosnitals, dispensaris i residències suficients i gratuTtes.- Barris i pobles en condicions.- Hllloranent 1 abara-
tanent dels transports coWectius. 

En alio referent al rroblema de les nacionalitats, "latafornes de C'. 00." reconeix nue "el nroblena ós inportant, aorè que ença 
ra no hi ha hagut una dlscustó sobre el tema en el si de l'organització*. 
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J'F-FK: 3A.IX R£HDl*OfT 
' er h RÍt">a hora tfei tarda! tx pagada per l'eanresa^ els treballadors d'aqu-sta esrresa del i^etall ds Sabsdsll ffcrsn baia rená-sent 

del ? al 7 d'oefübrfc. T a * ! ss celebraren assenblces. 

csrELió: JUDICI A HAGISTFATIJRAPER n cotas A-:CBIA^.7S 

FI 13 o:octt¡bre ts va celebra- a feglstraiura el j uJc l orraanuí pels 26 t r ibal latiers despatxats d'anuesta espresa do Ssòadell nr 
rel de Multis» vaga. f i ! aí í is í i ren nís ¿a 1CC csopajvs ¡ P S H M S w ç m e s <fc la clt^-ít. L'espresa acáí per- adwetre ove la sanr.15 ha 
via estat lapracodent \ 3ccact3 ¡PlnoWiihar sis acoaSadats. Encara s'ha de celebrar c l iudiel s i-hgistrattra pels 11 cSrrecs "síndic 
eals desoatxats. 

TÜPf.RUí; BOICOT HORES EXTRES 
Els treballadors ¿'aques!-* «çrcsa & St Joan Despí es taHenen en boicot a les hores extres des dsl K de setestre, en owRnda dt 

diverses reivindicacions. 

5ñs 500 treballadors d'Cuesta «apresa de! Vail?s Men ta l assistiren a una assenblea ngtoritzada ^ue se celebrí en el ginnSs de 
la v i l a . Tot í la presència de Guardia Civi l 1 socials, els treballadors discutiren 1 aprovaren la seva plataíonsa: augaent * 3.000 
pts al nins; ¿etaana de kh hores 1 <fc 10 ner al torn sia la * l t . 

URALITA: l.lülTA CCMfftHÜAQV PFR REP/l*0iC^C10K5 
Fn relació a i * el conveni, 1'espr*s\ (al Valies Oriental) oferia un augaent ¡te 1,500 nts al mes. Els treballadors s'hi oposaren 1 

després de dos aturs (2? d'octubre 1 hora 1 28 \ hora), Tennresn oferí 1.700, pero ets treballadors tasipoc no ho açeeptc-en l contl^ 
nuaré* en la seva l l i í l t a : durant la setsana 77179, d'octubre es f«ran 15 coxentmclors i ronifestacions a l'interScr de l'eapresa 
?«b nancartes. FI j j ra t ha estat cridat a Madrid per negociar aquest conveni íntnrorovincial, 

ASSEHBUÁ GE TREBÀLlAOüRS g LA BASCA 
El ái jous dia 12 o^ocbára va tanir l loc una Assaeblea de Treballadors de Banca. HI assistiren a s 70 treballadors de la talaria 

de Bancs ds Barcelona, l'Hospitalet, Mollet, Granollers i Hawesa. L'Asseablea havia estat convocada per uns treballadors nuà i» «ti
ntaven en les organitzacions de sassa a 3snca (interbancàrla, Platafamcs, Sflctor sarvals), ast l'abjacte da papi lar 
unitaris d'accio" par a la base, d» sanara que desbordi ''actual dirígentisse dsls Quadres de les organitzacions essentadas. 

Fs -feu una anàlisi ¡fel sRvteent ebrer a Banca d'ençà àei) 19C3 fins <ra, ssò l'increaant lent pero progressiu que ha pres, ! oa 
la *oòslitzaei6 easslva, sobretot arrel dels conflictes plantejats a l'hora ds la negociació dels convanís. S'Insistí en Taspecte 
de la progressiva "proletaribado11 dels treballadors és Banca, cada cop aés abocat al treball en seris o cadena l a la aecanltea-
cl6, la qual cosa l i taprlcets una progressiva consciència «fe tlasss. 

Coe a objectius Isssalats, s'acorda continuar treballant a les organitzacions en que cada «i l i tant es t rob i , iftwlsant la ssg&nt 
PLATAfORHA RE1VIHDICATÍVA: 

plataforaa reivindicativa dels treòal ¡adors dB banca 

• AiJGhfST DE 4.C00 PTES, PFR A TOTES LES CATEGORIES 
• 30 DIES CE VACAHCES 
• 100 1. CEL SALARI REAL ARB ESCAU tàGIL ES CftS C€ JUBIL>£!5 
• DRET O'AS^BLEA " j 

Es proposa i s'aorova qua aquesta plataforaa tingui una validesa pemanent, no acceptant els "laudas" del conveni, intentant que 
sigui un factor de sebUüzaclü i de l l u i t a constant, 

-fe 



BxnMACió GENERAL 
ALFRED SERRAT; CüSELL O t g g g g 

Ei passat d a 3 d'ístubre es va celebrar a Saragsssa el consell de guerra eonira l'estudiant barceloní de quart C T Í dat ¿r<ít A l 
fred Serrat, En Serrat f m ótlngut el 13 da desesbir* de 1,971 al despatx d'au aoVccat quan la policia envaí aouest local. Els na>-
recs que pesaven <fcs¡ri s«a «rea: propaganda iKagal , . , 1 es^lonatg?? U detesnaven 6 anys da presé, 

Oarant el consell es provà que el estsrial bes* <b 1'acusas!6 d'esploratoa - l ' a l t r a fou "sobreseída"- era apunts <fe classe 1 d i 
buixo» -fats per e l l dwsnt les fcsris «artes a la caserna. Ralgreí això, el consell ecndwna a En Serrat a 6 aesos 1 un dia de presó. 

F A Ç ; COtffWSES APROYAES 
El capHfi general de CsTalu*^ Jaaqufn feguara* RÉrqssz, aprovi (16 d'octubre) la sentència dictada pel Cwsell de Quorra contra 

els suposats etlltants dsl "Front d'AUIberasent Català» (FAC), les quals eren: fiason Llorca, 30 anys 

Carles Garcia Solí, 20 anys, 

WCARTES A IftTARÓ 
Orant la ni t del diueengs (1 d'ocfcás-e) al Ò H I B K (dia 2) feren penjades a la tacada <fe l'església de Santa Anna de hatarí dues 
pancartes. Una d'elles fele refsrSncle al recent consell d» gssrra contra des suposats «ll ltants del "Front dUlllberacsrl Català" 
(F.A.C.); l 'a l t ra reclaaava ennlstla per a l * prtsos polítics. 

ARQUITECTES 
£1 Col·legi d'Arquitectes d» Catalunya 1 Balaars rsaflras (10 d'octubre) la seva política d'InceeaatiblUtats professionals (a -

cord adoptat el ass d'agost o*«nouany) ds ta l B%*ra que a partir de çsner ts nsgarï al psraís da construcció de projectes par t i 
culars a aquells arquitecte ou* siguin fascienaris de l'Adstaistracló p&l lca . Es vol ta l lar així el caní a aquells que feien ser
v i r els ctrrecs oficials par obtenir grassos ragocls en el terreny particular. 

\M LLADRE A CASA SEVA 
El Sr. Vils Reyos, Il·lustre estafador (afsr KATESA), ha resmidat la seva vida seda l . La Fira da la inquinarla Tedtll da Barca-

lona l'ha «acenai nvlaliant rftxxtír8 I In Vila Reyes ha «stlfestat els sets desigs d'accepta- la Invi tado, 
U^tesaltras suggeria, s la vista d» la ffi^iaríaft&t ds la "nostra* iust fcU, qys es concedeixi l l ibertat vigilada, ateneiS «5-
^ dl ca adaguada i «la estiguis culturals convenients a teta als oqpi'asonats i torturats per la policia espanyola, irtàelladors 

1 lluitadors antlfrenqolstss ! ne estaftòrs p w f o d w a i x . 

SA8AGELL; JOVES DEUtECTS ACUSATS DE COPISTES I E fflBERKS 
Hissat joves han estat ¿atlr.juts 1 >jn sener retingut a Sacada! 1 (2 ó~ei¿ubre), acusats de forear part da les Joventuts Ccaunlstes 

ds Catalunya (depenents dsl P.S,U.C.), A ees, 5 d'ells son acusats, d'haver pros part en la dastruedó parcial dsl Santuari de la *«r 
ge de l a Salut ( fot ocorregut el dia 2* <fe setaabre) on hi haguS desperfectes per valor <fe 100.000 pessetes, 

TFRASSA; ASSALT AL CEI8TRE 0E CULTURA POPULAR 
Durant la nit del 13 al 1 * d'octubre foa assaltat el Centre de Cultura Popular de Terrassa, Kl ha el fe t ds que penetraren als das 

patxos destinats a Assessoria Jurídica, de creació recent, la qual ès dirigida per l'advocat Sr, August Gil Hataaala, El Centra da 
Cultura Popular és dels sectors catòlics obrars de la ciutat. Fou registrat tot el local i es destrocaren alguns «obles, però no es 
trobS a faltar res. L'finita pista par identificar els assaltant* fe la aatrlu d'un talonari da loteria per al sorteig del 12 d'octubre 
"día dt la patrena da la Gurvia C iv i l * . HI ha la sospita que hagi estat direciaaer.t la policia. 
S'AGRUPE» ELS PERJUDICATS QE L'ESPECULACl6 QE LES URBAHITZACiOSS PARTICULARS 

S'ha creat la "Federació Catalana d'Associacions de Prc;)*,etaris ds Parcs Hes", que estS pendent d'aprevació. Es proposa la defen
sa del3 perjudicats per l'sspaeulacló d» les uféan! fredors particulars. Es parla da 1'existencia de 30.000 paresYHstes defraudats 
a Catalunya, El frau consisteix a arrancar pagaaenís extres al cost <fe la parcel·la en concepte d'urbanitzaria, quan a la practica a-
questa no existeix 1 ni tan sols el atmlripl r» t l en projecta la reallteadó del Pla partia! que les eeananyles financeres ten pre
ues. El eesprador, generalaent da recursos l la t ta ts , es troba que ha coanrai tm terreny sense l ís l ts f ixats, sense a l o u , sense caaí 
o carrsrs, sense l lu», etc. 

COSTRA LA PUJA QE PREUS 
Una mnlfcsfcrió contra la caja dels preus tingui l loc, el día 21 d'octubra a 2/4 ce vuit dsl vespre, al Bar í de Santa Caterina. 

Uns 400 eanlfastants van recórrer la zona del aercat l e l barrí gotle portant pancartes a * eslògans contra l'augaent da preus. 
^ A e r i ó eeearcadi en la l lu i ta contra ?'encari w t ds ía vida. Caldria general i faar-les perqué els prsus segueixen I seguiran 
™augmentant: als diaris dal dia 19 d'octubre ja es parlava d'un augaent ds les tarifes elèctriques I del preu dels turons. 

ACCIÓ ANTMAHKI • ; , . ^ „ „ . . 
Èï F.R.A.o. "("Frente Reveluclonarlo Antifascista y Patriota", dal P.C.E. e-1) va dur a ten» una acció contra el "cuartel! 11 o^de 

la Vil Flota USA a bVcelone, Foren llençats 7 còctels solMof per m coeando. En resultaren ferits dos da la Social, polides Jrtll-
tsrs IISA i altres ferces ds vigilancia. 

EXPLOSIÓ A BAfiCELOW , . ^ „ , m . 
' S'ha regístrafura explosió "aistariosa» a la cuina d'un pis «al carrer Infanta Carlota, al costat de l'eapresa "Gallina 81anca , 
llogat a roa de Zunzcnequl {nos dal propietari del o!s del carrer Capità Arenas que va explotar). L'explosió va. fer un esvlranc d'un 
«aire 1 alg. La pol ida va retirar on cos eafcollcat aab ma flassada. Les ordres al veïnat han estat ds silenci absolut. 
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Contra S&i!3i£gr&&fó deis .niïüsgrais. 
E I «soviEiraro" COOTRA LA. UffFnRACic' DELS IHHÍGWTS A C U A I M A 

La ponencia Mcrets dsl ^enteje ffecíonal del Hcviatento" sobro la "Unidad ds la feciói* és posada en pràctica a Santa Conesa ds 
Gramenet, on las «rl2rltai3 fan cas i í r - per a la ereaclí à'urz "Casa Regional de Àr.iilucfa*, « i "se ss·UBSi·aï» l&s neaerosas perso
nas procefeiíes d» aquella rtcjiòn, cor. t l dssao de asaltar los valares artísticos y culturales da la sííaa. la referida Casa Pegio-
nsl vendría a llenar una lss<,er;ante ïsotma en Sta, Colcaa, eos» «.s la atrsencia de tra entidad e» la ¡;us poder lleva* s fe l iz ta r i ] , 
no Infinidad da actividades reírwtlvas y de todo «'den cultural*. 

Recordsa que la ponència e l taA BSS &umt aoVsrtla del "per! 11 «fe la integrada* a les nacionalitats basca 1 catalana dels I n 
grats castellans 1 s'aconsellava «ya ss l lu i tes contra aquesta tendencia enfortint l vigoritzant les "Casa Regionales", ja <S» a ' -
x í ajudarien a perpetuar las "esencias patrias* ds Isa terres d'origen. 

^ ^Ca í oposar-se a la perpetuad 6 fe dues coaunltats diferenciades l al ccnfinaaent dels n a * habitants ds Catalunya en "guet-
*3P tos" culturals dSscrSoinats i allenadors. La Joventut treballadora catalana, vingui d'on r l rgu i , ha de ouscar altres torees 

de vida social que ens intogrln dafinltivasent a tots a la cownttat on viuen 1 treballen. 

«CANIGÓ*: NOU EXPEDIENT 
La revista "Canigó", editada a Figueras, ha estat expedientada altra vsaada (19 d*octt±re). La publicació t l pendents 2 expedients 

«Ss. c l ectlu de la sanció Ss l'haver publicat articles (al R? 252, del 29 de ju l io l ) quo el Ministeri considsra que no caresponen 
a 1'objecte declarat d» la revista. 

Recorda* que aquests eotius s6n els que van precedir a la prohibició total de revistes tais coc 'Presencia" da Girona I la va
'S? lenciana "Gorg1', coragudes pel seu esperit renovador, nel seu enfocament c r í t i c l per l'atenció especial qae concedien a la 

real i ta t nacional catalana. Calaria la aobilltzaclc* per ta l d'iepedlr que continués la repressió' sobre la pressa aas inquieta. 

OETEiClÓ 

La policia va detenir (19 d'oc+iihre) a Josep fetalonga i Eaplnet a la Plaça universitat aacant -h <f*havsr pintat a los parets f ra
ses •subversives", lia Ingressat a la presó en espera d'éssar jut jat pel TOP. 

mmm. -
TRINITAT VELLA: MANIFESTACIÓ '¿E8ATO StWORS 

El 1 i d'octubre tingué lloc una saiifastació d'unes 200 persones al barri Trinitat v e l la , FI setiu era la reivindicació d'uns se» 
aafers a l'entrada del barri per l'autopista de Girona i la carretera N-2, on és solt gran el per i l l d'eccldents. Els manifestants, 
asá pancartas, recorreguaren el barri f ins l a Intervenció d» la guardia d v l l j equipada aefe « t r a í lew l asb cascs. So es produïren 
detencions, pero la seva actuació daeunt els oanifestarts (sobretot dels més joves, 16-18 anys) fou d'una brutal i tat sense precedents 
al bar r i . 

VtROÜfl; BAÜlFESlACiC CONTRA EXPROPiACIüSS 

Al wte ix dia I a la ertalxa her* que a Trini tat Vella, es produí una altra aanifestacló a la barrlad» d» Verd» (Via J61ia//fas 
i Duran), anb siotiu ds Iss expropiacions ds la Guineueta Vella. 

