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SOCIIILISIE

MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

La lluita per la democratització
A DESGRAT DE LA REPRESSIÓ, LES LLUITES OBRERES I DELS UNIVERSITARIS DE BARCELONA

EXPRESSEN LA VOLUNTAT CATALANA DE LLIBERTAT. — 15.000 CIUTADANS MANIFESTEN
CONTRA LA DICTADURA I PER LES LLIBERTATS NACIONALS I SOCIALS, PROTESTANT
CONTRA L'EXILI DE L'ABAT ESCARRÉ. — EL GOVERN HA DE REOBRIR LES FACULTATS.
— EL S. E. U. FEIXISTA HA DEIXAT D'EXISTIR.

Editorial
L'onada que remou les capes més

conscients de'l moviment obrer i del món
intellectual, estudiants i professors, té
una direcció definida : la democratitza-
ció real del país. La dictatura lliura un
combat per evitar-la. Utilitza la repre-
sió com quan deté els treballadors de la
Comisió obrera o tanca las facultats. Fa
servir també les promeses, com quan
demana per boca de « Arriba » una
« oposició que controli i vigili el go-
vern » — o invita els delegats universi-
taris a Villacastin per discutir amb el
Movimiento.

Pero la repressió topa amb dificultats :
tots els Sindicats Obrers Lliures d'Eu-
ropa i del Món han protestat contra les
detencions de Barcelona. Alertats per
l'Aliança Sindical Obrera, els dirigents
sindicalistes exclouen al franquisme del
Mercat Comú i el denuncien a les Na-
cions Unides. L'eficàcia de les protestes
ve demostrada per les onze alliberacions
ja obtingudes. Altres seguiran inevita-
blement.

També en el pla universitari la repre;-
sió suscita la protesta de tots els medis
intel·lectuals europeus, estudiants i pro-
fes ors. El règim avui no pot permetre's,
a Barcelona o a Madrid, els discurso-;
violents, les amenaces o les provocacions
que a Astúries, per exemple, semblen
a l'ordre del dia.

Però el « diàleg » amb l'oposició per
ara no és més que una enganyifa.
« Arriba » cita com a exemple els paisos
democràtics. En efecte, aquest és el
problema : hi ha una oposició legal als

El divendres, 26 de Març, després de les lluites obreres, després d'un
mes de lluites d'estudiants a l'Escola Industrial, a les Facultats, als carrers
de Barcelona, més de quinze mil catalans es reunien al Centre de Barce-
lona per demanar — per exigir — el retorn de l'Abat Escarré. A la Plaça
de San Jaume, al Carrer Ferran, a la Plaça del Bei, els homes i dones de
Catalunya reclamaven en realitat la llibertat nacional que els opresors
ens han confiscat però que sabrem reconquerir. Malgrat les violències, els
cops de porra, els lladrucs falangistes insultant els «perros catalanes», els
crits de Llibertat! i de Visca Catalunya! que tantes vegades han ressonat
per aquells indrets no pogueren ésesr ofegats. Barcelona, com a l'onze de
setembre, com a la manifestació de la Comissió Obrera del Febrer, reafir-
mava les seves tradicions i restava a l'avantguarda en la lluita per la demo-
cràcia i per les llibertats nacionals i socials.

Durant més d'una setmana la repressió contra els nostres estudiants
fou la resposta. Però la continuïtat en l'esforç, la solidaritat dels univer-
sitaris peninsulars, ha fet cedir el govern. Es un primer pas. Altres segui-
ran. En les properes victòries Catalunya amb la seva classe treballadora
al davant, afirmarà, com sempre, la seva voluntat.

paisos democràtics i és aquesta legalitat
de la oposició — o oposicions — la que
dona el caràcter democràtic al regim.
El problema a la península és instaurar
aquest règim democràtic. Unes condicions
fonamentals són l'establiment de lliber-
tats i entre aquestes la llibertat sindical,
el dret de vaga, la llibertad d associaciû
i d'expressió, etc.. etc. Com s'establiran
aquestes llibertats a Catalunya ?

