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ACTtVITAT POLÍTICA

Torna un dirigent del PSOE històric
El Front Sindicalista Nacional ens
La jornada política d'ahir va
ha passat una nota, en la què entre
ésser protagonitzada per difealtres coses es diu:
rents esdeveniments entre els
Els passats dies 1 i 2 de maig es
quals es poden destacar l'arriba- >
va celebrar a Madrid la primera
da a la capital espanyola de
assemblea nacional de la joventut
Víctor Salazar, secretari del
Partit Socialista Obrer Espanyol,
falangista amb l'assistència dels
sector històric; la integració dels
compromissaris i representants, afipartits de l'oposició que es troliats i militants de trenta-vuit proben fora de "Coordinaeíón Devíncies espanyoles. Els reunits van
mocràtica" o "Platajunta"; la rèacordar per majoria simple el seplica de la "Federació Popular
güent:
Democràtica" contra la Confedelr Unificar el mètodes d'actuació
ració de la Democràcia Cristiai línia política a tot Espanya.
na i l'arribada a Madrid del mi2n La joventut de Falange Esnistre de la Governació després
panola de las Jons actuarà d'ara
del seu viatge per Galícia i Lleó.
en enedavant a nivell nacional amb
c-1 nom de de Front Sindicalista Unificat. Actuaran també amb aquest
"Siguin quines siguin les oportuninom les organitzacions d'estudiants
tas d'apertura que ofereixi el govern
universitaris fins ara denominades
espanyol, són bones per a l'organitJuntes de Posició Falangista i Juntes
zació i el desenvolupament del ParFalangistes Unificades.
tit", va declarar ahir el secretari
3r Es nomena delegat nacional
general del Patrit Socialista Obrer
del Front Sindicalista Unificat a la
Espanyol, sector històric. Víctor Sa"Junta de Mando Nacional de Falazar, en arribar a l'aeroport.
lange Espanola de las Jons" el caVíctor Salazar s'instal·la definitimarada Javier Morillos López.
vament a Espanya, on arribà acom4r El Front Sindicalista Unificat,
panyat de la seva muller, després de
organització jovenil de Falange Estrenta-set anys d'exili. Des de fa dos
panola de las Jons, denuúncia a l'aanys. succeí en el càrrec a Rodolf
nomenat Frente Nacional Espanol,
Llópis. Segons declarà, considera que
encapçalat per Raimundo Femandez
ja no té sentit l'existència d'un goCuesta, i per la falsificació que de la
vern republicà a l'exili, i que una de
doctrina nacional-sindicalista realitles principals tasques a realitzar pel
za amb l'única finalitat de ressusciseu grup es la unificació dels sociatar l'anomenat Movimiento Nacional,
listes espanyols.
és l'antítesi de Falangue Espanola de
las Jons.
L'OPOSICIO NO S'INTEGRA
A LA " P L A T A J U N T A "

Dijous, sessió informativa a les Corts
Tractarà de les reformes qualificades d'urgència
Mentre ahir foren publicats
en el Butlletí Oficial de les
Corts les tre s declaracions
d'urgència a les regulacions del
dret de reunió, d'associació política i de modificació de determinats articles del Codi Penal
relatius al dret de reunió, associació, expressió de les idees i
llibertat de treball, el president
d_ les Corts, Fernàndez Miranda. ha convocat per al dijous vinent, dia 6, una reunió informativa.
La reunió que començarà a dos
quarts de sis de la tarda, servirà per
a exposar el significat i l'abast del
procediment d'urgència recentment
establert per la presidència de la
Cambra per als projectes de llei, el
tràmits dels quals siguin declarants
així pel Govern, informa Europa
Press.
En aquesta sessió informativa es
respondran totes les qüestions que
els procuradors formulin arran de la
citada matèria. Han estat convocats
tots els membres de les Cots que desitgin ser presents a la reunió, car
en el curs de la sessió hom informarà dels modes i mètodes d'aplicació del procediment d'urgència,
procediment que omple un buit
—s'informa en fonts competents—
però no modifica ni restrigeix cap

de les disposicions reglamentàries
vigents, sinó que hom les acomoda
al nou- procediment.
L'anunci d'aquesta reunió ha despertat un gran interès en els ambients parlamentaris.
EL DIVENDRES,
CONSELL DE MINISTRES

Informa Europa Press que divendres vinent, dia 7, el Govern es reunirà en el Palau de la Presidència,
per tal de celebrar Consell de Ministres, que tindrà caràcter ordinari,
segons s'ha sabut de fonts competents.
El Consell de Ministres celebrat
divendres passat tingué caracter extraordinari, pel que amb la reunió
d'aquest vinent divendres hom manté la periodicitat quinzenal habitual
dels consells.
EL REI REBE EL MINISTRE
D'OBRES PUBLIQUES
El Rei rebé ahir a la tarda el ministre d'Obres Públiques, Antonio
Valdés y Gonzàlez Roldàn. L'entrevista es dugué a terme en el Palau
de la Zarzuela, residència de Joan
Carles I.