Al respecte, el "Patror^to *i¡nfcioal ds la Vlvlwida* ha donat una neta (10 d'octubre) publicada e la nreasa del dia 20, on es pro-
eetia una estança al barri (Polígon Canyelles) a tots els afectats i , en tot cas, una residencia provisional 1 en condicions en un ~ 
al t re l loc aentre no s'haguessin acaba* les obres de Canyelles. 



BAMI3S (continuació) 
TRIWITAT ÜWA: PRCTÜSfA "Í>H£T*SI(K>C|Ó 0? LFS CASES 

ÍHvarsoc jerrtemrs de « Í T O d'aquest barrí es rWltfrM m asscebl» el íuscngs dia 22 d'octubre. AUS decidiren de prfssntar una 
{¡eaanoa a Í'GSH {Obra Sindica! del Hagar"), pwque les casat que habiten no coapteixen ni tan solc les ordenances nunlcipals ytcents 
(esquertte, huaitats, Ranca d!equtpasent.,.}. EU procedents d'aquesta actitud sis trobis en la •cèflíbractS anterior en la qual els 
vaTns de la Trinitat Nova es negaren a paojer er. 1i'ar«»nt de 1? quota sensual, a psrtír del ses de «t<5n d'engany, en excepta d'unes 
abres òe ci l lera 1 fte •antentcani <jus no ss wlen per ml lec. 

FI día Ti d'octubre, el ministeri de la Vlvstda feia publica u u ordre per la qual el director * 1 " Ins t i tu to Racional de la V i 
vienda* pofH atergar I fs» efectives subvenció pat a la rsalltzació d'üïres d'irbartítiacíó 1 de sar.3jaaenr. Aixa val dir repara
cions extraordinàries a 1*09?,.4 

miwm-. SOBRE a iw amm oe RODA 
Se celebra una reumó infcrsatíva respecte ds les obres (fel ler Cinturó de Ronda (traa hospital da St 'W/Her i diana). El projec

te of ic ia l representa, a nés d'un augeeni ds la contaainaciá i d'altres ¡aolestles, la divisió del b?.?ri, la destraecló de la Plaça 
Haraqall -centre v i ta l del bar r i - , la destrucció ds 762 cases, la desaparició dels centres escolars «és laporíants de la zona, etc. 
El veïnat hnvia presentat ei projecte ds construcció subterrània d'aquest tras del Cinturó, el qual fou desastiarat després d'haver 
servit a l'especulació: qent lligada a l'Ajuntament cospraren els terrenys afectats a uns preus seiafclants als de l'expropiació i , a-
ra, havent variat el pre]ecíe, els revemn a un preu ¡tolt «és elevat. 

PtBtE SOU: PESSim EXOURiTrACiÓ Al BARÜI 
l^ssoclació ds VeTre dsl Poble Nou ha Jrrforaat ( f u l l repartit el dia 3) sobre l'escolarització al barr i . En el docuaent es diu 

-$sb xifres Il·lustratives- que hf ha un dèf ic i t ds 6.068 places. El problees s*aç,*u|a pel DTOXÍS tancasrant de ^ col·legis. A sés, de 
les sis escoles a construir en el projecte que abasta el període 75-80. ncaís se'n sap alguna cosa concreta d'una. Taebl e* protesta 
per la poca quantitat Si beques i pe*" la no gratuïtat d'alguns ceñirás ssçolars. 

CAU TUH1S: "VÍVEOS" PER ALS aMiRMOISTES 
• l'Asscelacló de VaTns de Nostra Sra. del Port ha enviat (5 d'octubre) a] Jilnistsri ds *a Vivenda, al <kvernador Civi l 1 a d'altres 
•persones ieportants* m tnfome sobre la situcció de la* 1 * farfUes que habiten barraques al C=rrer Baixa de Can Tunfs, protestant 
per Ta situació d'imaidaçió ¡wrRanent de Ittr dites barraatm I dwinint pisuï. Alab Ss ccnseqíSSncia de dues visites antsHors: de prl^ 
aer uns dalegats de T'Àjuntasent van proeetre Ta construcció de harracons, perS al dia segCent (30 setesère) uns altres delegats ofe
riren pisos a qui tingués 30,'JUO pessetes per pagar l'entrada; natur.lscnt, ningú no les tenia.. . 

Nós endavant, l 'alc*lde va rebre una delegació de representants d'aquella Associació de VeTns (11 d'oetsisre), dient-lo3-hl qts es 
construirien unes "vivenças" de A2 oetres quadrats { tot un rlcord!) a la Zona Franca "destinadas a los aás marginados sociales*. 

CCRflEtlA: ft'.SJFFST'CiS PRO ÇA&LIT7ACI6 DEL LLOBREGAT • 
Una B^nifestació eoaposta par unos 200 persones, en la seva «ajeria gent jsve, va recórrer el barri de !a Ribera el día 3 d'ectu-

bre a les vuit del vespre. Els sanlfestants portaven pancartes i sn altaveu dbs del qual van explicar que desareven la canalització 
definitiva ¡sal Llobragnt. r l i v es dissolguí abans de l { v i t a< fe ds la po l ida . 

SAKTSr SE»SE GftRAHTiES, ELS VTÍNS >ffl HARXEW 

L'Ajuntascnt « 1 Sarri va convocar el 5 d'octubre ais vetns del Carrer Joan SJsl l . Els va ceeunícar que havien d'abendonar les 
casas sota el pretext de la necessitat ifc t i ra r andawat una obra d' iníw&t núl·lïc coa és al aetro. Hl hagul proaoses da que pediren 
tomar ais pisos, perb els veTns exigiren garanties. Aquell asteíx dia, a la tarda, tingué lloc una asseablea de veTns on es r a t i f i 
caren en les seves decisions de no vrxar sens* garanties w l t concretes, 

L»HOSPfTAt£Tr 50 FAKÍLfES C8U&0ES A EVACUAR 113 CASES 

Cinquanta fasíl ies afectadas par la construcció del Pclígsn Sornal seran obligadas a evacuar les javas cases a canvi d'una Irr iso 
r i a quantitat "en concepto ds traslado de •udi lss ' . b «ajorla sfin geni treballadora aab escassos recursos i <aè dif icultats per po
der psgaé un lloguer coa el que haurien de pagar en el cas de teñir que abandanar les ssves cases. 

SA8T ADRik C0WW ELfi.'. PAftCiAL Qff AFECTA TOTS ELS VEÍfiS ff 'LA CATALAÜA» 

L'Associació de Ve?ns~de! barrí ds ' l a Catalana" terna a replantejar a la infersacíé publica algunas qüestions referents al Pla 
parcial que af-artaria e|s 5.C00 veTns, 1 especialsent el projecte aprovat el síes d'octubre de l'any passat referent a la construcció 
d'ona planta Incineradora d'esccabraries en un l loc que esta Q/jalíficat coa a "zera verda". 

Pi'BLE SEC; ESPECJLACIOÜS A?3 EL m ffRCAT ÜEL CARnt 
El ttercat del Carn» construeix noves Instal·lacions. En l'operació s'ha produit una estranya operació especulativa d'acord asè la 

qual són demanats als coreassleraris quantitats adolcionais que oscil·len entre les 27 i les 87.000 pessetes per un total d'ans 30 
• l l ions , ssnse que hagin rebut per alxb cap aena de justif icació satisfactoria. 



Amissás laSiisíaí coavcca assemblsn d'asttit&ts. 
GftfcjA: GPnSICiS Al PROJECTE 0£ PAS ELEVAT 

talcs da la Ciutat va re in i r en asseAlea al local ds l'OfeóGraclenc diverses entitats del barri (Orfeó Graclenc, FedsraciS d'As 
sociaelons às VeTns, Cooperativa de Teixidors, Cantre fcral, Centre Excursionista, "Karitepfo de fnsdustriales y Ceaerciantes*, etc.) 
el á¡a 76 d'octubre. Els reur.lts s'oposaren radcslaent al projecte rvnltfpal dsl nas elevat en tma rssoluctS de 10 ponts: 1 / %• 1* 
existencia d'una altra sclucic ja aprovada anterlorasnt qj» Ss el pas subterrani; 2/ cer la dssirvcrió de In Isatce urbanística:"3 ' 
Per láíllaaent que ccaportarfeais veTns; 4 / Per la pe-ídue d'espais verds; 5/ Per lMncraoent da la poiució; 5/ Par l'augaent dels so
ro l l s ; , ? / Per la reducció di les p'ac¿s escolare; 8/ Per 1'existencia aclanara&ra d'un grandiós sostre de fcraigó; 9/ Pwr la <fcs-
trúcelo de l'obra aederrista Septisania//L9sseps; 10? Perquè f ins 1 to t , la proposta isunlclpal del nas nlevat és la aés cara de totes. 

la construcció d'aquest Ciniuré «fe Rends tcabl ha sfectat al Che de Ffftbo! Europa; el seo rasp ha estat privat de tres de les se
ves quatre portes 1 ban estat obstruidas part dí les gradas. En conseqüència, aquest club, un tteis «es inoort*nts del barrí i de Bar
celona, es troba en per i l l de desaparició. 

E1XAHPLA; ESPECULACIÓ AKB LA «BASa» GE IA D1SCSR01A' 
Maniobres especulatives a T i l l a de casos ceapresa entre els carrers Pelal//Placa CaíalunyaZ/Vergara. El ' ' la parcial anunciat el 

6 de setembre al "Boletín Oficial ds la Provincia11 va únlcaaent en benefici dels propietaris (entre els quals hi ha l'Ajuntasent), i 
perjudica ?.O0C personas t f f b * llogaters i treballadors de les saprssss a'eccadss. ET ala 70 d:octubre es va celebrar uns ras» 5 de 
representants d'aquests últl«ts on es va acordar la ispugnacló del Plan. 

COMARQUES. 
ABA. I.ES rSCOtBRAHIES A GARRAF 1 

Després que els veTns de Ccllcerola, do HcntjuTc, de lar tore l les. . . , van aconseguir mitjançant la seva protesta de fer retrocedir 
l'AJuntaaent en les seves intencions, ara toca el tem a Garraf, el aacís dsl gual veler convertir en peu (Tascoiòrarles, Diverses 
entitats {coa la Societat Catalana d'espeleologia) 1 persc-elitets científiques han fet declaracions dalxart entreveure la Irracio
nal i tat del projecte. 

Hflf!7CÀ0ft: VOLES EDIFICAR CASES Al COSTAT D'ÜNA FÀBRICA CE CI^ÜTS 
La Conistió d'urbani?» ds Sarcelona ha aprovat (5 d'octubrèT"un Pla parcial cel qual es pretén edificar al costat de la fabrica 

de Clnents ds Hontcado. Els interessos privats torne» a preveTMxer datemt els públics. 

EL PRAT; EL PQOLE NO TÉ ÜRET DVSSiSTiR AIS PLENS HUHICIPfttS 
Per tercera vegada (6 d'octubre) l'alcaid» ha expulsat dsl saló ds sessions el pflblic que assistia al plS ¡aunicipal. I va adoptar 

aquesta rnsura per deliberar sobre un vot de censura contra el conseller Sr. Pere Sa l t i , per les seves crítiques a la gestió w n í d -
pal. Aquest fet s'est* fent noneca corrent als nostres pobles 1 ciutats (a Terrassa, a SavS, etc.) I deixa al descobert un cop «fe, 
si calía, 1'absoluta falta d'inforwació I de control que t i el cluta.D sobra la gestió ds les autoritats que e l l no ha escol l i t . 

ST FELIU: EXPROPIATS FA POS ANYS I ENCARA SENSE WVE3 COBRAT 

Els pngesos de St Feliu del Llobregat que foren expropiats per les obres de l'autonista segueixen sense cobra* al cap ds das anys. 
A Madrid diuen que no hi ha disponibilitats de crèdits. Si els perjudicats per t'especulad ó en les urbanlttzadons particulars s'haa 
uni t , m i pensar que els estafats neis «Inisteris tanòé haurien de protestar I pressionar conjuntament. 



TR3ASSA; A CA* A^LAÜA PJi!ÏÏFSTf PR *PvTS CWTCiBUÇJOÍS 
'. h barriada de Can Anglada s'ha celebrat uní essatóíea (1? d'octubre] a't l'asMstïncia d'uns 300 veTns. ET teca u>lc ha estat 

les contribucions es¡#cia!s W» l'Aiuufciwnt ha aorovat sA, soiiu è>l ^la d'irtvnitzaeió total de la ciutat. Els vefns considsrarsn 
exorbitants les r i f res IBPDST&J (15.00U Pte« par edificadora da 5 metres d'aaplada). Es va ammnar wa COBÍSSIÓ fcraaòa per gsnt 
dels carers afectats cua fes constar a l'Ajuntaeant el nrííund ¿estonieníasent deis veTns S es va acordar far un plec de càrrecs 
adreçat a l 'alcaids, fs ¿5^ * ! cas que les tases lupcsitives són baixe* quan es tracta de solars sense edificar, contribuint així 
a foaentar l'aspaculaeló i a la cala distribució dels diners públics. 

OAiSAPfKf i CA<OH; MIH'.iRtS ?B3 QUE CAL IKfFffUR A IA LLUITA 
A les cir.es de Balsareny 1 S ordena astant a r r lbsnt l l? d'octubre;) expedicions de Binalres andalusos procedents de les r.lnes da 

Río Tinto. Els problemes d ' c i t a d e s , d'instal·lacions * tot tipus no estan rescltes ni nolt senys, fiolts cops els rssent vinguts 
no estan ben vistos perotíc es nresten a treballar soltes Hores extres per pocs olners. Do fet , aqtwsta csígracíó a les aines catala
nes, escenari efe r<K2nts eanflletes, sslï ucrfectiBení tfrloida oer " fel fa 'de Explosivos Rf« Tinto1* i iS ces a objectiu el refcerna-
«ent de la puja de sous 1 de les reivindicacions laborals.. 

KOLLFTÏ TI rTRLE PAGA L'HA 7tf& ES"CT1VA I LA P'SFfrBTFW rtS CACICS 

l'AJuntamnt ds-Mollet ha fet una nova I escabiosa jugada a~ïn pobladS construint una zona esportiva, T I C^ceri ' ' , asb un ca
ràcter descandawent privat t qu r t» de 3.Q0C d'entrada i «ds de 5.GQ0 Ptes per cnd3 f i l l salor de 14 «n's), fio cal dir que el soc! 
P 1 fs l'alcalde. -M satïix tesos, el pavelló r jn ic ipal , oagai pal poble, esta monopolitzat per aquasts sateixes cacics. Per "«l let 
i la seva coisnrca ha estat prafu5a«*-«t distr ibuït un íu l l denunciant aqc-ast tet 1 cridant a tota la noblació a discutir-los i a unir-
se per exiqir tots els drets que tenen ecu a poble treballador. 

E's nobles afectats per l ' intent comencen a noòIlihar.s3 a diferents nivel ls: a nivell de conseiencíac'ó popular del problema a 
Vilanova, on s'han previst ura serio de rwnlors per ds ru i i f i inforaar ssfcre el prablea», i a nivell of icial 8 Sitges, on 11 con
sellers de l'Aíuntawent han dwanat la cenvocaterfa d'una reunió «traardl i&r ia d'aquest organisse, retiñió que, coa ora d'esparar, 
¡•alcaide considera coa í ^ e c r s i M a . 

ESQKOIM CATALANA. 

ELS CTPHES^RIS i L'ESKMy- ' I ERCAT CC*Í 
L'Assesfclea de Catrea d& C&Srç^ d'f.¡dfetrla i de fevegació correspenents al Rosselló", al Pafs fesc 1 a Catalunya, que ha tingut 

l loc a Hofftneller, ha aprovat per unanitritet un text subratllant Textnwa urgencia que té per als espresarls ¡'entrada de i ns ta t 
espanyol al >iercat CoaG i la rwcessitat d'aplanar el caní per nart de l'Estat espanyol. 

i 

$A esntiíró de Emúu, 

-WFSTrS T i . QEATGf AL fEWCFR Ct?lPJR(i Ef 30»Q>, 

Et projecte de l 'aatorista B-30 - que no fs ras ^ s q » c l I t ia r . CinturS de Ronda de B a r n l m disfressat d'autopista ner tat ds 
podar lnc!ore-hi el peatge- ha dssperiat la indJnnacié dels futurs usuaris. Fins I tot l ' A j u n W r t ie Sabadell, les Carwras oficials 
de -nrcslonn, TeíTassa 1 Sabadell 1 el «Consejo Provincial de t a s a r l o s de QarceTona y su co^xa» s'han nrc^incíat io ta lvn t en 
centra de la fomula del peatgs que es pretfn i r i s a r . Es calcula q.» nwfs on » ' de la círculaciS nus passaria Per aquesta autepls 
* seria de llarga distancia, la resta seria circulació interna de t'area •etropelitana ¿j 3arcelona. 