Per nosaltres la cosa es clara : en
funció d^ la lluita real per la democra-
tització. Aquesta lluita, a l'Universitat,
s'expressa a traves dels delegats de fa-
cultat que són elegits pels estudiants. Als
Sindicats aquesta lluita passa pel triomf
dels delegats obrers elegits pels treballa-
dors. Són els delegats obrers el> que han
de dirigir els Sindicats, com són els de-

legats universitaris els que han de di-
rigir les Associacions d'Estudiants. La co*a
es clara.

No és fàcil però en el camp del tre-
ball on interessos molt poderosos
estan en joc. El capitalisme e-panyol està
acostumat, des de fa 25 anys, a un mo-
viment obrer sotmès. Si ha de deixar
anar les regnes voldria almenys un sin-
dicalisme dividit. Cal ésser conscients
d'aquest fet : el triomf de la democràcia
a la península, el triomf del socialisme
democràtic un dia passa per la llibertat
sindical però passa també, igualment, per
la unitat sindical, per la força unida i
democràtica dels sindicats obrers.
L'Aliança Sindical Obrera de Catalunya
ho sap : al costat del seus germans d'Es-
panya farà triomfar aquesta voluntat.



Carta de Valencia

La Crisi de l'Arrós
Com en tants altres aspectes, l'inca-

pacitat de les actuals estructures de
l'Estat espanyol en resoldre els pro-
blemes dels ciutadans es fa ben patent;
en el cas concret del camp l'inèpcia es
fa fins i tot tràgica.

Avui és encara una vegada més als
valencians, tot i la nostra « prosperitat > • ,
als qui ens pertoca sofrir-ne les conse-
qüències. I si la base de la nostra pro--
peritat és la terra, també és ben cert
que precisament aquí trobem les pri-
meres fallides.

L'arròs és amb la taronja i les fruites
el tercer pilar de l'economia del País
Valencià. Ocupa a una important part
de la població activa de l'agricultura, i
també algnnes de les comarques més po-
blades i de major cultiu intensiu, no sols
del conjunt hispànic sinó també d'Eu-
ropa : Horta cle València, Ribera Baixa,
i gairebé tota la llenca de costa des de
Sagunt fins a Gandia.

A conseqüència de la Guerra Civil, del
tancament economic de la segona gue-
rra mundial i la postguerra següent, t ' l
cu l t iu de l'arròs s'estén a d'altres lloes
del país per tal d'alimentar el mercat
interior i posteriorment -— anys 50 --
sortir a la competència per mig de trac-
tats Favorables a l'exportació amb a l t r e >
paíssos consumidors d'aquest producte
— Itàlia i Japó. principalment --. Co-
neixem aleshores una època de preus alts
i d'eufòria del arrossers, què dura apro-
ximadament f i n s l'any 15)57. en que l'en-
trada al mercat de la pnxlucció d'arròs
del Bai\ Guadalquiv i r , i el Flan Ba-
dajo/ . j un t .¡mb la tormac ó del M.C.E.
fan pensar en una possible crisi. UIH'S
t imide- solucions sobre la limitació de
l'àrea de cu l t i u i una posterior estabiliza-
do del mercat internacional tan que la
s i t u a c i ó e.s mant inga .

Ara l>é la situació, per lalsa, devia can-
v i a r forçosament, i les solucions en no
ser dctin ' t i \ e s tenien que f a l l - r . I és
a i x í com actualment la presso conjunta
ile tres factors condueixen a la crisi per
la que t i ave . s - a cl cu l t iu de l'arròs :

1. K x c i s - L v a acceleració de l'expan-
sió ile l'àrea de c u l t i u --- degut sobretot
a la plena producció ilei Pl.'n Dada-
jo/

2. L.a carència uaircbè absoluta de
c r e d i t s circ t .us als plantadors.

;3. l 'malir.ent el canvi del panorama
internacional del Metcat arrosser, que fa
que s ' acumul in excellents de producte
d in t r e del pais sense1 possibi l i tats de sor-
tida.

