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„A FORD AL PAI5 VALENCIA.- Les darreres noticies de l'increible espec
tacie montat al voltant d'on possará les seues plantes (industriáis ,
s "enten) el senyor Henry Ford II, senyalen com a molt probable algún
índret del .''ais Valencia.
Tctí saben quin "ambient" l'intersssa al ÍÍ1I5TER FORD per a les seues
"plantes": BON CLIMA (social), BONA TERRA (gratultament cedida), BEN
SITUADA(a la bora de la mar i de la carretera cap al nord), BEN VIGILADA(des deis municipáls fins a.la VI Flota), BONS DIRECTORS DE PALLA
(com, segons diuen, el macarro" del net politic de Franca), má d'obra
baratábaos dolars Fan un"salario mínimo"), pacífics treballadors (antics llauradors, ja se sap...) i agraídea autoritats (disposades a mari
tindre aquesta pau de cementeri coste el que coste). En resum, que alld
de l"ofensiu slogan "Ualenciá, jardín de flores" ha aplegat fins al lYlr
Ford i ha pensat: "Alia faig jo la meua "plantacid"(industrial, s'enten),
Resultar?. Una nova responsabilitat per a tots els revolucionariis i
patriotes valencians: QUE SE LO FACA AGRE EL NEGOCI A MR. FORD I AlfllGOTS
LES BONES CONCIENCIES I LA DESGRACIA DE MANAGUA.- El terratrémol de
Managua"va ser nom una especie de Joan Baptista apocaliptic i macabre
Der anunciar el neiximent del nen 3esú*s, que la cristiandat celebra
tota els anys entre desitjos universals de pau i bona voluntat.
I auest any les bones consciencies burgesses han tingut una ocassid
d'05 per a demostrar els seus bons cors, entregant-se totalment a l'ajuda ais pobres desgraciats supervivents d'una catástrofe que ha 30nm£
gufc tot el mob,
Pero, abans d'ara , qué sabiem de Nicaragua?.
Quasi amb dificultats recordavem de l'escola que és un paí s centroarne
ricá> d'uns dos milions d^habitants ... i poc más. I DE RE PENT LA DES
GRACIA. Lea bones consciencies i l'aparell del sistema es van possar
en marxa per a organitzar els socors. PERO NO ENS ENGANYEM , AQÜESTES
AüUDES, PER ESPORADIQUES, PER LES CANALITZACIONS OUE SEGUÉ IXEN I PER
LA MIGRADESSA, EN ULTIMA INSTANCIA, DE LES QUANTITATS ARRE PLEGADES,
SOLS SON UNA ENGANYIFA PER A DEMOSTRAR UNA SOLIDARITAT QUE SI EXISTEIX
SOLS ES A NIVELL D'EXPLOTADORS I, EN AQUEST CAS CONCRET, D E DICTADORS,
I QOE BENEFICIA MOLT POC ALS DOS POBLES.
A uns perqué no se'ls ajuda en absolut a eixir de la mise ria i postracid en que es troben i ais altres perqué se'ls tranquilitza mi t jan.
cant una "droga" sensiblera i indtil.
No obstant aixd, les senyores podrides de duros i els jove nets i jov_e
netes "ben pensants" poden donar una eixida fácil i inofen siva a la
seua mala consciéncia,
Perqué en poc els importa, que el poblé nicaragüense es tro be en un es
fcat de catástrofe permanent , que visea en una miseria generalitzada
que tinga ben poc que usure amb les seues possibilitats re ais de dasen
Volupament.
SABEN AQÜESTES BONES CONSCIENCIES QUI ES SOMOZA ?.