^ Ei tracta d'un clarfssis cas d'abÈs dins la l ínia «Tortialista del çoverr. aspanvol respecte de hs soquw, i a sés oagades da 
les nostres prenies butxaques. Infraestructura de eo*wls%lons de Oarcelona. Recorctaj p a les cfissmlcacions de l»3rsa eetro-

politana de ihdrid no són de oeit.j» 1 er. gemïral estan plantead» a¿ un luxe ds « i t j a ^ solt superior al de 7es catalanes, migrat 
qus ,a wtriculacif i ós vehicles Ss üñstant inferior que a Barca lora. 

CM» Tt PFKSIQSS; WH PPES»r€hTr TA«f CFUTSALISTA 

S'ha realitzat el nou nwenaKRt à>] Prasldeni dei Consell d'Adsínistracíó de la Cajxa de Pesnicis. L'asccHtt ha estat En farcís 
ce Carreras (ex-President del «arca), el qual continuarl la polfi ica of ic ia l à la Caixa al servei de la rwlftiea econeajea díorien-
tacíó centralista. 

* .Ca ld r i a eiobilitzar molt nfis i'opínió pública n i * aquest notiu per a criar una nresstí real i efectiva a favor de la u t i l i t za -
" c i ó dels recursos ecortí-ics catalans en inversions al natrix oaís català 

http://cir.es


wumwEKt 
LLISTES HEGRfS DE BATXILLERS 

Circulen l l i s t e s negres (23 de setembre) d'alumnes als Instituts HI Is *, Fontanals, Maragall, hfentndez I Pelayo, Eeneratkr Carlos, 
Gavà, El Prat, Cornellà... Aquestes l l i s t e s son passades pels directors a la delegació del Ministeri I als altres inst i tuts . 

« à Les comissions d'estudiants d» batxillerat haurien d'emnrendre una campanya sistemàtica de denuncia tfcls directors I dels 
caps d'estudi policies, fent també les seves l l i s t e s negres. 

NEGOCIS BRUTS AM8 LES ESCOLES 
El ereixemnt «te la població infantil desborHa totes les o m i s i o n s . Es corrent que es constitueixi una empresa consiructa per a -

realitzar alguna cc t s tnsc ió escolar, un cop efectuada la gual {evidentment eníwtxacant-se milions 1 posant sorra enlloc de ciment) 
es dissol o fa fal l ida, aab la qual cosa s'evadeix de tota responsabilitat. Aquest és el cas de l 'Institut as Holins de Rel, en e s 
tat ruïnós als dos anys de la seva construcció i on no s'han pogut començar les classes , 1 també el de les escoles del barri Terre-
forta de Tarragona que no s'han obert. 

ESTRÈS: CREACIÓ 01?» T»U1A O'EKSENYAMESP1 

Obeint a una necessitat d'informació situa i d'acció conjunta, des de fa unes setmanes funciona, así» una clara tendencia a esta-
bll l tzar-sa i crganitzar-se, una "taula d'ensenyament* Integrada fonamentalment per Coordinadores de Barris I ensenyants da prisaria, 
secundarla I superior, a més d'estudiants d'ensenyasent mig i superior. 

PBEHSA OFICIAL; FALTE» rfs DE 400.000 PLACES FSC0LÀRS 
Segons el "Consejo Econ&mico y Sindical*, dins la revista "Acción Sindicalista* {?) , a Catalunya falten més ds 400.000 places e s 

colars 1 M ha un déficit de 250,000 an l'ensenyament ore-escolar. 

Acomiadaments. 
ELS ACOMIADAMENTS A ESCOLES t INSTITUTS GE HFSTPCS 

Concrete» 1 ampliem ia infernado sobre acomiaúaaents a escoles i Instituts; 
Escola St Fellp Nerl, 6 dssp«5ts per "reducció de plantilla"; Escola da St íloi, 6 acomiadaments per haver mostrat la seva solidari
ta t art una professora; Escola Oecroly, 3 despedits per "enfrontament amb la direcció*. 
Vilafranca, Escola Delta de subnormals especials, 3 acomiadats; Escola Sina? de Lesseps, 3 per enfrontament amb la direcció; Madre 
Divino Pastor, 3 sense judie!; G.E.M. de Mataró, A; Escola Professional d'Hostafrancs, 3 ; Academia Nuria, 1 ; Juventus, 1 1 altres 
intents d'acomiadament; Escola de T-'teneu de St Just Desvern, 1 per reivindicacions econòmiques; Escola Nacional d» Molins be Ral, 
2 ; Fscola de Subneraals ds Tarrassa, 7; Escola Ginesta, 1 intent (Paconiacbeent; Escola Tibor ds Sta. Perpètua ds la Moguda, 1 ; es 
tanca l'escola ds l'Alaeda de Cornelia, queden 60 mestres nacionals en situació d'excedència, e l s quals segons un decret recent no 
s e ' l s peraet un contracte per Interinitat; Institut Montserrat, 1 ; Institut Sesean, 1 ; Institut Vilanova, 7; Institut d'Igualada, 
1 ; Institut d'Egara, Terrassa-SabadBll, 1 ; Institut ds Mataró, 7 (un per certif icat de bona conducta); Institut de Badalcna, 1 ; Ins
t i tu t d» Sabadell, 1 ; Institut Kenèrater i Pelayo, 1 : Institut de Sta. Coloma, 2; Fi l ial N? g ds l ' t a l a s March, 1 ; Fi l ia l & 2 del 
Menlndez i Pelayo, 1 ; Institut ds Viç, 2 j institut de Holins de Rel, 1 ; Institut Joanot Martorell, 15 {per desacords amb el dlree- . 
tor) . 

En general, e l s motius dels acomiadaments són e l s següents; en nrimer l loc enfrontament amb l'autoritarisme del director el qual 
no accepta la Intervenció dels mestres en les diferents activitats ds l 'escola. En segon lloc reivindicacions laborals {sous, condi
cions ds t reba l l . . . ) 

j » . Caldria que ets mestres que es quedessin a les escoles organitzessin la solidaritat amb e l s despedits assistint i declarant 
als judicis ds Magistratura si n'hl ha, reunint signatures <to protesta. Informant ds la situació als nous contractats 1 font-

los-ht el bolcat si cal , Informant als pares, mantenint les reivindicacions 1 la l luita a dins e l s centres al màxim possible. 

PROTESTA PER LFS TASES EXTKA-E3C0LAPS 
Les dones que norten e l s seus f i l l s a l 'escala "Bernat 8oll* de la barriada del Bon Pastor van ésser expulsades per la policia {3 

d'octubre) quan pretenien tenir una entrevista anè l'Inspector ds la zona per protestar de les tases extra-escolars, que no obstant 
la pretesa gratuïtat s e ' l s obliga a pagar. 

£ la negativa al pagament ds les *permanències* requereix al mateix teaps un esforç d'explicació per part dels mestres, ds sane 
~ ra que no s'enfoqui com una l luita pares/mestres sinó com una l luita pares/mestres contra la política ministerial i en demav 

da d'una real gratuïtat. • 
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«EBSIBT. 
vmm mm i I'APÜÇABEMT oc IMBICI m CURS 

i'Epleçaeant Hïfl» ofea da! cs»efi-«Mtrt «fel curs a les dns Universitats ce Barcelona ha estat w l t «al rebuda per la pressa, els 
pares & faeflla 5 el» estudiants. Coa a ¡sínia se :cV¡£cancírt3nt6S, han estat calificadas lee Besares per ona agrupació tant d ,ecr-
drt· cas la "Federación Dlecasana da Padres c» Faafl?a»y Padraa de Alaanes*. A efe da declarar-se desconcertats, la dita FadaraslS es 
ástfan eolt prwxtpada per tetes coa el de la Igualtat d'oportunitats, gratuTtat, llibertat d'ensenvsoent 1 nou sentit <b la foraa-
clé. professional. Es vxúxza d» la !<B«f!cllr«la. de in subvencions als centres privat» (184.000 pessetes per aola 1 any a canvi de 
M> eabrar érete als pare*) 1 ¿wsndar. que "gratuifed para la Aoalnlstradon es «Infriito de estatizad éns. 

^ L a FídtraclÉ Olíx&Kuta de Bsrcelora caapta ad> 10? associada» federades 1 representa BSS de 100.000 fasflles. üs Fedsraci5 
^**-dlu olla- 'asta* ai ss-viclo Ce la içierta para defencfer y proeacfen-r los valores espirituales y temporales de la faajlla*. 

En defensa d'aquests valcrs, la FedaradS, que t í ccnsrtincia de la aargínalltat ecordaica creixent dsl sector privat laic alRifun-
dlsta 1 veu qua ateapta contra el nonopoli ideològic i de prepotencia en quan a la feraaclS d'ellies del sector reliqiés, esta ROS-
trent cada cop on nervi esis» t¿s accentuat. 

CATEDRÀTICS ITtOTESTES PER W CAS D^EJOSH' 

FI» catedràtics de la universitat Autbnoaa Badal, Raeoneáa i Nieto ewlen una carta (A d'octubre) al Rector protestant «fel con
tracte que el rector da l'Autcaeaa Villar Palasf, geral del ministre, ha fet al «sobre de l'Opus Sr, Cacho Vlu. En Cacho Viu na s'ha 
vía pr*santat al concurs corresponent 1 En Villar Palasí (rectx Autoacaa) l'ha contractat parsonalaetit per a Ciüncies de Sa lrrforaa 
dS, l'any passat ja es va presentar al departaaer.t d'Historia, perb va desaparèixer davant les protestes. 

Alai ha dit a la confecdS d'una csrta adreçada al rector Villar Palesf exigint la reunlé <fel claustre en es tractarien els se-
GJSenta punts: 1 / El cas Cacho Viu (corríractadfi sense haver-se presentat al concurs); 2/ La revocarte de contractes per actius polf-
t lcs; 3/ Protesta pul pla d'estudis, protesta per la aala situad 5 ecsrioalca de la universitat 1 per la caricatura «fautonaala de 
que es gaudeix a la pr&tlca, 

la carta ha estat signada per 50 catedràtics 1 agregats, Inclosos diversos degans: Econcdquss, tothca inclòs el daga SarcS; ds 
Dret, totNxi, Inclòs el degà Jleeneí d» Parga; Ciències, totho» inclòs el degà Cassasses; Lletres, tothca senys el degà Udina, el 
vico-daga nartf ca Riqoer i Tagreget dBilstbrla Ripoll. 

RECOlZAOr DELS HO «SEPARIS 
Els professors no ¡«aeráis han adraçat (8 d'cctubre) una carta al Rector Villar Palasf en recoliàaent da la de'ls nuaeraris, en la 

qual es tracten eis punts oa m contrastad 8 per estius polítics, «¡ntraciaclS Cacho Viu, protesta pal p k d'estudis laposat, condi
cions d'estabilitat professional, questlS d» les dedlcadcns (que es volen retallar, parque1 «Suen que no hi ha diners), rapressiS ge
neral en el sectar de l'«¡isanyssattt. 

ACCEPTES PROFESSORS VETÁIS 
Grkies a la pressií &ls professors no numeraris, el Rector Villar Palasf ha hagut ca cedir ¡4 d'octubre) 1 acceptar 8 professors 

que estaven an situarte slscriclnatorla (RodSs, Capella, Carreres, Montserrat Torrent...). A la facultat da Dret taM¡S s'ha aconse
guit que fossin acceptats 6 professors que en principi estaven vetats, 

LA SüSPEJStÓ CE LA UtAPSÜRAClÓ 0E1. ORS 
El director gansral d!'ünlv3rsltats, Sr. SuSrei, va arribar ce Hadrid Iflnsls satasbre) eab una l l ista negra de prefesscrs. Pero 

ela professors da la Universitat Central no l'han acceptat 1 s'han negat a coeenear el curs en aquestes condicions. D'ad la suspen-
slS fins a nova orere de la inaugurarte dol curs. 

Tens.* tSiaSsieri -Univarsitat ÚB B. 
TEBSiÚ HIKISTER1 - UfttVERStïAT DE BARCELONA 

Enlloc dels 100 ari 11 ens dasansis pel recotr Caballero, el Ministeri n'ofereix 7 (15 d'octubre). Aquest ís un dels aotius aés 
greus de teraií entra el fllnistarl 1 les autoritats universitMes. L'altre és el probleoa de la repra»!** sobre els proísssars no 
nuEsrarts, la sclurt6 del qual depèn de la forca que deaostrin aquests 1 la resistència que prcsst-.tin les autoritats universitàries, 
rasistenda que no sari aclt forta, creien. Potsser que a*dSs orobletses s'interreladonln 1 slgoln objecte d'una negociarte Hlnis-
teri - Claustre universitari. 

£ |E1s professors no nwararls I als estudiants haurien de aobllltzar-se plegats entem de l'objectiu "apertura sense cap san-
^ c i í » . 

CURSOS SEiGE FUiClGiW . ' 
5 g Ñ b M sense n w i p r part dels curses ler i 2on de filosofia I la totalitat dels selectius ce ciències, ts possible que algu

nes assignatures no cwencln fins a gener. A flloeofia fins que no as construeixin els barracons que faran d'aules. 
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L». SITUACIÓ PELS P.8.H. 
f i ena 18 d'octubre es va reiarfr el claustre de la Universitat Autonoia. Fls p.n.n, ds Ciències es negaren a donar classes nentre 

no tinguin firaats els contractes, Tot I alx5 s'aspera que 3viat es resoldrà el sea problena. 
La Junta ds Govern de la Universitat Central es va reunir, per la seva part, el dia 13 d'octubre. Eo alio referent als p.n.n., es 

va decidir de rsíemar a Hadrld les l l i s tes d» p.n.n. a qui s'havia de renovar el contracte {en aquestes l l is tes rto figuraven 62 pnn 
reparMts a ixí ; 13 a Filosofía, 3? a FconoBlTjes, 5 a Ciències, 6 a f>et 1 1 a Hedecina). I , «entre s'esperava noves l l i s tes , s'optà 
per acceptar contractes a tots els B.n.p. Ctesorés do diverses reunions (16 a 21 dóctubre) els p.n.n. acceptaren la proposta. 

DRfT; AhTWCES DEL HINISfFRl, . 

Fl Hlnlsterl d'Fdueacif asenaça (1V d'octubre) que si no s'escull * q a per a la facultat de Dret, -q-ipsta sera tancada definitiva 
oent convertlnt-la en un "insti tuto de Estadios Jurídicos* depenent dirsetaaent del'Ministeri; els professors t i tu lats snrlen conver 
t i t s en 'professors dB 1MEJ", els interins despatxats i els aluenes enviats a l'Autonoaa o a la universidad a Dis+íincla" que ccaen 
cara el seu funeicnaaent a Catalunya í , no ho oblides, anís « n facultat ds Drst j a programada. 

á± Cal una «obll l t /acló sRSsiva cfels estudiants de Qret per defensar la facultat 1 el noaenanent d'En Jleénez ds Pareja con a tbq 
ge, noesnaient que ñns ara el Ministeri s'ha negat a acceptar slsteaSticnaent. O I , ta*bé, que totes les facultats 1 esco

les se solidaritzin anb ílret. 