Davant d 'aque-ta s i t u a c i ó l 'Estat h.i
reaccionat de nou amb més t ímides me-
sures p a r c i a l s , tal com l ' in tentar portar
a l 'efectii la f i x a c i ó de l 'àrea de c u l t i u ,
disposicions que d'altra b,inda no s han

portat a terme en el cas concret del
« Plan Badajoz », ja que constituirien eu
gran manera la destrucció de les trans-
formacions que ell mateix ha fet ¿ens;:
tenir en compte cap estudi seriós de la
realitat i l'efectivitat d'aquestes.

La Banca privada no fa gens de cas
als agricultors que demanen crèdits per
a un producte tan problemàtic com ho
és avui l'arròs, i aquests s'adreçaven fa
unes setmanes a le-' organitzacions es-
tatals, per mitjà de la Federació Sin-
dical d Agricultors Arrossers, demanant
crèdits a baix interès que els permetessin
almenys la venda d'un 60 % de la pro-
ducció.

També per mi t j à d'aquesta Federació
demanen els llauradors eque l'Estat es
faci càrrec dels excedents al preu del
mercat interior, per tal de mantenir
aquest preu i evitar el colapse definitiu.

Quan en un situació com la que

travessem els poblem hispànics en aquest
moment, apareixen símptomes tan c'.ars
de protesta és per què la situació és
realment greu. No cal dir cjue les pro-
posicions dels llauradors són modestes;
encara més però, ho han estat les me-
sures del Govern que s'ha limitat fins ara
a no dir res. Mentrestant els excedents de
la passada collita segueixen acumulats
i açò suposa aproximadament més d'un
8 c'o d'interessos i depeses anuals per
al seu manteniment, despeses i interessos
que hauran de pagar els agricultors, na-
turalment.

Tanmateix la situació de l'assalariat del
camp en aquest sector s'agreuja : pa-
rament, manca de jornals adequats i fi-
nalment de nou s'obre el torrent migra-
tori des de les nostres comarques ri-
ques » cap a les terres d'Europa Occi-
dental.

Pau VILAPLANA.

flPüUÏS PEU UDA nOUt ESMENA
La incorporació de noves generacions

al combat politic s'està realitzant no
sense provocar una crisi (nie al ceta di-
rectament ah esquemes tàctics i la es-
tratègia. La tònica de les noves actituts
es « de punt de partida », d'iniciació
d'etapa, deixant tot el lastre de la guerra
civil i les seves conseqüències sicológi-
ques o complexos nascuts d'un fenomen
tan violent i confús. Aquestes línies
que segueixen són una mostra més de
la nova consciència i d'un punt de v i s t a
jove. Estaran, això sí. plenes d'indeci-
sions, dubtes, inexperiència, mes. a l'en-
sems, seran rcilexe d'una esperança i
una te en el treball quotidià i en l'acció
realista.

S í. TOS TOS GENERACIONALS

Avui, a l'any 65. tres generacions estan
situades enfront de la mateixa proble-
màtica. Les diferències són notables. Els
enfrontaments, no ideològics simplement,
revelen d'una forma crua que enti e unes
i altres generacions hi há una autèntica
barrera d'incomunicació: que una dife-
rència radical de veure les coses les se-
para. Dins d'un mateix camp. .socia-
lista o d'esquerres, per exemple, la
l inia que separa als que van ter la
guerra i hi tingueren responsabilitats v
dels que no la teren. o eren massa jovc-s
per a intervenir-hi intensament. és
radical; salvant , es c lar certes excepcions.
El fet en sí pot tenir múl t ip les cau>e>;
els efecte-, però, són visibles : f r u s t r a -

cions, culpabilitat o recriminacions als
« altres culpables de la pèrdua de la
guerra... » sectarisme, dogmatisme, etc.

Nosaltres, els que som fills d"aquest>
« 25 anys >. no acceptem el tipus d'estra-
tègia assajat fins ara. L'esquema típic,
fil de l'exili, és inadequat i àdhuc ha en-
fortit el franquisme perquè ha viscut d'es-
quena a la realitat.