MON DEL TREBALL

A finals d'aquest mes, possiblement, es produirà la integració dels
partits polítics de l'oposició de dretes que estan fora de "Coordinació
Democràtica" o "Platajunta". Aquesta oposició obrirà una "tercera via",
ja que la seva posició es troba entre
la línia reformista que propugna el
poder i la ruptura en la direcció que
pretén "Platajunta". Entre els partits que podrien constituir la "tercera via" figuran el PSOE (sector històbrie), PSDE, grups demo-liberals
(Garrigues, Larroque i Trias) així
com algunes organitzacions regionals.
FEDERACIÓ POPULAR DEMOCRÀTICA EN CONTRA DE LA
CONFEDERACIÓ
Davant l'anunci de la constitució
d'una auto-anomenada Confederació
de la Democràcia Cristiana, la Federació Popular Democràtica ha publicat un comunicat en què fa avinent, entre altres punts, que cap
d'aquests grups no forma part de
la Unió Europea Demòcrata Cristiana, i per tant de la mundial.

Saragossa, sense recollida domiciliària d'escombraries
Després de -la recent vaga
d'escombriaires
esdevinguda
en dies passats a Barcelona,
sembla que poden escampar-se
conflictes similars per diversos punts de l'Estat espanyol.
De moment, tant a Saragossa
com a Màlaga, hi ha indicis de
problemes ' en aquest sector.
Concretament a la capital aragonesa es paralitzà el servei
de
recollida
d'escombraries
ahir al matí.
Els treballadors saragossans d'aquest ram, que són inclosos en l'empreoa FOCSA (Fomento de Obras
y Óonstrucciones, S.A.), romangueren en atur durant tota la nit del
3 al 4 i a les 10 del matí d'ahir iniciaren una reunió a la seu local de
l'empresa concessionària del servei,
per tal de debatre amb la direcció
un seguit de reivindicacions laborals plantejades des de ja fa temps
i encara pendents de solució.
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En alguns sectors de Saragossa
en què ni els veïns ni els porters
no els han retirats, romanen a les
voreres els bidons i dipòsits d'escombraries.

L'empresa
concessionària
d'aquest servei per a la ciutat, és la
mateixa que el duu a terme a Barcelona, segons Logos.
TAMBÉ A M A L A G A
D'altra banda, segons informa Cifra, si el proper dia 11 no s'arriba a un acord amb l'empresa de
cara al nou conveni col·lectiu, aniran a la vaga els treballadors del
servei de neteja de Màlaga. Així
es decidí, en una llarga reunió feta a la casa sindical per uns cinccents treballadors de l'empresa
"Fomento de Obras y Construcciones, S. A.", a què l'Ajuntament
de Màlaga té concedit el servei de
neteja i recollida d'escombraries
de la ciutat. La reunió es dese.ivolupà sota la presidència del titular
de la UTT del sindicat d'activitats
diverses, i hom hi manifestà que
les dues reunions fins ara celebrades amb els representants de l'empresa pels components de la co-

missió deliberadora del nou conveni col·lectiu, acabaren sense acord,
car hom estima inacceptable l'oferta empresarial, que d'acord amb la
categoria deixaria els sous diaris
en 480 pessetes màxim i 430 mínim, sense incloure-hi antiguitat.
CEPSA*
TRENQUEN NEGOCIACIONS
Informa Cifra que s'han trencat
les negociacions del conveni per al
personal de mar de CEPSA (Compartia Espanola de Petróleos, S.A.) ;
per decisió unànime de la comissió
deliberadora. La ruptura s'ha produït en no haver estat admesa una
distribució d'emoluments a les categories inferiors.
MANIFESTACIÓ D'OBRERS
DE "GENERAL"
Uns 200 obrers en vaga de l'empresa "General Espanola de Caucho, S. A.", es manifestaren des de
la casa sindical de Torrelavega,
fins a la Casa de la Vila. Després
feren entrega d'un document per
feren lliurament d'un document per
al governador.