LFS RElviM3IDCiO?iS A t'A'JtòfflHA 

En aquests «csents, tes reivindicacions da la gent d» la Universitat Autòncaa es concreten en els segSerrts punts: 
- Transports a 10 ptes diàries (ara pujen a 38 píes entre el tren 1 l'autobús que va d'estacfc 3 la Universitat); 
- Ksnjador al eatelx prea pus si de Ssrcelcna («enjader 'SEU"), fe a oír, 10 Ptes sssnys cor; 
- Angles inclòs en el preu do la aatrícula (fe un Idiosa obllgatorS, a*b exaaen a tercer cors, oero la «atrícula de ?.*00 Ptcs va a 

part) ; 
- Funcionament issecHat de les Biblioteques. 

De «sent, la Uulta s'ha centrat en el problesa dels transports. El dilluns, ola ?3, s»ocup2 l'autotms que va dss de 1·estacl8 
a l 'ed i f i c i ds la universitat ds Bellaterra. Donadi la situació delicada en que es posava.anb aquesta actuació, al conductor ( l ' a t -
nresa cfels Ferrocarrils Catalans el va asenacar aab una setaana sense sou), es va decidir de fer boicot a l'autobfe -que coste 8 
Ptes anar 5 tomar en una distancia efe dos kllòaetres-. El disecres, día 25, es va ocupar el tren 8ellaterra/8arce1ona; b gent va 
baixar a Íes estacions da fiuntaner, Provenga i Catalunya, 1 la policia, qus esoerava l'arribada deis estudiants, va detenir a dues 
nolos. Fl «fi jeus, día 20, una ecaissíó V3 anar a garlar a i * el rector Vi l lar Palasf, pero' no es va aconseguir res car En Vi l lar ana-
va fent el joc efiont <.¡» els cooprenla tot u f i l l t ían t una llenguatge "pryfrG11, f lns el «oaent en que se 11 va dsKanar si estava dis
posat a prendre una postura conjunta asé els estudiants, doncs va respondre Sientras sea funcionarlo del Ministerio, estaré con el 
Ministerio", tot i que abans havia dit que el resnonsable del «al funclonaeant era el mateix Ministeri ia que no enviava els diners 
del pressupost orosSs, 

¿JL íteasrque» que aquestes reivindicacions nc seapre esí?n planteadas en tm sarc polí t ic ádenuaf, quedant aleshores coe reivln 
dlcaclons da tinus corporativista. 

Clf HCIES: OFTEHCIÓ OHP PROFESSOR 
El dia 27 van detenir el professor no nuserarl de la secció de físiques Sr, ZenSn fevarro. fs el prlaer cas ds detenció d'un pro

fessor dins una facultat, concretatant dins un laboratori. El divendres, tots els professors no noaerarH (p.n.n.) i sart dsls cate
dràtics ¿i físiques deixaven ds donar classe, «entre es femava una eeeissió slxta (catedràtics, p.n.n. i altwnes) per demanar una 
acció urgent al degà 1 al recèor. Els estudiants es declaren en vaga que després d'extén a part dels ctrsos efe quísiques. Oflclal-
aent se' l detenia per tenir pendent una condersna de l'any '56 per ésser subdelegat dsl SOEiB. Sembla que això fe fals i que als ve
ritables motius són: La seva oartlclnació activa en la vaga dels p.n.n. ds físiques (estesa dssprfe a ciències); I sobretot un acte 
<fe provocació per part de ia policia per poder tancar la facultat. 

Caldria pronoure la solidaritat »eb tots els repressaliats (professors 1 alumes); cal una sobliització perquè no M hagi cap 
professor ni aluwie exneolentat, Fs nuan a la provocació per tancar la f icu l ta t , t r l que es «a^Unquln obertes doncs çón'el 

centre de l lu i ta dels estudiants. 

EC0HÒHl!3Uf.S: OESORfiANITZAClÓ HAXIHA 
La facultat d'eeonoaiques de la central tenia un acord a«b econòolques de l'autònom i i aual esiinulav-a que els aluanes que no 

poguessin obtenir la aatrícula a la central serien adeesos a l'automwa. l)n dia abans de l'obertura de mtr ícula, l'autonoaa ss'n va 
desentendre i va ctwunlcar que norfs els 500 prleers tindrien l loc. La ni t anterior del dia d'obertura de aatrícula ja hi havia gent 
que feia cua; a l'endeaa la protesta dels futurs aluanes sMncreeentà (pintades, cartel ls, c r i t s . . . ) . Aleshores el degà Sr. Hartóla 
va fer sarxa enrera i va deixar entrar a tots els sol·licitants, sense garantlr-los-hi, perí, les condicions rníniees d'estudi (aules, 
professorat...). 

Tote els aluanes tenen dret d'entrar a la Universitat. El regle peroet la proliferació d'estafades est i l *HATESA", ni teans 

© que retal la els pressuposto* d'educecló, «alpaga «Is professors 1 l<apedslx, aab l'aucjeent de les «atrfcules, l'accfe * les 

eiatea* rcnulars s 1<an9eny««ent superior. 



País VaSenc'sà. 
IA f)lK|SSl6 EN Plí i¥. LA MJK Tí 'IftffWt * VALERIA 

Él cña 71 de ssteobre la Junta de Hovero de la Universitat de València va adoptar l'ncord A sol·licitar del Klnlsteri que fossin 
acceptats ois contractes «fels 8 professors qus bavlai sstat exclosos. En cas contrari estaven dlssosats a dieitir 5 a no procedir a 
l'obertura del curs fins que no s'hagués rebut resposta. 

El 9 d'octubre, si director general d'Universitats, Sr. Suársz Fernández, es va rsuntr ari) la Junta da Govern 5 el resultat ha 
estat la disissió (10 d'cctubre) (fe la Junta de Gavarn en plé", atò el rector Sr Sartual -elegit en contra dal candidat oficial-, dos 
vlcerrectors, 5 degans, el director de 1M.C.E. 1 el Secretari General. 

Kés emhvant (17 d'octubre) han estat reaèwsos 7 dels professors no nuneraris exclosos. El vuitè, Sr. García Bonafe, encarregat 
del dapartasent d'Histèria Fconèeica de la Facultat de Ciències Eeonèslques, na quedat deflnitivanent inclès en la llista d'interins 
contractats. 

jg\ Aquest és un episodi Isnortant en el «arc general de la lluita contra els procedliients repressius en el ensp de Tensenyaeent. 
™ A l «stelx teaps dwwetra fa duresa aab que s'està imposant te Llei d'Educació i la reartió en contra que per pr1««r con estant 

adoot2"t cbranent ."Iqtnes autoritats udvársitVles. 

H^ALtMTCRS GHAJftFH A qMUSHATlB* 

Tres treballadors acomiadats de l'eapresa "Cartonajes Suner", d'Alclra, han anat a Magistratura. A111 han fallat (13 d'octubre) 
que l'eapresa estava obligada a readaetre'ls o bl a pagar-los-ftl una "Indemnització* que oscil·la entre les 108 1 les 132.000 pesse
tes. Durant el Judici Vespresa no va poder provar cap ce les seves acusacions, que són: Harcelo Redondo era acusat d'ésssr Vinstl_ 
gador principal d'un atur col·lectiu hagut el passat 25 de aalg; en quan Juan Antón Hora 1 Antonio Hartfnez, aquests eren acusats de 
que "por Inforaaciones recibidas, la «tayoría de les productores de la «apresa no dasean seguir conviviendo con los «rtsaos en el cen 
tro de trabajo a causa de sus criterios e ideología polftlca.ranlfestados con creciente atreviaiento con aotlvo o pretexto de cual
quier incidente o problema laboral*. Oies desoris dal judici a Magistratura hi hagué un acte de conciliació, doncs un dels trebal
ladors havia presentat una querella per injuries de part de l'eapresa. No hi hageó aveniència, 

^Tenint en ctwpte les acusacions totalment inventades de l'eanresa contra els treballadors és de destacar la solidaritat de 
" t o t s els obrero .tsfc els seus coananys acoaiadats. Reearquea, d'altra part, que "Cartonajes Suñer" és, no faltaria més, una 

*f «¡presa Fjeaplar" posseint, ïwbé, la "aedalla de plata colectiva al aértto en el trabajo"... 

V!CAV¿L?»CtA; f.| mil TftlffSTA 

l'Ajuntaae.nt de 1a capital valenciana va expropiar fa teños uns terrenys per a la construcció del coaplex industrial-conercial de 
Mercavalència. El 71 dóctubre, día de Vocunactó dels terrenys n«r una espesa constructora, hi hagué una «anifesíació de dones i de 
caanerols en protesta en queoV-se sense casa, sens» hert 1 sense feina (el Tribunal Suorea encara no ha dictat sentencia sobre el 
recurs internor.nt neis nertaftejettl. !* GuVdh Civil es cridada; hi ha topades I 3 detencions. Les obres ooden continuar... 

ANDORRA. 
AÇTHUA; PROU COLONITZACIÓ CULTURA!' 

Cents 1 cents de cartells han aparegut a tot el "rincipat d'Andorra (b d'octubre) declarant en <rans lletres: •Prou de colonitza
ció cultural, «ole» cátala a les escoles". Als pocs dies, durant el f i de setaana 1 M 5 d'octubre, es registré una escalada «asslva 
d'octavetes oer tot el Principat d'Andorra en el aatelx sentit. 

A Andorra 1'ensenyament esta sotnes a la doble colonització francesa 1 espanyola i la colonització cultural es deriva de la 
W colonització econèaica i oolítlca a que esté sotoesa Andorra. Hl ha un grup de jovent organitzat que lluita contra aouest es

tat de coses. Caldria una ¡aajor col·laboració 1 inforaacló eútua entre totes los zones -tant de l'Estat francès coa d» l'Estat espa 
nyol- que patia aquesta mateixa colonització. 

VIGO; B'vLANC D'UNA VAGA 'SENESAL 
Neus aquí les xifres finals dels fets de setenbre: 

Empreses afectades: 19 
Total acoaladats: 317 f 30 a** càrrecs sindicals) 
Obrers a disposició dels Tribunals: 29 
Obrers readwssos a les fàbriques: 76 

@ Cal destacar el frac^s de la intervenció de l'·how bo", Posada Cacho (ex-director general del Treball 1 actual president del Sin
dicat del Sucre), anewenat ¡íer l'flroanització Sindical Vertical C1S. Es tracta d'un nou Intent d'escasotejar els autèntics canals de 
negociació dels obrers, ^'louesta earnwa, l'Adainistració «MKW *er veure que no intervé" d'una cañera directa i executiva. 

MANIFESTACIÓ 
A Ponferrada (Orense) tinguí lloc el dia 5 d'octubre una manifestació en la barriada de Flores del Cid contra les condicions de 

la circulació. En un any, per «anca de seaafcrs, han sort * criatures. La Banlfestació, aab pancartes al·lusives al probteaa, esta
va ferrada per uns quants centenars ds dones acoapanyades d» nens petits. El grup recorreçué els carrers cèntrics sense que inter
vingués la policia. 



- i 
s.;-3 

Osr.seiO deSuerres. 
TL FEiïROLr "?*•"• I'•' "" '"FU 1 g£ft~<* CTBR» 8 OftERS 

El 3 d'octubre eTs tribunals s i l i ta rs van -dvèrtir que no s ' inNbir ien per res en el cas dels 3 trcbaPada'S detinguts a [1 Ferrol 
l acusats d'haver repartit propaganda el aes *s sarç d'enguany, a * aoiíu de les vagues obreres, a l ' l r t e r l a r de la fragata de l 'Ar
nada "Balsares6, tíecordea que durant aquells fets fan ésser assassinats per la policia els obrars Arador fc? Ro<Hguez ï Ctenlel Kíe-
fala García. 

Els erxartats són: 
bernardo Rastlda, 25 anys, detingut wntre taebsllava on la construcció de la fragata "Baleares" a las dressanss "Bazán*. 
Àngel Porta Fea!, 71 eeys, es va l l iu rar a les autoritats el 11 tars en publ ior la prswa una requisíteria ordenant la seva busca l 

captura. Estigtá Incownlcnt 72 dies, durant els òcals feu torturat pels de la Social, f ins i tot davant oi ]otgo Instructor el 
cosandanf Fragüela, 

Rwgtl Awr, 31 anys, es *» l l iurar a les autoritats de La Corunya /A Cruña en saber que era nrocessat pel TD5. 
José W Rjobóo, 27 anys. igual que l 'A l iar . 
Frsnciscc Fernández, 53 anys, 
José HÍ~üábado, 29 anys. 
Raatrs Genero, 77 anys. 
José tuls '*ir¿s, 25 anys. 

L'aewidS 's-

lastida i Cabndo só» acusats d1 ésser Is executors materials del ilençisent d'actavetes a l ' in ter ior del •fialcares". Els rastants, són 
acusats de "ornan!z^dores e >nsfïnadores de ests acción*. 

: , et idó f i sca l : 
Ouatre anys de nresó i MB.90B ntes de mulla t>er a cadascun. 

HASiFfST'C'C Cf !»'T''$TA r-F9 *VSA O'AIGUA 

En protesta per la «anca d'aigua, probleaa que s'ha aguditzat durant els darrers dies, «¡ig centenar de dones es isanifestaren davsní 
TAjuntacent da Raycna (°ontovedra) el 24 d'octubre. Les manifestants man portadores de cubells plens ca rsba bruta i preferiren d i 
versos c r i t s alluslus. La nulicia no Intervingué, 

à FFRfloit oEsacoRQ onf?e?s-Er̂ ESA m nreoirsT ST c^isi 
L'enoresa ""cnlnsular Maderera» va presentar a la Oelpgació Provincial de Treball un expedient* "radiación de esnleo» que afec

tava a 76 treballadors (el 7! r A la p lant i l la ) . FI 25 d'octubre es va celebrar una reunió entre el jurat efe l'eapresa l el consell 
d'adRínlstracló, no nrrtbart-sa a cap acord. 

Brot @&!3ego. 
ier COPRES f f l . GRi-T GAUII": OEMUSCIA OE LA SITUACIÓ HE GALÍCIA 

El 30 d'octubrf? v i f inal i tzar ni ier Cenares del Qret Gallego, FI orestdent, Sr Hanuel Iglesins, va denarwr que en les conclusions 
constés la nreocunació i la fnqt<fetad dais reunits per la continuada detenció ds divsrses ptt-sones ne Galfcla, en especial l'advocat 
Sr. Rafael ^m Vfaquar, i ner la Proliferació de confllctas socials (aliusió als fets de El Ferrol -dos assassinats- l de Vigo). 
Taibe" es va ->cnrd'r la creído d'un Inst i tut de Drel Cosoarat t l i inclusió de la llengua gallega als Interrogatoris de testi amis i 
a la concesió l·jdici ' •1 . 

ENCICLOTOIA HALIEV ¡ACHITA E» CASTEtSÀ... . , 
" "«entre «1 t-ofessor Sr Casillo Lasada feia essent del r a n èxit aconseguit en la «aranya "Faiesws galega» (parle* aallocj en dir : 

«la recupersció de la consciència lingüística és un fe t», anunciava quo *per cr i ter is d'eficàcia» l 'Fxlclocedla Gallena que ha de 

sor t i r prtalnwent t *n*S un "autèntic esprlt gallec8 nero sort irà en castellà, perquè sinó la venda disminuiria im 15 . 

- .Coa conceben l 'espri t gallec aquest senyors ós un autíntk « is ter l . El cert és que es renuncia 3 la llengua, aanifestació * -

© x l n a en aquest cas del ooble gallec l es dóna una prova nas de la colonització cultural del "aís Gallec, accontada i sub.ioa--

da d'alienació pura i sinole. 



Ni 
última hopa... 

EL FERROL: CWSELL CF Gtyrft\ "ElS f£TS AL «3AIEAÜES* ('<Mp 
L'oflcira de pressa de la Capitania Ganeral de la Zona Mnrítlaa del CWÜbrte va fer núbllca (78 d!octubre) una nota en la que de-

la , entre altres coses, i l segCentr "Los bachos realizadas .-sor ios oroeesndos y ene van a ser iuigaéos en el «erclonado Consejo de 
Guerra, han sido calificados coro nrestr.to delito de vv.xrutas i l w a l y han consistido sn la sicwra da octavillas de propaganda 
subversiva los días ?l ife «nrzo y 3 da abril del ano en arso a bordo de la fragata "aleares", a f l o te , cr. construcción por la eGpre_ 
sa nacional "Bajar.*, nclla/idpw este boque surto ».n a<juas do ia dársena del arsenal ni l i ta r de esta zana narítina del Cantábrico*. 