Pifo es ni mes ni menys que un cale de Trujillo. ES L'AIYID DEL PAÍS.
tntre%«,"EKI seues propietats controla els llumins,: els cifterttsj els taixits, g ? sucre, les linies aeries, els vals "charters", 1'industria é
dépF-peixt *a carn, 1'hotel Intercontinental (especialment construit
contra terratrémols, on estava el multimilionari Howard Hughes, amic
personal de Somoza), els' restaurante más importantsd del pais, urbanitkafcions turlstiques, la Mercedes Benz, tres cañáis de televisid,
les linies de nominicacid' via satélit, moltes finques en el pais, era
.Xiami i en Costa Rica. COM PODEÍYi DEMOSTRAR LA NOSTRA SOLIDARITAT EN
GENERAL AIÍ1B NICARAGUA SI SOMOZA "ES" NICARAGUA.?,
L'única 'manera d'estar amb ells és estar al seu costat en la lluit.a
per l'alliberacid nacional de les classes populara i contra l"imperia¿ism8._.qu^__e^j>_in_tj_ressat en aquest estat de coses.
rer altra banda, els valencians de la ciutat no hauran oblidat com es
-' canalitzaren els ajuts quan la riuda del 1957. a qué no?.
Que passa amb el psiquiatric?» Ais malalts els tracten com a gosos,
mal alimentats, mal asistits , sense les gtencions mediques necesaries
e t c . . SOLS UNA FORXA PROTESTA POPULAR POT ACABAR EN ACÓ .
L-WERCAVALENCIA j DEL R08AT0RI IL.LEGAL AL ROBATORI SEGONS LES LLEIS.
L "administracid franquista té una especial predisposicié en afavorir
els negociis de les grans empreses. Pot-ser siga perqué els uns i els
altres sdn mes o menys els mat.eixos, Pero malgrat que les liéis de l'ES_
fcaí han estat fetes en concordancia amb aquesta predisposicié, n'hi k
pan de vegades que alguna empresa encara yol traure más profit del "l_e
v
ga.l" i, aleshores', si la cosa es fa pública, ha de fer marxa enrera i
emparer-se en les liéis per continuar e-1 negoci. En aquest canvi de n
/parxa solen quedarse amb el cul a l'aire, perd aixd, segons. sembla, els
importa poc.
fvc cal dir que el paragraf anterior está escrit a propésit de Mercavja
ienci S.A.. Sense cap plá urbanistic municipal va aconseguir dos de,-recs mini sterialsf 30/4/69)-1 (28/6/69). 1'un del Ministeri de Comer?
j. l'altre del da•1'Habitatge, pels quals s'"autoritzava 1'expeopiacid
/arcosa i urgent, peí .seu carácter de qUestid d'u.tilitat pública, d'u
'.¡na zona de 108 Hes, Després , sense ilicéncia municipal d'edificacid,
segoná sembla, és pessen a construir (el mercar) i a destruir(les ho_r
tes i els camins) amb l'ajut de la "benemérita", que acudeix puntual»
me.nt al servei deis seus amos.
Protesta el poblé i el Tribunal Suprem diu- que la cosa no ha estat fe
fa segons la llei, Ulercasa' atura les obres i tot perqué va oblidar el
dstallds fer aprovar un pía .urbanistic municipal^ perqué , no eos e_n
panyeiJl, si Marcavalehcia té poder per aconseguir decrets ministerials
•rj.jcn 11 done la gana, també en té per a traure el- que vullga d'un ajun
lámeni de "provincias",
1 cas és que 1 'ajuntament ja ha confeccionat el pía urbanistic.
Loe del futur mercat: EL (T1ATEIX (fára falta una segona protesta popuJ3r?. Segur). Quantitat de terreny: 46 Has. ¿Com quedem , dones, amb
j. ig_JJT.pr.ejsj; indi bles 108 Hes. d'urgent i foreossa espeopiacid, que deien
'<¡cessitar els lladres de Mercasa i els seues amics deis ministeris?.
Í -.'SPECULACIO .QUEDA A LA_ VISTA DE TOTS. I el pcble ha fet recular ais
l '..vdros. No oblidem perft que llflercavalencia S,A. continua i que d 'espro
píucions forcoses per .utilitat púb'lica (S)n 'hi han per tot arreu i tots
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Pr lo fábrica YUTERA de Foios, el amo,home de palla deis americans,
.'jjfp Bacharach, vol Hangar a 40 treballadors al carrer. Homes molts
d „• :Lis de mes de quaranta anys, casats i amb filis.