OPOSICIÓ I OPCIONS CONCRETES

Com que la normalització de la vida
política no es un let inminent. la qual
c o.-a no significa cjue algunes transloi-
macions no puguin produ:r-se. aleshores
ens resta revisar el supost tàctic o l'es-
quema estratègic a seguir. Per un comtat
t s proposa mantenir, o millor renovar-
el plantejament clàsic ja d'oposició, con-
centrar l'acció política en una integració
dels grups en un front anti-teixista. Per
altre costat ens proposen delimitar una
sèrie d'opcions concretes, es a dir un
catàleg precís d'objetius expressat en ter-
mes de planificació.

No és que pretengui dir que cal fer
un programa electoral, una aliança parla-
mentaria, això seria candorós i ingenu.
Parlo cle superar un plantejament de
critica i d'oposichí .••istemàtica, cosa qtir
es apofita-¡a per ¡ti propaga mia franquista,
a Ixise d un analisi solidari deh prolhc-
iiies ((-o que comporta tempi i treball) per
tal de poder presentar tot un esquema d,"
rcalitzacùm.s possilìlc*. fàcilment compro

(Passa a la pàg. 3)



Records d'ahir

Pau casals 1l associació obrera de concerts
Fa vuitanta vuit anys que en aquell

petit publet de El Vendrell va néLxer el
Mestre Pau Casals, Casals és l'home di-
gne, el català exemplar que a l'exili re-
presenta a tot un poble que manté alta
la bandera de la seva llibertat.

Pau Casals, és el símbol de C-Ualunya.
per aixòl tots els catalans, el venerem i
l'estimem.

Jo, al llarg camí de la meva vida, he
tingut la sort de conèixer i fer bona
amistat amb tres vendí ellees, els quals
són orgull de Catalunya.

ANDREU NIN
Socialista revolucionari : tota una vida

al servei de la classe treballadora i dels
pobles oprimits del món.

Com a bon català, va ésser opositor
a la política nefasta de Stalin, per aquesta
causa amb dificultats va poder sortir de
Rússia, però Stalin com a bon Dictador
no perdonava, i va aprofitar la guerra
civil Espanyola, per què els seus esbirros
— professionals pagats — assassinesin
en uns fúnebres calabossos d'una presó

Escàndol a la Crida
de les Falles

MES DE 5.000 VALENCIANS
D E M A N £ .V
QUE Es PARLI EN VAENCIA

Aquest any les Ealles començaren
amb un escàndol monstre, en el moment
de la Crida. Enguany, i com que els parla-
ments començaven en castellà, s'originà
una xiulada expantosa i el públic exigí
que és parlés en la llengua del país. El
president de la Junta ho feu així, la
fallera igual. L'alcalde no volgué fer-ho
i el públic no el deixà parlar. Les re-
transmissions de radio foren suspeses.
La prem-a ensinistrada per Fraga no ha
dit res del tet.

EL DEGÀ DE LA FACULTAT
DE LLETRES DE VALENCIÀ
D I M I T E I X

Miquel Tarradell. Deeà de la Facultat
de Lletres de Valencià ha presentat la
dimissió del seu càrrec. Aque-ta decissió
¡ou imposada pel governador civil Sr
A n t M i i o Rueda. ELs estudiants i els pro-
fessors de la Facultat es íolidaritzaren
amb el Degà — al qual, dies abans, el go-
vernador civil havia prohibit fos elegit
membre de la Junta de la Casa de Ca-
talunya a Valencià per considerar-lo
•-. desafecto ».

VAGA A SAGUNT CRISI A ALCOI
Eh treballador.- metal-lurgics de Sagunt

han fet vaga per obtenir millors salaris.
A Alcoi, on 19 treballadors ioren con-
demnats fa poc, els salai is del tèx t i l i a
les fàbriques de paper són de 700 pessete,
per setmana.

de Madrid, a aquell home bo, generes
i altruista que tenia un sol gran detecte :
v iu re i treballar per què els obrers cíe
Catalunya i del món, vi-quess'n com a
persones humanes i civilitzades, no com
e:,clàus d'un capitalisme decadent.
FAU PADRÓ

Per Andreu Nin vaig fer gran amistat
amb Pau Padró, un pagès culte i intel-
ligent, un dels dirigents més capace« i
de més seny que tenia l'Unió de Ra-
hassaire.» de Catalunya. Un altre socialista
— també d'El Vendre!! — que com a
bon pagès, tenia un visió clara de tots
els problemes del camp. Padró no era
idealista ni intel-lectual a la manera d'en
Nin, però la seva gran experiència fe ia
que sentís la tragèdia dels nostres cam-
perols i enfoqués totes les necessitats dels
pagessos des d'un angle de reivindica-
cions i de construccions socials.