El Consell da Guerra es va celebrar el 31 d'ocíuhre. P fiscal deranava wr ais 8 nrccessats quatre aflp de orcsó menor I 300.800 
nesseta3 tft aulta o arrtsbwent substí tutori de ^uatre ncsos en cas d'ismagapent. 

La saitèncla ha estat: i 
f j à 3 A'.'YS i 6 fíSOS !T "RESf; fNCR i MULTA EJE 300.ÍOP "TES ~FR C«WSa» 

K-JtFEST'Cit) CF "RPTÍSTA 
Gran noabre de personas, veïns de la oiatja de Hlo-Aldán, nontevedra, es naniíestarc-n el 31 d'txtubre ner protestar de la concessió 

a un paMicular d'un Kctnt de veda de 1.000 »2 en aquella nlat ja, ocr a viver de nnrises i centre d'investigació. 

jjgjUjH • 
OETETIO^ 

Foren detingjts a Riibso (3 d'octubre) Joseba L. Arletxe flrsion, de 23 anys, 1 7 persones r.és. Aab :souests el notère tía suposats 
«sabres d*E.T.A, detinguts d'eneí dels fets <fe Gnidsknno (?9 d'aoost) suaa nés de 7C. 

TaabS han es\at detinguts dos capellass coadíutors d'Erroa: Jesús López Villalba 1 Vfctor Mora Asensio, sora Vaeussció de supo
sats cïapUccs de ai l i tants d'f.T.A. Oe «oaent els N-fl deixat anar ffi d'octubre), nw5 han estat posats a disposició del T0°. 

BQW3ES 
Cos cotxes *ás, prcbdjlescnt propietat de policies, han estat volats a Villafranca de Crdlzi3 (satinada 1 d'octubre) 1 a Alegrin 

da Oria (satinada 30 de setenbre), aièdós de Glpuzkoa, 

ALÍOCUCiÓ GISBF 0E BltRAO 
El bisbe de Bilbao, Monsenyor 'neveres, ha fot l legir (S d'octubre) a ictos les parròquies ds Bizknjo una al·locució sobre la vio

lencia. En fe» essent coa una prova «és de l 'act i tud crít ica que certes jeramuies de l'Esnlfeia adopten anvers el poder ecnstiituTt. 
EI bisbe reaarca que ds res serveix fer invocacions retoriques per la rnsu si no s'elisinen les causes nrofundes de la injustícia, 
obstacles tais coa la desigualtat c i v i l , la tñscriainació social 1 polí t ica, etc. * r " t re nosaltres /els cristians/ no es pot pas 
oblidar el dret dels nobles a conservar la seva rrB"ia identi tat", va afegir el bisbe. 

MANIFESTACIONS DE TOES 

Dos esntenars de ¿mes, acompanyades dels seus f i l l s , es ranifestaren (-3 d'octubre) -rotestant ner la crí t ica situació escolar del 

barri d'Eraúa, proper a Bilbao, 
Dias destres (6 d'octubre), tornaren a sanifestar-se ner protestar de la ranca de nrotecció que tenen els veTns que han de creuar 

l'autopista PJlbao-Beobia. 
— Generalitzar aquest tipus de protesta és un assumpte de les associ «ions ds veTns, de les casissions de barr i , etc. Situacions 

™ tan vergonyoses són recolz-des pel veTnat i serveixen de denúncia de la polít ica de rsenyspreu envers les condicions de vida de 
las classes pooulars. 

"ROTESTA PER UN ACOWAOAHEIIT KASSIU 
Vu't dels onze iwrcbres del jurat de l'empresa 'Malinas1' de 9ilb.no han dimit i t de's seus càrrecs (5 d'octubre) en protesta pel oVl·l 

n i í l u acoaladanent de 31 eospanys de treball a conseqüència d'una vaga. 

L'E.T.A. DECIAW •IL·LEGAL" A L'ESTAT R'.HCES 
L'aliança Pompidou'Franca es+a donant els seus f ru i ts . Tots recorden l'exnulsic d'uns «abres de la coaunitat benedictina ce St fw 

qa«l de Cuixa, a Catalunya-itera («aig '72), 1 la sospitosa explosió d'ona bo*>ba a la sub-irefectura de Baiona, a Euzkadi-Sord (16 ce 

setembre). Ara, l'orqv.ltzaeió nacionalista i revolucionaria E.T.A. acaba d'ésser dsclírada Il·legal per l'Estat francès (8 d'octubre) 

cos era d'esnerar. 

Fxrmsifl ce HILITAHTS CETA A EUTXAPI-WB» 

El prafseta l Governador Cl vi ¡Tdïfuzkadi-?terd (denarta-ient dels Pirineus i t l M k s ) ha dictat, a i * data 6 d'octubre, ordre d'expul 

sió ds l'Estat francès contra set membres dT.T.A,, refugiats ool í t ics: 

Xabler Zusalde, Kamx! Garsandia, Joaaba-WHcal Lujua, To-nas °erer ¡íebilla, Yon-Iosebn ttxabe, Txo»1 rt_ttrta-be 1 fanwlj'aqoaga. 

* "fw«dTala»ent7 señse dBñar-Tos-4ii"un dia de'tinñs, han èstaí enviats ü dènarttwirts deT Nord i de lT ís t de T'fstat ?ranc8s, en es 

per-a de trebar un naís que els vulgui acol l i r . 
El dia ?3 d'octubre, quan el nouíire d'ex-mlsats arriba a 13, reben l'ordre d'expulsió (fels departaments del Sud altres 3 refugiats 

polí t ics basecs. 
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Eleprsssüé Francesa. 
PROCÉS A M jffWHAT °CUT!C B*SC 

Relacionat as!; I««epul*i6 dels set priioers niMtants d'E.T.A., hi ha hagut el procés i eméma f l ? d'octubre) del refusat polí t ic 
bast Hikel Ï'M, Aqticet fo¡: detingut c l d*,a 8 d'cctfbre acusat cfe donar ajuda a un "estranger en situ-iCÍó irregular*, que se sospita 
era un òsls est ara i lsab. Is londSBtw hn estat ne 0 WW88 6 srecü, cinc èsls quals passar» en l l i ès r ia i condicional. 

SOLIDftRiTAr m ELS E^t'tSAÍS; Wí3ffS HE LA RIS 
El tíla 10 d'ochbre carençà una vaca de la fas a la catedral es Baiotta en oroïtssta per les recents expulsions dels refuqiats polí

t ics bascos si l í tünís # f . ? A *R «w principi feren d» estudiants bascos -ta·sbé refugiats polí t ica-, pari s¿s endavant s !H afegiren 
un altre estftíiant i u-i émmà dsl tonerç. El 26 d'octubre,, en estat c r í t i c , V e n hospital i tzes. ü e s N r w , hi ce»anys, íanbé* re 
fugiats polít ics bastos, iniciaren al seu torn una vaga de la f » a la «ateixo catedral. Entre els reas vsgulsies ¡festaquen els noss 
* * yon-Jo^^a Etxabe l Julen de hVferiaga, fundadors d'E.T.A. Vsrst l'un ccw l 'a l t re tenen sobre la snva persona sende ordres d'exnuj 
sió de l'Estat francès (del 6 d-'cciubre '72 i de '¡ullal '71, respectivasent). 

Al dia secúV.t (2? d'octubre) h «oHeia francesa va rad&jar la catedral 1 la va assaltar llanta»! 4 cartes de ossos laerlnogens i 
exhibint una gras» desastrado <te forces. Els vaguistes de Is faa no e i aogursn en cap sosent, taitmit-s* a cantar Vh\nm "Fuzko Gt^ 
darlak Gfra* í*Scs lluitadors bascos", que fou cantat pels jutjats a [torgas el desesbre de 1.9W). L'onraeió estava destinada a dete
nir Jalan (fa ttad&M'-ga, el qusl ssr l jutjat el nroper dia ? de noverfcrG, 

Aquell satelx dia es produïren no» esdeveninants 3 Furkadi-Nord. Ua grup de 31 cristians de h regió van enviar una carta a les 
autoritats frspeeses dsarant esr.lieadcns de la seva decisió d'expulsar els bascos refugiats t>olítscs. Ta l t ra oart, unes 2.000 per 
sor.es desfilaren sil&ndosarwnt p«l centre de ííaiona protestant per les arbitràries sesures d'expulsió. « la ciutat de °au tingaren 
l loc dues aanifestacions dç p r e s t a en el sFsteix sentit. Finalment, 2 persones eoaençnren une «age de la faa n l'esqlísla do Saiot-
Palais fseiaore 8 Euzkadi-Sard) i unes altres 8 a l'església de Saint-André de ílaiona. 

El <fia 29 els vagrfstes ce la faa augmentaren: eren 13 a S-ilnt-André", 7 a Salnt-fertSn de l i a r r i h , b a Sokoa, fi • Haulcon, ? a 
Asparran, i sSs-qeni a Bstarit*. Endaia, etr. ' la catedral de Baiona continuaven an vaga de la faa els 46 restants. 

ESCRIT 0E PROTESTA 
Un nosòrós gruc ds vefns <fel barri ¡J»Alor.3otegl (Sarafealdc) ha enviat â  diari bilbaí •ta Oaceta del Norte1 (el qual ho oublicS 

el 24 d'octuhre) ans c&'ta prstsstait wr la rr^xlna !nstaHacl6, a les rodslíes dsl barr i , d'una rasVmina trituradora d'escotfcra-
r ies . 

VARA Ĝ? LA READMISSIÓ GE 7S C0t!"AHYS ÜF FILO^P, | 'J fRET 
* part ir del 28 d;«:tubre, els estudiants de Filosofia i de ÍV*t da la Universitat bilbaína de Onusta fan vaga de no assistència 

a classe en deaamfe ds la rsaáeissic* ds 28 coananys, els guals foren expedientáis durant el nassat curs 3cadè(sic essent separats dsl 
centre universitari. 

OlTIHA HORA: DOS FERITS "ER LA GÍARDIA CIVIL A Gl^U^Ca 
En no aturar el seu vehto'e davant les senyals de la Guardia C iv i l , aquesta va fer foc 1 va fer i r des nois: Añado Oliveira Carr i--

¡o (19 anys, que v!u a «ont̂ agon) 1 Santiago Alonso Sánchez (23 anys, tasb! dssidlrrt a Nondragon}. A Vhosrital de Bilbao foren one-
rats, les ferides fersn al toras, passant ooíteriorsent a la sala ds rsaniració. (30 octubre) 

gu Eant si es tracta coa no d'im af«- ool í t ic , ens deacstra l ' a l t índex de la l lu i ta popular a Euzkodi, ja gue la força retressi-
w va (en aqtnst cas la (àuVdia Civi l ) té l'ordre de donsr " l ' a l t o " 1 da dispara- en cas de no obeir. 

emissors oataiasia 
- - . — .—.«„ . . . . . . « . H . , • t i l í n l • « • • • W M M M i H H H S m 

A part ir del «es * j u l i o l , Caialunya disposa d'una eaissora gue constlíoeix el portaveu per l'espai de la veu de l'Asseeblea 
de Catalunya, Les «ilsslons reflectiran el treball que diu a ten» la Persanent da l'Asswèlea I el seu Secretariat, i sfa ra 
diades a * el t í t o l e U VTU OE UASSfHBLEA QE CATALUNYA». Taabé contenen aquelles notícies laoortants gue la dictadura franT 
qu?sta segresta al poble, 

Les eaíssiofs son radiades tots els dlearts. di leus i dissabtns de des a tws quarts de dues de la tarda, en les enes: 

14.545 kiioclcles o 20»ü netres 
12.220 Hloclcles o 24*5 netres ftfg|| « . , „ * • , 
15.5f5kl!ocic1eso19«3«atres 0 í i a • » « " * * 
10.167 kilceleles o 29»5 i^tres 

Escolteu-1» I feu-r« propaganda. És an nou instrtiwnt Incorporat a la oestra lluita d%ní!*r3«!ent. 

Aquett os «1 isst fam octaveta t)ue ha estat distribuïda a diversos llocs. msÈomfi 
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palitica M gwem* 
ELS PRCUS NO HPM C£ PIW 

Continua el rltfta (te aeixe<!KF>t d»', cost * la vida (1'3 $ durant setembre), gua anul·la ner cosntet als augments, de seus estipu
lats on sis convenis: sugaent de gairebé un % ' de la nressa ellr'.a; ís«fcé en ana xifra seefciant s's nreüs de! v i , del caient 1 ara 
s£amtncls al delí COÍXÍÍS. Però on és eseantfelnsa la rula ís en el prou de les viandas: segons un estudfi recent, si 1.95? un treba
llada" necessitava 23 «ora de trobiü wr aé-uirir una vlvjncb, »ntrs que si 1.975 enheccsslt^va ju . . . I el 1,957 necessitava l'es 
talvl ds * nesas ds treball i*r peder twgar l 'entrsi), Metra gu* el 1,071 necessitava U'* -¡esos. fehral"^, Ve$Tesulr>dó H juna 
iw paner wc-lt lariortant. 

El lovernador del fenc dTí.spanya va declarar: "es incaGcatlblo /la InflacieV a «dic plaro cer. un desarrollo equilibrado de la 
ecenoaía". Dodríe¡s «Sr çue ercara és Incosmatible a«b k s necessitats d& les capes populars 1 amh el rfesenvoltirraoeot d'una vida dig
na. 

t JA CSTEH A "81VFH riROPFU'... EN l?. W\ OE PREUS 
Segons l'tnfarw; de 1*rT?5F, 1'Fstat espanyol és al priaer en la çOestló d'augaent do preus, Barcelona continua essent la ciutat 

«és cara, on calen 1!K -tes (Sirles con a aínl» rer a viure una persona; a Madrid la xiír3 és d» 183, fa«b6 cal dir gue gastos gai
rebé un 5C ' d'«guests dinnrs pn wjnjsr. 

QIJl fl^HClA ^A?) Ml firi rfflTSSUPOST HE L'ESTAT? 
Els~nrossur,ostos generals dTÏ*£sTat per aTT973 pugen a JHA.283 «Wons de fHes. 31 dssnlossew e k Ingressos vx troben TOC: 

- 396.500 rlllons s6n per iapostos.- 23.863 afllons dal patrimoni estatal.-16.320 surten de la renth * bens 1 serveis.- 5 7.ÍTO0 sij_ 
Uons ner salssió de Deute Públic. 

Ara bé", el f i nsnçar»err{ A: les desneses oúbligues es rorta a terme sobretot a través dels lapostos Indirectes (260.300 sMlions) 
gue s5n e h cue recauen sobre el consumidor i , cor tant, sobre els treballadors gue composen la na]oria dels constati dors, l^ostos 
gue augsienten en un 18 t. Per la seva part, els lasnostos directes (135.700 ellions) nWs augmenten, 5 això es significatiu, en un 
15 % o sigui 3 punts «senys gue els indirectes. 

uaoÈricif Oif TAI-TF nvwrbu 
En un 21 "ha augeontat cl dèficit d'Intercanvi en concapte d'assistència técnica 1 "royaltics" durant els set nrlners siesos del 

1.972 on relació a Igual ncrfode da l'any nassat. Els ingressos han estat de 10»4 millors de dSllars 1 els pagaoents de 111'8 Bilions 
de dSHars. fi dèïficii Ss, doncs, de 101H milions de dfil-iars, la gual cosa ens dóna una idea del grau de suaslssió de tot Vanarell 
tecnològic i eccnÒsic de l ' tstat esnanycl, conseguírtela de l'aliança del s>ón de l'ollgarguia financora espanyola asb l'oligargula in
ternacional, especialment íanki. 

professionals. 
LUCFfCiAIS: ffRWIÓ SüTESA Tl? SFGOHA VE0AQA 

°ar segon cop ha estat aplaça* la reunió del Col·legi de Llicenciats convocada a Madrid (.1 d'wtubre). Els nunts a tractar sron: 
M Els certificats de "bona conducta"; 2/ La suspensió de les eleccions en els Col·legis de llicenciats; 3/ f is rwsibrosos acowi-ada-
«ents en el caan de ronsonyarent; kl Igual sou ner als «wstres si fan els graus de l'ensenyaifient general bàsic corresponents a l'ac 
tual batxillerat; 5/ la nul·la repercusió en els sous dels ensenyants de la pu] ¡ de qreus en els col·legis; 6/ Preocunxió -̂ er la •8»"" 
nera co« s'està aplicant la Veforne •"djcativa*. 