Obrim
matrícula
només pels
nivells de
Preescolar i
í.er d'Educació
General
Bàsica.
Preescolar E. G. B.
Batxillerat
Homologat.
Serveis de
menjador i autocar,
Francès i Anglès.
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(BONANOVA)
(Aquest estiu comencem la nova
Escola a l'Avinguda Or. Andreu)
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CONCERTAR ENTREVISTA

JOAN CARLES ANIRA
A CANARIES
Joan .Carles I realitzarà una visita de caràcter privat a l'illa canària
de Tenerife, el vinent dia 23 del present mes, per donar la sortida als
vaixells que participaran en la regata internacional Santa Cruz de Tenerife-Barbados.
Entre els vaixells participants en
aquesta regata hi haurà el vaixellescola de la Marina de Guerra espanyola "Juan Sebastiàn Elcano".
VACANT A L GRUP DELS 40
Encara no han estat convocats, segons informa Cifra, els membres del
grup de consellers nacionals de designació directa per a procedir a
l'elaboració d'una terna de què sortirà la persona que haurà de cobrir
la vacant causada en el grup per la
mort de José Antonio Elola Olaso.
En cercles pròxim s al Consejo Nacional, hom especula amb la possibilitat que la convocatòria es faci la
setmana entrant. D'altra banda, els
mateixos cercles assenyalen com a
possible integrant de la terna Carlos
Pinilla Turino, actual president de
la comissió de pressupostos de les
Cortes Espanolas i conseller per Zamora. Des de l'acompliment de les
previsions successòries, han estat
convocats dues vegades els membres d'aquest grup, per tal d'elaborar ternes de candidats per a cobrir
les vacants ocasionades per les morts
de Fernando Herrero Tejedor i, Antonio Iturmendi Banales.
En aquestes ocasions el ple del
Consejo, elegí com a consellers permanents Antonio José García y Rodríguez Acosta i Gonzalo Fernàndez
de la Mora y Mon.
Segons estableix, l'apartat b) de
l'article 22 de la Llei Orgànica de
l'Estat, les vacants que es produeixin en aquest grup, seran prove'ides
per elecció, mitjançant proposta en
terna dels integrants que en quedin
al ple del Consell.
Un còp elaborada la terna, serà'
convocat un ple del Consejo Nacional per a procedir a l'elecció per el
més gran nombre de vots del nou
conseller permanent d'entre els components de l'esmentada terna.

BREU
BANDERA. — La matinada passada fou trobada una bandera subversiva en el dipòsit d'aigua de la localitat de Los Angeles (Madrid). D'una
de les puntes, en penjaven dos cables que entraven en una capsa de
sabates. La bandera era a uns cinquanta metres d'alçada, informa Europa Press.
La retirada de la bandera, pertanyent a un partit que actua en la
clandestinitat, es realitzà utilitzant
una escala dels bombers
CALVO SOTELO. — Poc abans de
las sis de la tarda d'ahir, e l ministre
de Comerç, Leopold© Calvo Sotelo,
va emprendre viatge aeri amb destí
a Nairobi, capital de Kenya, on assistirà a la IV Conferència de la
UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament) .
Calvo Sotelo viatja al capdavant de
la delegació espanyola que és integrada per alts funcionaris dels ministeris relacionats amb l'alimentació i el desen /olupament econòmic
MERCAT COMU. — "Crec que Europa occidental trigarà uns anys a
obrir les portes a l'emigració, llevat
que en les negociacions d'Espanya
amb el Mercat Comú, s'obtingués
una clàusula especial en el sentit de
permetre una més gran circulació d e
la mà d'obra pels països que la integren. En aquest cas, l'atur podria
modificar-se substancialment", ha
declarat don Jorge Jordana de Pozas
a "Ultima Edición", de Ràdio Nacional d'Espanya.
SORIA. — L'Ajuntament de Sòria
ha votat no a l'amnistia.
En sessió extraordinària celebrada
per la_ corporació es va sotmetre a
votació aquest punt, amb el resultat
de dos vots a favor i sis en contra.
La sessió durà prop de tres hores.
UNIVERSITATS. — Sis mil vuit
cents alumnes podran ingressar el
curs vinent a la Universitat Complutense de Madrid, segons els estudis
realitzats per les autoritats acadèmiques, "atesa la saturació existent en
aquesta Universitat". A la Complutense d'Alcalà de Henares, els alumnes de nou ingrés seran 1.200.