Serà interessant llegir el treball d'en
Bardiri Juscafressa « El moviment social
de la pagesia catalana durant el mandat
de la República 1931 f936 », treball que
ha guanyat el premi Serra i Moret, en
els darrers Jocs Florals de la Llengua Ca-
talana, presidits pel Mestre Pau Casals
i celebrats a Pcrp :nyà. Veurem si en acme-t
treball literari hi son recollides les magní-
fiques ¡deas que tenia Pau Patirò sobre
el camp català, ja que projectes i idees
seves varen sortir en Decrets eie la Ce-
neralitat de Catalunya.

Per Pau Padró, vaig conèixer i esti-
mar el Mestre Pau Casals que va néixer
en el poble d'El Vendrell el dia 29 de
desembre de 1S76, en una casa del ca-
rrer Santa Anà. en la façana dcj la qual
hi havia una placa de deia : Casa nadiua
de Pau Casals, gloria del mon musical,
homenatge de Catalunya, anu 192T.

A l'entrar en El Vendredi les forces
feixistes, el primer que varen fer va
ésser destruir aquesta placa que lot un
poble havia dedicat a un dels seus fillls
més il·lustres.

Casals no volia que a Catalunya, la
bona música només fos escoltada per la
gent rica la qual tenia possibilitats de
tenir llotja en el Liceo, i per això va
fundar l'Associació Obrera de Concerts
(¡ue l'any 1927 tenia 3.500 af i l ia ts i va
arribar a tenir-ne 35.000 a tot Catalunya.

Només es podien inscriure el, assala-
riats i la quota era de sis pessetes l'any,
dolze concerts pels diumenges al matí .

< Un concert per cinquanta cèntims ?
— deien els obrers —.

I què en podran donar ?
L'associi:ció es forma, la gent .s'hi ins-

cr iv ia amb extramesa.
;< Voleu dir1 que es realitzarà ? •.•••.
Arriba el primer concert. No hi havia

localitats de preferència. Els obrers seian
a les llotges, a les butaques de pati a
l'amfiteatre, als llocs que volien ocupar,
a mesura que entraven al Palau de la
Música Catalana. La sala /omplia de
joves ; de noies ben vestits, en actitud
correctísima i presentava un aspecte molt
bri l lant . Pels pa-sadisos hi hav ia gent
d r t t a , inmobil , silenciosa. Tots eran Socis.
Eren a casa seva. Aquell concert eia el
de la seva en t i ta t .

< Quan va sortir Pau Casals l'ovació
f o u d entussiasme, f r e n i - t i c i delirant . I,
durant el concert no s havia observat mai
a Barcelona un tal silenci. Quin f e r v o r
per la música ! ¡ Ouin respecte per
l 'executant ! Quart acabà, aquella m u l t i -
tud dreta, aclamant a Cabals, transpor-
tada per aquell — impuls d ' ins t in t cap
a la bellesa — era el més exal tant dels
espectacles, Casals saludava emocionat.
L ovació era tan poderosa, t; ni perllon-
gada, que Blanca Selva exclamà adre-
canl-se a Joan Font president de l'en-
t i t i l : ES VEU QUE SON MANS QUE
TREBALLEN .-.

Pau Casals ! Moltes fél ici tais us
desitjem. a v u i i sempre.

El/frenci GUIX.

Apunts per una
(V¿ de la pàg. 2)

bables, datant de Ics realitzacions del
franquisme. Un pici no tre que oposaríem
a la propaganda ofiicial. Que els nostres
pobles no vegin en nosaltres a uns liomcs
'< anti ,, unes abstraccions ideològiques,
sinó a un.s equips cttpaços de realitzar
unes transformada* de les institucions
industrials, agràries, polítiques, (ultural·.