Ko obstant, es vol celebrar l'assesblen a finals d'octubre. 

MWfXATS; FLFCC10HS IffÊ SSAWTS 
les eleccions al CoHoni d'Advocats de Valencia i al de Sadrid tindran una Smnlia repercusió en la lluita d'aguosts r.rofesslorals. 

Hi ha en aguest sentit, diverses candidatures a Hadrld de concreta significació eolítica, girant entorn del falangisr» f la c-ndidoto-
ra oficial), la de "centre* i la d'onosicló sioderada (d'fn Tierno Gaïvan), D'nguestes eleccions denén nn part la nolítica dinír.ica o 
Conservi dora asb gue es posin en vigor els acords de democratització general aprovats al Congrés de León. 

msmk j a ACUSAT-: OF ^RTÀHYER AL P.C.f 
Es' va celebrar a Hadrid (11 d'ectubre) el iudici contra 38 parsones -10 de les guals no coi^arcgueren- ncusades dels següents car-

recsr associació "il·lícita9, pronaganda "il·legal". Tots ells eren residents a Málaga. FI fiscal Sol·licitava penes de fisn 22 anys. 
ta sentencia (1 neveière) ha estat la següent: pedro Cuetas Lucas, a 16 anys i un dia de nresó, i ¡sultà de 10.000 "tes; 

divuit dels restants 3 penes gue oscil·len entre 1 any i 12 anys I un dia; 
rou han estat tatalwnt absolts. 

ffMTiíA OM fSMHW mmiiEw 
Failiando lomSlei-'Vida hagulrre, estudiant da Filosofia 1 Lletres a Hadrid. v> coMiaréixer (23 d'octubre) «fcvwt el T0n sota les 

acusacions de "ataniofat contra agents de l'autoritat", "aanlfestacló no pacífica* t dues faltes de lesions. El fiscal collicita un 
total de guatre anys i cinc ««sos de presó. 

Durant la vista, - .«£ decostrat gue tn i"iorer?íl«-t,rldi fou sotrSs a tortures -por la policia; el president del tribunal declara 
"iaoertinents* Iss nreguntes del defensor sobre ag«est tsea. 
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1 ^ 
món ©feres». 

mimm REÍVIMOÍCMIVA nas FÍ*ÍAIÍ>FS 
Hm eenenrni a Ha<Hd f? d'octubre) les converses definitives ner «1 nou crdènaient laboral del carbó que afectara a uns ffi.000 

minaires, la plataforet re1v!ff<SafQ^l dols treballadors ís la següent: 1/ Setsana lahail de 40 hores p*r a's treballadors dr l ' in
terior i ds 44 per ais de i'ex?c?í«f; salari base «fit|« de 3f0 :vtes diírles. 

HPU MTSOS FE I.ÜI1ÏÏS 
'.Surant els nau nrlsers mtm & 1,S7? s'han flrrat 1.498 convenis col·lectius, que afecten a 3.449,910 treballadors; 3HI convenis 

estipulaven un augment del so» 4k l'arfóre d'un 6'5 -'; 777 tenen una duració iffttn ds des anys; s'iran r*new$ 1.225 convenis, que a-
fecten a 3.189,303 obrers; s'hsj&sresulqat 153 romes "ds obligado CÍFRI! i miento", en qeneraï ds sectors aal* inmcrtants. 

KAOMO: ACOHI ATONTA Al RAM QT UCQffECClÓ 
Uña quinzena de treballadors han estat despatxats (5 d'octubre) de les enoreses "Plaers11 1 "Sanetari* del ras de la confecció, fls 

900 treballadors d'anuastes w n s a havien cacwncat 3 fer el boicot a la pri.sa del ritnc de -reducció, í l dia 3 va atar a la vaga, i 
de resultes d'aquesta acció sortiren els aceni ssNnents. 

SFV1LLA? '.CCHS-'-ÜAlfrNTS t H o ^ - n u T * 
Han estat nccwiadnts 34 treballadors fi? d'octubre) ¡te l'enpresa 'Cerúleas de Bell avista* de Oos Heroanss, Sevilla, Després de dos 
dies de vana da braços caiguis en protesta ner les nrlws dr? ritne de nrodúccló que nan estst redurdss. tn un rrincHi els despatxats 
foren 5, de la secció 'eollages*, nori els companys de les altres seccions, execnte arteinistratius 5 tècnics, s'h! solidaritzaren, 
nroduint-se aleshores l'acmfodnptt massiu. 

Dies desnrés, el 1í> d'octubre, l'esmresa ha tancat tenneralsent la fabrica degut a la vaga de solidaritat rels eanrianys despatxats. 
Els treballadors dananen la readmissió dels acomiadats i sillares salarials. 

ASTÓPÍFS: H'iy. íCT»yvr A oniora 
llei 10 al 19 ePccUère 150 treballadors de la secció de fems de coefc de l'eraoresa EBSijJESA d'Avi I5s treballaran a baix rendinent. 

t l sotiu ara oretestar ner la nova valoració realitzada per l'narres» rnsoncte els seus llocs de treball. 
"osteriornent, eJs 3W) ds la secció calósreria han treballat taabé a baix renfisenl durant dos dies (55 i 23 d'octubre), l'acció 

era «otiyada ner una petició consistent en la concessió d'una prina mensual de 1,500 ' tes cas gratifie.xió no absorbible rel proper 
conveni eoUnctiu. 

ASTÚKiFSiJUBIlftCiC'C ANTiCi''A0E3 I SUSTNSiOSS Of KVIX l SOU A HH«tOSA 
Fn el mre ds la sava "reestructuració", t*Wnrssa riñera "HIPIC-SA" 'Hulleras del fiorte SA) ha fet expedient de }cutlacló ".nticiaa-

da per 1300 treballadors, eníre nersonal de l'exterior i slllcòtics ca ler grau. Art) aquesta reacció de gent, la plantilla queda de— 
duída a 77.700 treballadors, l'exnedient feu signat el ?0 d'octubre. 

Dies desnrés, 74 d'octubre, HWífEA ha innosat noves sancions (veure núsiero de sefcehre d*AVUI) sia treballadors: susoensió de sou 
i feina fins el 5 de novesfcre a 743 sínaires del pou iñontsacro per no rei "corporació al treball, a 121 dels quals, a n!s, se'ls ha 
rescindit tàwnw • laent el cortrneir. 

MADRID; COTUCrr CCLtFCTlü A 5 EJftiCSES (ï f O T ^ 
Uns 750 trsballadars de clac empreses de Tnrsrwts de Vi cal varo, Madrid, han demanat la delcracló de cotílicte col·lectiu. í l totiu 

adduït Is nue les dites eacreses no els donen ois dunlicats dels mb>rts del sou real, car cobraven wr-ys (<S9 reblen res p» hores ex
tres ni ocr incentius) 1 eran oblloats a fer feines de cárreqa i desc^rreqa: contractació fraudulenta, S'ha iniciat (75 d'ectubr».») 1' 
acte de conciliació. 

genera.. 
HAjJjFISTACtÓ 

Más da üiïg centena? de «ares de fasiflia, xoc^wnyades dels seus f i l ' s petits, s'han wnlfectat davant de l'AJunt^irwnl del seu 
barri, en la 7ona obrera da los C a r i l l o s , dananant a cribs places escolars ner als seus nens. hb la omesa de que IHlcald» les 
rebria, s'han disnersat nscíficaBent, (6 d'octubre) 

HAURIÜ; IA ¡TU Cl A D F ^ F I X >,mmn ÜL\ '.C.E. (*-!) 
r l 2^ d'cctiAre, la "Jefatura Superior de ro1icía de M«id-id* va publicar a la aretsa tma nota segons la qual havia estit dssecher-

ta i Incautada una Sapranta clandestina 3 ur hotel de la urbanització Valdelagorws, terws srjmcinal de San Anustin, a 30 tdlone'res 
de Hadrid. on s'iTsirínien el oeriSdic "Vanguardia Obrera1, oerfrveu dsl Comitè Central del °.C.T. (t?-l) (l"artidoCosua5sta de tsnana 
sarxista-lenlnista, el °C reconegut per :,e<<ín) i d'altms nubllcaclons del "".^.A.0. FI vols» total, entre eàjrlna, paner i cines, eép-
oava un canió sencer. 

Amb tal aotiu han estat dttinquts: JOSÉ 'ía'ón ÏVrdoza García i "Srgarita Smza *!0r9ne, nab-incm que vivia a l'h.¡iel; lula írancis-
co Puig Cercjs Vïmue; 1 Juliana Acedo Y"mq!3ezf satrinoni encarregat, segons serèla, deja confecció de la Topaganúi; Fiilio "ircfa 
prieto i Ka>-en »inn !íinn, «atrioonl que era, seqons sei*la, c-1 m«i dirigia la feina, 

\rnm-. m rrniT i m vzwíMjn i A ppner 
M*ntre ¡iistriíbuien nronaqr'nifc a 'es nortes de íMrinues de Vlllavarde, segons diu la nelicla, var Esca* òetl«juts ??4 d'octubre) 

l'obrer Victoriano l^ego r:òmz, ferit oe bala ner la nolicia, 1 una noia. 
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universitat. 
ASTfrlfS: CATFfKÀTlCÒ ffW STfH C'fTHA "CERTIFICAT BOT» COMETA» 

L'assenòlea ò» l'Assocí ició de Cníeoraties d' i rst í f i r is d'Asiurles 1ia ¡provat oer unanlaitat (7 d'octubre) enviar un escrit al K l -
nlsterl d·Crfjcacié 1 Clónela w"!festant ta seva tota! disconforaitat aab i l "cert i f icat de bena condícia* exigit per a exercir la 
docencia als centres estaHs de batxi l lerat. 

vsstBciT.vtf n. s.r.u.? •• 
Fa relació S la disonólo i p r t n t b ^ l de 1 "Estatuto &1 Estudianta" nretvist aor la Llei l tosral d'Educació coa a 'constitu

ción da circules culturales 1 deportivos en los niveles de batchillerato y forjación professional y asociación en el de educación un1_ 
ve-sitaría", des de Madrid » «arte un nitro con dpi S.E.li. el qual "podría volver a la actualidad con algjnos retoques lanusstos por 
el paso del t iewo y las nueva» circunstancias, conservando los aspectos positivos que le aantuvleron durante años cono frante nrincl_ 
nal de ta representación estudiantl 1 * . fs parla '11 d'octubre) de 80 al 1 tons de nessetes anuals de pressupost; una ressurrecció ¡sassa 
cara.. . 

Una nanlobaa feixista que no croles qua rnssl de l'estadi de rusor ja que rebria el rebuig general ds la sassa estudiant. ífo 
obstant, es noden tóaer teta nena da «anlobres en l'elaboració antldesocratlca d'aquest "estatuto*. Cal que els estudiants es-

t inuin senore ?lcrta 1 que lenesin les seves pròpies formas d'organització. 

P i t i l l a s (W.IUAOTS,,. 
'leí nou deq! de la Facultat de Oet de Sevilla (6 d'octubre): "Entre todos teneros que reconstruir la Universidad y sólo entre to

dos podremos facerlo; nadir debe excluirse de la convivencia verdaderriente huoana en el seno de la cosunlcbá universitaria, ni nadie 
debe pretender excluir a otros*. Tuln cinisme! I els professors exclosos, les l l i s tes negres I la repressió cada cop «és forta en el 
cawn de 1'ensenyament? 

'tel rector de la Universitat de Valladolid (11 d'octubre); "Las Universidades sequirán adelanta con o sin dimisiones. Hay dos aane 
ras de dlutlt ir: con o sin honor. P ln l t i r cuando ya henos sacado todo lo que poníanos sacar, es una «apera coco honorable d» dimit i r" . 

Ton catedràtic de Kerfec»na de Madrid ?17 d'octubre): "Nos pronunclaaos resucitasen!» ñor el "nuaerus clausus" porque crecaos que 
únicamente así noriresws resolver nuestro problena". 

HmiFtcACioHS rw EL r,m-vcn DF TOTSSGBS 
r l Wnisterl d'Edjencló fñ coaorrtcat á l'aglncla Eurona-Press (29 de seteiére) que està en estudi un projecte de aodiflcació de les 

condiciom; i tentinls do contractació dels professors de les universitats estatals. Diu qua es nrevaia un sisteoa esglaonat oa contrac 
tacló d'un any al nr lnclni , dos anys riesnres 1 cinc í t tercer contracte el cual serla renovable per pariodes de cinc anys, 

irTiíicn LA. "QticiA t.r LA w.w*iwf 
l'a estat retiraba (11 d'octuhr? la policía dels recintes universitaris de Hadrid després de a 6 de 4 anys d'ocupació <¡sl caapus. 

Tot i aixe, no s'ha desnentit nue nuan fací fal ta la policía tomarà a penetrar a la Universitat. 
¿•k^go-ns ens diu el corresnonsal de "Le nonde" a "bdrld, Josó-Antonio Nováis, er el número datat del íi 'fi de noveabre, es tracta 
™d'una ""-sura de distensió presa pel winistre Vi l lar 3alasí en vistes a coder posar "amb ordre" la Llei d'Educació en oractiea. 

'Af.nom el rilt corresnonsal M hauria tres punts: 1 ' Retirada de la noticia de la Universitat; 2/ Autoritzar als estudiants porque ce
lebrin assesblces 1 actes a l ' Inter ior de les f cultats ner discutir els rroblenes universitaris; 3/ Supressió de les purgues d'estu
diants 1 de professors ja nreoarades. D'altra part, la noticia tambó s*M ret i rat de la Universitat de Barcelona. Sigui quina stgul 
TexpllcaciÓ, cal nua els estudiants aprofit in l'ocasió ner a enfortir al naxi» el rwiaent universitari l l lgant- lo a«* el aovlaent 
obrer i *onular, parant compin, aeri , dels possibles paranys que el Govern els prepari. 

'tROBisin H«rsntniAt.TS i ?i ^MTESSCRS ' EBET 
' I s quatre Professors Ho «uneraris 1 els 27 estudiants expedientáis de la Facultat de Oret de la UniversidadCoaplutense do Hadrid 

han estat readmeses (30 d'octubre). Ets nrofessors eren: Varela, Fstebnn, Ranallo 1 " i lva. 

IOT AOTSSIO HE 3' fflOFTSSKS A ARQtnTTCTURA 
11 " lnlster l d'Educació va retornar a lósenla d'Arquitectura la l l i s ta de professors adsesos (22 d'octubre). En aquesta l l i s t a hi 

«ancaven 10 roos. - • ' . * • -«> 

t rms ió rr v i FSEIHIATTS rf ! 'MITÒTO wcinifíHioif S 

Anb dita dN 1° d'octubre, t f i estudiants d'anues+a Facultat de l 1 Autònoma de rbdrid reberen una eoswnScaeló que deia: "Cuapllendo 
órdenes del 'Ministerio de Educción y Ciencia, y en aplicación de lo dlsmiestoa en el artículo 28 del '^eglananto de Disciplina AcadS 
nica, anrobad» ñor ^ r e t o de 8 de sentieobre de 1.95*, se le deniega la aatrfcula solicitada". 

O 
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La c&si3i&Ry& Esi£tt*i 

El * d'ecitare va t*n"r 11 ec sn asts, lapalsat per h Cesisslé Parcarant & Mssaélse líe Catalunya de ifeuasiò* di l'Estaicí 
d'Autonomia da Catslunv* del 1,̂ 31» M assistiren prsp d*-»» cs^añcr & aerear**, ropreiantants d» r^a-títs f ^Mps polítics, ¡fe l a 
CC. 00. (Coalssiá Obrara f l o r a l ó* Catalunya), Cgalsdons Obrsm da Berrl, IntaHectuds 1 deverses nt-sones pertsnyenís a gruos 
cívics i cristians. 

Després de les exposicions de tipas històric, acafele i poííüc 1 d'yrs anient <feb»T, s'srHbS a la cssclaslú de que calla la nal 
tlpHcacíé d'actss sesbianic en «¡'haurien de discutir ela aspeciss aceneaico-sodalSs polítics I hlsiàrte ée l'Estatut. 

•L'equlp "AVUI* crw¡ en la urgent necessitat de reactivar 1 isapller la caspenya de divulgado de l ;tstatul d'Auhnoaia ds Ca-
'talonya da aansra que arrlM a tots als sactars pcj«l«rs pessfblas: ais barris, c les fSrlqi*«, 3 les ."silás?, a las caaar îas, 

etc., or» es discuteixi 1 analitzi les diferents rasants à> l'Esíatet (aspectes econosles, socials, {orfdHt, culturéis, ele,). D !d-
tra bandí, l'equjp 'AYUj* no pot deixar de fer essent dels sesenta1!* aperagets a la pressa ciandtótln? referents si ie« (*Àeef6% 
"Treball*, *LlultaB, "Ara*, •Unldso", etc.) 1 de les noves eal?lene es l'Tstctut et» diversos grups 1 ortjnnïhdc'ons estari fent. 

ce*»-

15 dtataSm áni^fsari toeaseinat Fptsíásist GMPANY5. 
Ouract aquest dia van feser escapats per diferents inórete da Percala», Safcsdsll, ! k M , etc. ect».-*s q * crítfeven a c e « -

ae-ar aquesta dlade 1 « nilaburar d'w» sanare activo en la saapenya * flwlflKjí ds i«Csíatut «HUaste de Catalunya, Els fuUs 
eren signats per F.H.C. (Front federal de Catalunya), 

IV. S@s§ii ds la P(srrsa^üt *f tetótea de Oatalu^n. 
Aab l'assistència ¿« 17 daíeoais de di versos grups polítics í er-janl izad ore ds sassn s'ha celebrat la t'v'* Sessió" de la Péreenenl 

de l'AssssL·lea de Catalunya, 
L'ordre del ela fou el «rjüeri: 

1 / Inforsacié de les distintes codssions 1 delegacions; 
2/ Balanç actual de la campen/» de sfivutgaclS ce l'Ertatui d'Autsneals is Catalunya dal 1.93?; 
3/ Inforaa sobre l'eatSMra *ta Veu de l'Asses&laa de Catalunya" i sobre el butlletí portaveu d» la Cceitsle* Pereansnt de l'A. <fe C,; 
4/ Informe sobre la représala; 
5/ Fems ner eafeeascrar el pdawr aniversari ce la celebraclS és la Pffta-a Sessií ds 1'A- ĵcblaa de Catalunya (feta el 7 noveeire 

del 1.971); 
6/ Inforne sobre la pranaracló ds la Segona Sessió* de 1'Astéalas w Qs.talttfy*. 

1 / Els CealtSs d'Accifi Cívica (C.A.C.) del Vallés Orienbl Infanearw de la seva recent csnstUixló I ds la seva Integrada a l'A. 
de C.- IJn reorestmtant « i P..C.E. (e-l) rec t l f ld uns InforsaclS apareguda al bntíleti í!« 3 íjuny *??) de T'AísaaUlea seçais la «juel 
el F.R.A.P. no era integrat a 1!A, de C.- Es llegí una c**ta ásl asalté Afctss de la Cultura» 1 da l'·Ascodació çr»*. de C.» de 
Harsella on s'sxppsava la seva splldarltat.- Una delegadS d'Afider? ,̂ creeds el gener o*engüany» inforeà dala seus contactes ssb la 
deleg^clí de LUiòa,- El «Cort te d'Ascii Cívica* (C.A.C.) del m«sne-ii Seivs-6!r«às llegí w infons: en el qual es feia una crític 
ca a l'A, de C. pe} feble rscclzauwt prestat par VAssesblts al passat w,te ds l'Aplec de Calella,- Representants del QTUP prc-As» 
seiiblea de Lleida Infartaren de l'elaboraclS d'«n dacaasnt ca recalsaaent 8 les relvlndl caci ora dels csspjrols d» Lleldi.- D'altres 
intervencions foren les del C.t.C, Osons-ülpoïlea, i representants d* la Rens» de Ssraerl, tiaiaró I Batía!*».- Le Cssissiè de Sel !* 
r l tat de Barcelona lnfa«È da l'estai de les col·lectes pra-Vlge, ç» «asnlS.GOO rtss, daa&ia'.t'ari Iftcre·tíft ds la salitbrltat,- En 
el satelx sentit es prenuncia la Cwslssli Obrera fedonal ds Cstslenye.- ü grap dalt *Ke Altrscats pclítlcceent* presentí un text en 
exoesoven els seus objectius de noienctaclí. pr-sieccló I eeptilar!tzssi2 <k l'A, de C.- Es Uoçí una caria cels presos política da la 
"iícdslo5 àe Barcelona en la qtial «̂  Cïsa?iav3 una caapanya per -fa» cwalxer les esnoldars en «*ue es trnbe.1 els p.r. nenops d'eéït, 
tancats en la galeria dels h«w««x!jals, deiananf el trasllat 9 ane altre gslario.- 'ün reprasentant Jels "CcsUSs dfAcdó d'Ersenyants* 
(C.A.F.) planteja la necssslht d'arribar a una reuní6 gsnsre! íl'awMinyants,- Un ¿eiefit «te les Ccvlssi!*» de 8in*l (Local) insta als 
presents a una participaclé an les denúocies i ¡wbllitzadons els diferents basrls,- Finaisent fntervlnotaren rsíresentants d» les 
CC. OQ. del Vallès (Cocrdiradon: Corarcal aab rejrecentadé d» laCC, 00. Sedonsl t d» CC. 00. par seetort) níawciant Isoertants llui_ 
tes obrares a la cosar<r> criem de les AA hores. 

li ínferac preseatat per w mers <Jsl P.S.A.8, (Partit Sgdallsta d*AH1ber«»ni ¡tecional cels Pi'iíes Catnlans). Es rewcï la pe 
brtTdlscusslS de l'Es+fltut ! la necessitat de prasssgulr la atspanyc i» d!Y»!ÇKI5,- 'Jn ren^sentent da Ihnrssa erp.-ess3l la seva preu 
cupacló per la Ualhc'.S de Vtstatuí respecte del preblesa naclcnai, de»tiajr* si el recolïaaent al tsst de 1.932 er? una mels>i5 de» 
flnlt lva, a la nual cesa un aesòre del Secretariat respenguí dient <& el tew seria un ihls efe leportants a tractar en la propera 
H8 Sessió de l'A. de C. 

3/ Hiverses Intervsncicns es referiren a la nçcessiiat ¿s taffpíiar l'bfirerí * las sslssleas df "la "w da l'A. da C.* par un nnra-
H ñes assequible.- SMnfcrwa que cl butlletí H* 3 (juwy »72) da la CsUss'.é farewsnt fau tirat a 11.QP0 sxeeplsrs, 

A/ Sjnbnrsos represer.tnnts ("Assesblea Peroanent d'InteHect»»!» Cattl«ns", P,S,B,C. (Partit Socialista Unificat dj Catalunya], eh,) 
desFataren l? inportlncia do la lluita ant I-repressiva I de la sclSdaritai, 

5/ i 8/ Aquests dos p«-ts feren tractats aapilaaent. Oe r̂t a ia seva significació ds llei la esncreta ens as lapossible de parlsr^» 
sis wtensanent. 
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la Coetssló Cirera Haciese! ¡* Catalunya crida a una caapanya d) solt&rltet econ&alca asb sis dbrsrs <fe Vigo. la C, 0, "sc'enal 
d» Catalunya h* aacspçslal la ll ista aab 100.000 Pies, igual xifra que la çua ha oferí la tWtSttd"trs Gwersl ds OC. 00, da l'Estat 
rotan?»!. 

ü'altras xlfp» sín: CC. 00. da la construcció és Tarri^ona, 10.000 "tes; CC, 00, dal Sals Ucbregst, 5.000 "Hes? CC. 00. llelda, 
1C.000 Píes: Cmlstñi dt Salidarttet ds Batelera, 15.000 Pías. 

F'naíaent, la C. 0. üactenal ds Catalunya fa «ma c r l i ; als i farwts eerrer.ts del Hoviesat Obrer {'X, 00. per sectors, CC, CO. & 
plaiafarees, etc.) a una acció d» tolid3r1t.it conjurda, 

¥lllè Coagfés del Rfi£ 
Durant la prisarà qutresfia d'ecbAre es va celebrar a SÏI punt dfurapa *1 V'íll* Conqrfe del PAE., * w f e da 1? erys * r» baver-

i* reunit. Rras-ediTs ¿i *%iéj íàraro*. òrgan dal Cesltí Central ds! D.C,E„ corresponent a l'any 42, n* 18, «fel 13 d'octubre, alguns 
fragpants * la fiessludS Política, la qual cansis d'crae punts, 

Prlfiar part: "la solidaridad cim Ylsrt-'iaa as bey la piedra da toque del loterrissicnallss» proletario," 
Scgttf parit: " I I P.C.E, considera qus 1? cuestión ¡rSs urgente, sfe Iraediais, fs «cabar con e$6 pcàr fascista, 

darvlbar 1» dlciedüra ( . . . ) , 'Ninguna Ilusión en d *cantris90» y sus prawjssi· 
Torear punt: "Creadas pstas conòleicnK /de»»er"it!qu«s/, establecido un goblamo que cimte con oí apoyo popu

lar, al Partido Ccsunista sa pronunciaría per un acuerda da asociación con cl Marcado Coafín.* 
Ouarí pent; "El Pacto pe la libarla*?1 . 
Clnqu* punt* "El paso ds la dictadura fascista a la daaocracls as laposlble sin ur® vtrdsdara rwetecSón oolí» 

t i fa [..,) que no xlf«w»p qué ser una emarra clv!1, ni m» l^surecçlén da Upo clásico. Con una correlación da fuarza* fewrablas 
3 cásalos polít ica, síílafdo a los ultras, asa revolución polftlca requeriría fíenos violareis da la qua hsbltualssnte el rlglas: utl_ 
l i ja para cantonara en el oaasr.1' 

S!s2 pur*: "Sólo ua saciedad (bescrlt'ca podrí «ararrtl zar la existencia de un Ejército «odarno y prefandasente 
nacions!, e*p« ds cuap'i'.r sa papal da defensa aitfa cualqula* «graslón exíerier,* 

SctS fserrtr "Faiendsr (...) Cosr'jlítsr (...) faseniar la ccrsbailvidsd (...) Séer errovídiar las cor.yuiiiw*33. 
/deis sovísents ds sasaes/," 

Vuit"! punt; "Contra la represión, por la assistia." 
Neví !«nt: "Dar tods su Importancia al trabajo en la SE!oración," 
1® pi«t: "Por la unidad antl-laparlaUsta," 
11» punt: "la lucha por el Soclallsee." 

TatèS es fa esssnt oa les salutacions rabudas en ocasió* del VI||«.Congres per part d'altres ?£ al pecar, a la clandestinitat o a 
l'opfslclfi. 

ES P.S.U.&ï di Í6?ggfS§ ú§\ P.G.E. 

fer~ta savaW/dmTïspfï·iW'a reprodur* una dsclsraelé fata per la direcció ds! Partit Socialista Unificat ds Catalunya (PC r*j 
Caíalurt)^) a! butllalf n* 1? {dsl 28 d'oetubrs) de 1'A.P.I.: 

••Fls atabrea de la mrJjroea deleg^dS dal PSU de Catalunya ass'stent al Congr5s ban participat ¡wtivasorrt, en cornuda» d'lgual-
tat affb la rests dtls ds1eg«ts, en totes les lasa>» del di l Corees. D'altra banda, els ereblet^s de Catalunya scw pr^«tts en ek 
decuaents del CongrSs. l'lnferae d'En Santiago Carrillo /Sacrstarí !5eneral del P.C.E./, a! 'Itscurs de claustra da la Oola·es Sbamrl 
/°resldent del P.C.E./ I le SeaoluciS Política destaquen la. p*rtlctpacl6 de Catalunya en la UuSta I en «1 daswwelupaR«*t 9»ls E*rl-
aer.'ts de imsas, alxf cae el paper d'oysntgusrde que la Coalssiú Coordlnadsï·ft de Forces "^lftlquos os Catalunya /E.R.C., F.n^C., B,S. 
C., P.S.tJ.C. i 0,0,0,/ I l'AsMoblea de Catalunya estsm lugent en la reesrea d'un acerd a Paste per la llibertat a nivell d» tota Es
panya; as a dir, en l'elïbsrseló d'una alternativa decocràt'ca a la Dictadura, 

"las asplrwlars nsclorsals del nostre pobla són recalzadas en la fosoluclí Política aat» els tema següents: "El Cwigr**» rea-
flrea la posición ds les conmistas er« favor del deracho a la sutodstsrelnoclín ds loa publoa vasse, eattlSr. y gallsge; ds ana solu 
clin fseVal para el con'smte del Estado español, cuya unidad sará t3Mo ESS s i l l o cuanto BSSS se base en el libre consesrso, Anty£ 
tos la ralvlndlcacljíi de les fuerzas democráticas catalanas, vasest y gallsgas para que, en e! perícdo da provlslonalldsd, r1]sn los 
Estatutos de Autoneeía que estuvieren vigentes o futren vstados en la díceda «Jai 30, bajo la Repfijilca" /punt * / , ElfsnBsrtt, en el 
Conc'ls s'ha augaantat el rsebre de mmres del PSJ ds Catalunya pif) forjen part dsl CoeitS Central 1 ¡fe! CoslS Executiu del P.C.E, 

*fn toncluslS, tant pal seu contingut COK pel seu preces d'elaboraclé, els acords del VÜIt Conçres dsl P.C.E, són tasti vàlids 
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itentra per un* banca j'amnda Ta retirada d'ans silers da soldats #fafss$arftf par ens rfjf» sa'ns sssácfits qu» **& #«a o ^ a * 
to el mar® d'avíens 5 * vaixells ce guerra nord»tssrican* çuo operen al yi*t»fio. 

ÍSsntre a la seve caapanya eleet;rci Mae» iftraa vo!*? la ptac 2» l'escaíeài da la sarra aplica 1« pslíilea «kidás psls wnopo* 
l is da Is IndSstrla da g-jerra, «tus així M-3á¡r>1x3íi • p?5 rawSesni 1 teñan garantits bansfids fsèaleses a 638 & ®si?elr asi pefs 1 
d'asssssinar iet «R oróla; les plantía Industrials ! les esrtra'lí clsetrlqmss, ola perit, **« ¡ssste 1 1« carretea, ele tfcwsrr/s tb 
cultiu, 1 tete els fcaa&s í da*s, vella 1 crlatts^s, que M vícsn 1 H5 twtallen afe actuéis*! i'ájjactlu slstccltie \ á?arl sfe las 
b<sè** ét csniencrs dsa?sens ! dsls ebuacs Js sastras da vaixells da çuorra, Cada cSa «la «vea ó ruTnct, aéa esnissar* da caria 1 
<h fsríta, 

Tet alxB psBTul un astst podaría - la for$a «.Hitar fife eodsrosa» prütén sentir-se aMnaccda pee m peble petlt en territori I en 
poblado1, aseara subdasesvolupat i a «lie?s da q.:lloasírea «Ja (3 stand a, QKI ha dn-ne^i 

La vafi t i t í j que squast astd poderfe ve) Isposar la eeva poiSncíc 1 v;i subordinar el Vlat-oss, vel decid!? silo que en aquest 
PEÍí s'ha ¿8 far 1 *¡!le <¡no no s'ha da far, cessnçant pa* siargsr-se el dret eb saciar qd ht ha ¿ governar. I at*e setetx tístó ea 
pilca l'herolsee, el BISH'E ejparlt dB sacrifici (fel pobla vletnanls, aaant da la seva lnd*p8ná&»ia l da la síva llibertat, del dret 
de dedslr ais sesn dftstifts.-

SI peble ti» Catalanya sátira la rsdstlnda hsrolca d'rqjesi peale 1 5a coRSdent que le aava lluita centra lMsçarlellaaa Ianqui 
fe une Hults §¡» intsrrssa teta ala pables del eén, <im¡ allà es dad cota en certa Bañera l'asífevsnléer 4a ists. 