El que M-mbla adequat està bastant
i luny cíe les conclusions dels coni/rc-so-,
que no són més que producte d'un t i ra
i a f lu ix ia i no una adequació a I< s rea-
l i t a t s del país. Tampoc-, és clar de les
a t i r m a c- i o n s com allò - cl
eji rcito será c] pueblo en armas • Tot
això es simple folklore i d això el poble
n'està t i p .

l'n soci.»lisme nou, desmi t i f i ca t deu

nova estratègia
tendir cap a una renovació pract ica de
la estratègia. A situar-se en el camp

concret . tots plegats, catalan-, cas-
tellans, bascos, gallecs, valencians. . .

LA NOVA ESTRATÈGIA

Es cert que elaborar una nova estra-
tègia no será fác i l . L'esquerra està d i v i -
dida, els complexes encara son v i u s . La
contusió exis tent sembla insuperable, i
el plantejar-se la renovació de la estra-
teg:; , suposa també abordar cl problema
de las relacions amb els comunis te - de--
p r o v i s t a de prejudicis, amb l 'equip di-
r e c t r i u que resta dominat pels que v a n
fer l i L'uctra. En f i . tantes i tante-, di-
)H u l t . t t s podríem trovar. . . això. però.
l ume que m u n i f i c a e- que hi ha molta
f e i n a a f e i . I que l ca l f e i - l a de-seunida .



Les lluites dels treballadors
i dels universitaris

Les detencions dels treballadors de Bar-
celona foren per evitar la manifestació
que malgrat tot va fer-.se. Més de 5.000
obrers manifestaren davant la « Casa
Sindical » reclamant els seus drets :
sindicats lliures, dret de vaga, augment
de salaris. La represió suscità desseguida
la protesta internacional : l'Aliança Sin-
dical Obrera va alertar els dirigents sin-
dicalistes del món que enviaren, per tots
els mitjans, la seva protesta i manifesta-
ren la seva solidaritat : la C.I.O.S.L., la
C.I.S.C., la F.I.O.M., Force Ouvrière de
França, la C.F.D.T. francesa, la I.G.» Me-
tall aleman/ya, etc., etc. Onze treballa-
dors foren posats en llibertad. Però en-
cara resten a la presó : Pere Rica, Àngel
Alcazar, Lluis Moscosos, Àngel Domènech,
Àngel Gracia, Joan Navarro, Joan San-
chez, Joan Folgh, Ferran Valldosera,
Bernard Garcia, Lluis Cabrito. Tots aquests
treballadors han d'ésser alliberats ! A
les fabriques i arreu de Barcelona ha
de continuar la pressió per obtenir la
llibertat dels detinguts que no han comès
cap altre delicte que d'exigir uns drets
reconeguts a la Carta dels Drets de
l'Home.

L'ACCIÓ DE LES COMISSIONS
OBRERES

L'acció de les comissions obreres no es
pararà. A Madrid la Comissió de la Metal-
lùrgica ha adreçat una Carta al cap de
la Secció Social demanant que el> « sin-
dicats » ajudin els repressaliats pels pa-
trons, que defensin els jurats d'empresa
que son sovint, també, sotmesos a les
repressàlies patronals, que es convoqui
una assemblea d'enllaços i jurats per dis-
cutir les reivindicacions obreres. A Ca-
talunya, malgrat la repressió, l'acció so-
lidària continua. L'A.S.O. ha publicat un
manifest adreçat als estudiants on diu :
« la liberalització no vindrà gratuita-
ment, coni ve la primavera. Les libertais
s'aconsegueixen amb esforç, lluitant, amb
sofriments. I per això un demanen que
us solidaritzeu amb la lluita dels treba-
lladors ».