En lea cendielcns concretes da la aeva s i t íe lo política, el pable ca$*H ha «prassat raltersésawst la ssva salídarlttt í la seva 
alepsíla tetiv$a ai* el pala vfeírtasas: a la ciutat 1 el eaap, a lea flbrlquo» 1 a las aulea ufttvsnsltirios han proliferat els fulls 
8xpUe3nt la slQfllflcaciíí da la guerra ¿si Viet-nu 1 extqtiH la retirada dale 5n»riallstwa A usrselera sobretot, pero ta*é * d'el̂  
tres clutata, ais chrars 1 els estudianta han aorilt al carrer en eantfestad&, diseftant la rspmslé ooltcfaca; trebellsáers eanu-
als ü IrtteUectuala, hc«s$ i dones da totes les opinions, dais sfe dlwrsoa esta»?»ts ««ciáis, creients 1 no crelenis» religiosos 1 
lales, han adre^t cartes fireadas a la reprassntsclS dlplcaStlca á»l3 E?tats ünits protasteüt par la seva IntarvenciS al ¥let-nai 1 
llora representants ben assistit a los ssseablsas Internadamls a favor da! poble vletnasis ! dais altres peblas <fe la !n¿3*.!rs. 

El ¥l*t-nsa rscessita sqaest z]uí. Pare nscesslta ! earaix taAI un ajut eatarlal efe concret, depeses al píele da Catalunya, ais 
treballadora às 1« ciutat i als (fel caep, els astudia'ïís, els l.iteüectua*?, a tots ele fcosos ! é^m. 4 bono volwttat, da cawrettr 
aquest aspecte de ï*8Í«t aeb l*oferta d'an HOSPITAL, dais fens ne-xsasrls csr a la ecapra d'im hsspltel. 

Els treballadors d'una fabrica e d'una sspresa; els estudients i els profeesers d'una Facultat o d'un Institut o dftwa sàxla; elí 
•síòrss d'an Ccllegl <Vofesslonal; un barrí d'una ctutai, un» s*á«9 Nll^esa o una parSciuie, *& sas-jctaclí le^sl o a» organizado' 
' i l legalB , peden a b$ contribuir a la recollida dais fons nscesssri? globaloent, o bé as^usir iSrectesant l'adeulsldá d'ena part dal 
que es necessita per a completar un hospital: des d'ur» l l l t n un qulrSfan, dse cPana Hitara a ena esjulSsteia. 

üo te pot rests- lorssílhle davant el genocidi ás qus fe vfctiae el pobla vietnaafe. HwttVe Iñcrseentaa les adlvltats 6 dtafeda 
dais basbardoisronts ! ssid» la retirada da totes lea fettss ai litara nard-asaríeanss, alud» el '/lut-naa en la dafense dal seu d'et 
a la llibertat, a la Independència 1 a la psa, 1 concrets aquest a'jut: 

.ciTmjwm; m TOSPÍTAL PQ< AL V ÍET-^H . 

?S ds asteebra dal 1.97? 
CflHISl6 CATALÀ t€ LA PAU _ 

OBJECTIUS DE LA CORJSSlü CATALAfli t?AH«lSTlA _ _ 

La CealssiC Catalana d'Aünistia, creada 1'any 1,969 asb el llluresent a l'eptniá p&llca cetalsM d'tst docusa-it fnstent a la Janb 
¿al Col·legi d'Advcots da Barcelona en la forwlaclí d'um pe-ilclá d'AHNISTIA CENTRAL per teta »b fots polítics 3 sedáis dsrlvsts 
da la guerrt! cr-*l 1 da les ssves ccsseaüfecles, cstS tretallanten un intent ás reastrusturad¿ 1 en al repltntejseent do la ssva líel_ 
ta sé l'adküciS d»eb}ect1cs Ínter»!tjos a 1'objactlu f inal. 

Aquesta re«rtructur{g:S5 Incisa: 
L'soplledó & l'&iticp CoaissiS Ineorperart als teebres Inicial» da le CoeisslS Catalana dMaatstls. represei^wi» d'srcjBdtsaele» 
polítiques no pr«K.its z la CoalsslS Coerdir.acVya dt fercfft Polít1q<ns do Catalunya, reprcsantt,-rt« del snlatnt ü6rar, &1 aovlnent 
d'astudents, ds la CosmiS da Solldaritst, á» Taula Roúana, ò l'Aseeablea ú'InteUsctuslt, d» la -bita da OsflRsa dal Colled c'Ad 
VSCKS l d'altres erçadsws rsladonate asè sis drets teasns: Drets Wjmmr Q,M. , üJM,E.S.C,0,t Aseasty lr.iernatier.al, eic, Tâ sé 
ineerpora a fasíllars ds presos 1 a sntlcs espresonats, O'squaste CaelsslS r.'harS ¿3 sortir un eea^tsrlat ose vatliifS pels esords 
prssae a la CoBlssífi, . ^ . . . 

Els objectius que planteja la Cosisslé Catalana d'Amnistia sm a finals «fe; «sî janva par l'aanlstU I per l ' sbd id í ds la pene 
á, Bòrt. Ksr sríbs- a aquesta objectius finals le Coaleslá srau rscesserl trebalisr en une serie d'objectlus interaitjos, sense oeM 
dar, natuwflscnt, la llultíi global psr l'asnlstla. Aqussts cbjecilss s&: 

a/ Interessar l'Esglfeia en l(aanistla; 
b/ Acmtsagulr la solidaritat política acb Veapretonii; 
e/ Teñir cura dais drats dsl pres dintre la prsíí (redsepdS da las penes pal treball, aplicado d'Indults, tutel

is d» la llibertat vigilada, trscb déls eanresonats); 
i! Aconseguir l'estatut dal pres polític; 
e/ Exerdr la vlgll inda sanitaria da les presons; 
f/ Inlclsr le l luita ¡̂ er aconsegdr que els detinguts puçuln cocssilcsr-se «eb el seu aé/ocat leKdletaaeftt deo-

prfe del seu Ingres a las cessaries; 
g/ Atendre els probleees dw-ivab dal aoyestasent del passaport, carast ds ccwbedS, 1 la negccM <fe lee prfe»» 

regues íaírtudís; 
h/ Iniciar la publicada d'un b t t l l f t f . 
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ks- issf& 

L* racasí» ¿*ri¿a f*r te» 
«Rtorití* frc ieeaJsaa et W* . « l r a t 
ea .»*:» a tatírtiS!-.- lw»tjU»KU¡<m 
iaatwasüsís tawçr* ETA íK;s*Si.uii 
Ts. ï.ïS«iiaaa^ : i» latría baa-
9 » et sa libarte) a*» pan, tía 
rasfcia jaaq&'a aeéwnt, saaeité de 
ríéjfSscs cegato* ea Frasca, Lea 
náSiax asUaoüSIslee bagaes da 
Ccyjnae ae»isl¿£t d'aUKur* e*M -

craftttre níj*rtíítt«»í jurídica* et 
me» granea partee prettçsz. 

S'«t, «a effat, «R Ksrtes d'us 
fiaeíat-íei d'avril JÍS8 tetégré 
das* ffwtleía Ü «« ¡a U¡i ¡«a* Jes 
<M*uc!*tiacr. <!-i !?0t se» le mlr.Ss-
tèï» frsosste C* l'la**-!oar n 
ecniiaté, par "a Secret !>R6Ü4 le 
8 sembré im áTeawtal «Kioto! >, 
"„: «Oüttié ¿a pif'a tírast* de 
rBSA. 0?fte 'sadEs* peal étr* 
díírétee !awí»e «lee- aarntelatísüís 
é t « u » ^ « * e n t par aettfciti 
l ew tMbatkaáit a * te» les eoüdi-
tíèfca ilutes ï"w U !«!. 

?rlse mssdMn«ipt>t!t en verte 
d'cs d-scTet ?l«!w ;:s irtoíe ans. 
fei^ÉésSstoa da safcijtre de i'tetA-
rí£or cali osí«B&at fe» f*eaaía« 
ct atfciíj>icj asaetea ¿'esjmfitíoa 
«a'iteístwa «•paj,-c¡>te, ka taicute 
frnáSsSse de £¡3c??jr.r ;aáíctísi.ant 
tosía «xteniiwj é»*ntt!<3Íte d'na 
*iafttlatent fcfijçue» Ta.vctJï!è par 
ha arataíe recuece d!> i'aeHaUso 
r.ailana&cfe «a Par» fcassae 
r^ftjgaíil aa «aralt s-tère don-
ttSe*.'En e.*ríl deraier. deja, le 
gcfwterunvBAvt $.rtit laterdit nce 
tsxniiestotiiía p a t ï i ü i a é » par 
l'efgaabaíiee bsuüjwe BrJl&sTA, 
raimara» • et d 3 ir. * a * déoJaí-ee. 

w 
Le í-asRcmblra-.»at important 

•?«i * so K«a 1* .11 aH^ÈeSíter 
dasa la» P*iiMt^ft^j£*£*»e, • » 
í Aveas (^ h t UHajm HenaM-% •••** 
aiSlfflH ¡ ' Ü U C S Í Í Í , IMB «l¿txé, 
c » n t f e la » c * - 3*éfe?íw» de 
Maj">ü3í-, base i» atát da 15 a* 
13 aer UnjsB-e. wst éríSenanení 
iíieíté ?<>* astorité* írwiçsiss» à 
ti*an«!)ír atE pas de pies ¿IR* te 
n-pí-esaina dea aetitiíé» MSi¡C(» 
n««!» tten B ' i A d l q a e «.m 5?fe 
«mlütBicvü» #£ s'STA seUaÉ rea-
ponKables d» eet alttaíaí 5 U «at 
c c r l ü l n , ea ï*«rs»n?h», g«e tea 
ts.Mi?s''.si--' ds liáwilecr» reti^iéa 
e^i.'íjsooís cnt eav'í* BS meíaise 
aé/totx. La praive en est %ae lea 
éiaa de toates ieadanoea t!ea 
?;rrért'P!<-A0i*r.tf!ja»i oní íaUi. de» 
riist-rres stu- !o M*i«-t<iad¿ d"w-
p\iI«!on>í ron»«at¿ee {MUT d?a >.*a-
cat4 IJB5 e » m i » U n t fftire spj»»! 
dev&B' Irs c3m:nSE*t<jns «ReBSaiU 
séca tiea ?ía«fc3f« onies. L'B 018 
(ü.>t!!«a de üétruac d«» toíírrw 
»3*Í;'.MI. un Cftcti:s.n¿. qai ae 
mst en pí-.o*. a manifesté V»Ü 
« éííwitea », et S*. Bsmard Marte, 
dv.puié íM>.a. dn Bnjntj»*, a í té 
chwRt du dentanuer d*t «expH-
ia«*-.w» ¿ M. MareeHin, 

As -de !* diss renscBs cí des 
• . i r i íB í ics jmrid!a«wi. i'ejwsmiíl, 
üan« «ew éjífíreates ntaHraa. est 
qtsa '= goaveroxaent { r a a e a h 
íswt;.!, en* nesveUe feta, aíler 
im-fanm de» aertwít» des d*¡;-
geaüís d« rdadrid. 3*a!» m% prí-
ciaa ditna Sea rrJUcax atftaH^és 
i t a t i ç a i i ^u# íe jmvereíssent 
espaiEBo! n*a estere* ancaiie '̂ rea> 
ston iwar obtenir, ea Praoce. i*tn-
teráíftten « de faite » de l'ETA et 
kt raesans» d e.-;:icki:>r. ecmtre 
dea «Mwsbraa, ü«>aè» as nati, dea 
tii-¡f»!ii«vii<!ní natiaualiate» baa-
qaes eüpa^ntile». 

Le wmrt {rancttia de ronceria-
Hea et de üoepvratinn av«» lea 
RGitorî a "stuvjfnsiî s eu k. nuCiière 
se sStne na icnJ-maSn da procés 
d« m«ísc«, en í*cwtame í*fe II 
n'est i»n» dwitetss OÜ ene partle 

At i» }«**!!» ftanflaíae et pía* 
erjecre !» téíé^»s-»« í*,*a!sni, * 
SNioenaií» de ee ftra**-». a^e«íté un 
t«a pt»t-ítri; t'mriv-cnel. ensere 
que csmpréSxíasisle en raíaou dea 
rrlat!;>na da v o l s l » s g e ct d'un 
passe pa^ *! !uñ t»; i, Slata le-: 
• repréüerttaüor.s * faiï^aJors par 
M. lapsa aravo, raïRiülre eapa-
gttvl fes affai>-«íi ¿teaaaérs», atst 
éte asaea lauldalJillll *aivíe» d'ef-
fe» i Far!». 

Depui» dess » t * le Paya í«aa-
fiue ¡jípasnol cssinaH de noo-
vea» <!« aWantó*r, et ane ré|»res-
slftu brótale, díeoste**. U aemaiae 
Oeris'ere. par !'évn.í«<> «le CS'.bao. 
Irf«a mesare» déndéoa iiur !e ROO-
venjíTttent lr»nc«¡* ríínjaeiit de 
di>nner dn» argument* à recx qat 
rrerí't5<,*H «ae •«» H!**»*!»»» ««! -̂
vent. t'M HlaMa «-¡sp». affro»>ter 
H-s frtodveii de «'¡iris el ¡ie !t)adrtd. 

• 

• 

fdtterlel del <H<r\ pa-ísipnc "le Huida* ó») <5ía11 d'octübrs. Da la sovs lectura es tíísrrén i'existSicSn, ««ara avirt, í!e postures 
cetíralIstes a VEsiat fruncís tan "deficcrMlc".., Els aamles tPFuzíotH-fiord, ^OccHJrfr, <fe a-obriyn i *1 RoasaHS (m c5n un Í*:.T 
e t è r i a . 

Qyè pretén ésser Mavtxii sw 

• UN « ! T Í HÜKSI Q n f W I C f l ! OE BÉBrfWaCtó AL $0?VEÍ DÉ ÍWIE QF CATAIUWTA; 
- \m RECGfllACjr. 0PCE«CH | CLíSSIFKXTS K l S ESBWflWHS OCRKSWS, TOílfíT C(* A W T S LES rf"> OIVTRSES "P(Jtí1?i-

CIES -»iEnAis« i cuioEsrif $. rmvw SEK^E «mraw ¡rs m xnms i EiArw3; 
• m RESPC2TA CATALÁN A TOT IHTEHT OMNSltUW»iïAtiT?AC!ü I HSWfWAClÓ DE LES IffORHflCIfflS; 
• «« CASAL sTIIFfl«aCl6 OiREClE m A Ï0THC8 Sfff?E FEES DEIS PATSGS ttTAIANS, n·EUZKA.')!, ff ALÍCIA | D'ES°AlA. 


	avui_a1972m10n2_001.pdf
	avui_a1972m10n2_002.pdf
	avui_a1972m10n2_003.pdf
	avui_a1972m10n2_004.pdf
	avui_a1972m10n2_005.pdf
	avui_a1972m10n2_006.pdf
	avui_a1972m10n2_007.pdf
	avui_a1972m10n2_008.pdf
	avui_a1972m10n2_009.pdf
	avui_a1972m10n2_010.pdf
	avui_a1972m10n2_011.pdf
	avui_a1972m10n2_012.pdf
	avui_a1972m10n2_013.pdf
	avui_a1972m10n2_014.pdf
	avui_a1972m10n2_015.pdf
	avui_a1972m10n2_016.pdf
	avui_a1972m10n2_017.pdf
	avui_a1972m10n2_018.pdf
	avui_a1972m10n2_019.pdf
	avui_a1972m10n2_020.pdf
	avui_a1972m10n2_021.pdf
	avui_a1972m10n2_022.pdf