L'ACCIÓ DELS DELEGATS
UNIVERSITARIS

Els estudiants de Barcelona, com els
de València —- com els de Madrid o de
Bilbao han lluitat en efecte a primer pla.
Des del primer moment les assembles
lliures d'estudiants catalans anunciaren
el trencament amb el S.E.U.; afirmaren
la necessitat de sindicats d'estudiants,
independents de l'estat i dels partita, i
estigueren al costat de l'enviat de l'U-N..
E.F. que vingué de França exprés a
aportar les salutacions del> estudiants
del país voi (do tots els estud'ants i no

pas dels comunistes únicament, com
prete la premsa del Sr Fraga)

LA REUNIÓ DE BARCELONA

Es a Barcelona que tingué lloc final-
ment la reunió dels delegats de les uni-
versitats que refusaren l'enganyifa de
Villacastín i precisaren que són els seus
delegats. La posició dels estudiants ca-
talans, com la dels valencians era í és
clara : cal crear una confederació que
agrupi les representacions imiversitàries
elegides lliurament pels étudiants. Aquesta
és la veritable posició democràtica.

OBRERS I ESTUDIANTS
PER LA DEMOCRÀCIA
I LA LLIBERTAT

Contra aquesta acció estudiantil el
govern reaccionà primer amb la repressió,
tancant de nou les Falcultats i fent
perdre als estudiants els drets de matri-
cula. El manifest de l'A.S.O. tenia així
una confirmació esclatant : els treballa-
dors, igual que els estudiants tenen un
combat real a lliurar. Es el combat per
la democratització de la societat espa-
nyola —• fins a obtenir un govern que
respecti la voluntat dels ciutadans.

Primer de Maig
d'afirmació

obrera
Arreu de Catalunya continua el

combat proletari. A Tarrassa, a Sa-
badell, a totes les zones del Tèxtil
els obrers refusen de pagar les con-
seqüències de la crisi que ni el go-
vern ni els patrons no han sab.ut
preveure o remeiar. Demanen treball,
salaris decents, escoles pels fills, lli-
bertat sindical. Com a la Metal·lúrgia
i al Transport, a Indústries Quími-
ques, a l'Electricitat o a la Banca.
A les Fàbriques Pirelli, a Hispano-
Olivetti, a Elizalde, a Aismalíbar els
treballadors han afirmat les mateixes
exigències, que l'Aliança Sindical
recull en els seus manifests.

Augment de salaris ! Sindicats
obrers ! Dret de vaga ! Llibertats de-
mocràtiques !...

Arreu de Catalunya la veu pode-
rosa del poble treballador reafirmarà
les seves reivindicacions, en aquest
Primer de Maig del 1965, preludi de
properes victòries !

Société Générale d'Impression
Toulouse

Le gérant . A. IBORRA

PREMI R A F A E L CAMPAIANS
INSTITUÏT en memòria del que fou director de ITEscola del Treball de

Barcelona.
DESTINAT a una obra d'assaig, investigació o aportació documental

sobre qualsevol aspecte del moviment social i obrer en terres oatalanes.
CONVOCAT per VERRIE, Editor per concedir-lo per primera vegada

el maig del 1965 a la més interessant de les obres presentades reunint les
condicions d'ésser :

1) originals i inèdites,
2) redactades en llengua catalana,
3) d'una extensió minima de 125 folis escrits a màquma i a doble

espai (aproximadament 250.000 espais),
4) trameses per correu certificat en original duplicat amb la signa-

tura autògrafa de l'autor i amb indicació dels seus noms i adreça abans
del 15 d'abril del 1965, a la secretaria del Prema (VERRIE, Editor, Trvessera
de Gràcia 314, Barcelona).

DOTAT amb vint i cinc mil — 25.000 pessetes en concepte d'acompte
sobre el 10 •/« del preu de venda al públic de l'obra premiada.

ATORGAT per un jurat que constitueixen :
Pau Vila, que actuarà de President,
Heribert Barrera, Edmond Vallés, Joan Revenios
i Pau Verrié, que actuarà de Secretari.

La presentació d'una obra al Premi, significarà per part del seu autor
l'acceptació implícita de ):

a) la resolució del jurat,
b) U cessió de l'original i drets d'edició de l'obra (compresos el dret

de traducció i opció preferent a éventuels reedicions) a. VERRIE, Editor,
si fos premiada.
J c) la concessió, si no ho fos, d'una opció de sis mesos, a partir de la
data d'atorgació del Premi, a VERRIE, Editor, per a la seva publicació.


