Ultima hora

AVUI, diumenge, 25 abrfl 1976

Hi haurà una Universitat balear
patentí»,
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«La política del Ministeri és de consolidar tots els centres universitaris que
existeixen i que molt sovint només són
damunt de! papei Ar« jjf» encara que
continuarem en aoueàta línia, crec legítim que vostès desitgin una Universitat
balear. i oer això puc dir-los que hi
hauré una Universitat balear, però no
puc assegurar quan es formalitzarà com
a tal», diqué Carlos Robles Piquer, ministre d'Educació i Ciència durant la conferència de premsa que tingué lloc al
Casal de Cultura de la Ciutat de Mallorca entre el? molts actes programats
en la seva visista a Mallorca, primera
que duu a ferm* de molt de temps ençà
un ministre d'Educació

a l s e

Mmmm.

fi^wMim
•

•4

p-y^-^mw/'/À

Després daquest anunci, Robles Piquer vingué a dir que e! fet universitari
de les Illes és ja irreversible, puix la comissió podrà treballar a partir del pròxim curs.

''"Wmmm
«Hil

s r

1 F*

'

Detei' sa per a; seu cotxe.
Queden protegies:
Para-xocs fars efe
Més seguretat per a aparcar.
Gran varietat de models.
£

Els- passos que s'hauran de donar a
partir d ara per assolir la Universitat balear seran anunciar al ministre la constitució d'un& comissió gestora que, un
cop autoritrad? per !a junta general d'universitats i pe1 consel! de rectors, podrà
comença' la t«»ina i accelerar la institucional ització de l'esmentada Universitat.

Malgrat t o t el fet que el ministre hagi
dona.: una data probable per a la constitució de la comissió gestora de la Universitat balear, ha estat considerat per
les autoritats de les Illes com una cosa
molt esperançadora. Suposa, ens ha dit
ei vicerector, doctor Roig, un pas nou i
decidit. El primer fou precisament l'acord inicial dels diversos centres que
depenen a les llies de les Universitats

barcelonines, de un sol vicerectorat
amb ta seva pròpia junta de govern
SE&ASTf A BERT

1r DE MAIG
L'OS de Barcelona
també vol manifestar se
L'Organització Sindical de Barcelona
ha presentat també una sol·licitud al Gover Civil per fer una manifestació el dia
1 de maig. No hi ha resposta, de moment, a aquesta sol·licitud ni a la que
van presentar en el mateix sentit els
quatre sindicats obrers: USO, CC.OO.
UGT i SOC. f i n s dilluns o dimarts no se
sabrà si hi ha o no intenció de concedir
éls permisos.
La manifestació dels sindicats obrers
és prevista que es faci dissabte, d'onze
a dotze del migdia. Sortiria de la Plaça
de Catalunya i arribaria fins al final de la
Rambla de Santa Mònica.Es desconeix
el recorregut que ha indicat l'OS erila
seva petició.
També han sol·licitat permís per fer
manifestacions o concentracions obreres ei dia 1 de maig aiguns alguns
obrers amb càrrec sindical de les poblacions de Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Mataró. Per
ara no se n'ha autoritzaba cap. Les sol licituds expressen el nombre de manifestants, l'itinerari que seguiran i el text
de les pancartes que duran. També garanteixen que es mantindrà l'ordre intern de la manifestació i que s'evitarà
tota provocació.
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BUTLLETÍ de subscripció
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Carrer
N.°
Pis

Població
Província
•iim

Tires anfimareig

El« prego que em subscriguin af diari «AVUI» a
pa/tir cí€ d.a 1er. deí mes vinent. Ei pagament el faré de
la forma següent:

n Rebut per Banc o Caixa d'Estalvis

í—)

H

C

•
•
•

Rebut presentat a domicili
Xec adjunt
Gir postal n.° '
Transferència
Reembossament

0)
(2)

Per ais residents fora de Barcelona-ciutat:

Articles amb la garantia de la reconeguda qualitat

n

Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

(3)

Periodicitat:
De venaa en establiments
d'accessoris per a l auto-

mòbil.

Sol·liciti Catàleg de les especialitats MAüO a l'Apartat
•de Correus n.° 25 de Vilanova
i la Geltrú - Barcelona, indicant la marca del seu automòbil, i rebrà, a més a mes, |
un obsequi amb indicacions

útils per als automobilistes.

•

Trimtsbircu

b40

•
•

Semestral
Anual

1.680
3,360

NOTES:
(1) — Havent f i a t la m o d a l i t a t de B a n c o Caixa, desitjo q u e els repots sig u i n d o m i c i l i a t s e n ei B a n c (Caixa)
Agència
C o m p t e c o r r e n t (o L l i b r e t a ) n ú m
Signatura: El S u b s c r i p t o r

Senyor

(2)—Reservat només ais qui r e b i n el d i a r i per repartidor o c o r r e s p o n s a l

Carrer

(3>—La s u b s c r i p c i ó té u n s o b r e p r e u d ' u n a pesseta diària d i n t r e de l'Estat
espanyol.
IMPORTANT:
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Més duresa que bon joc
La duresa ha estat la nota dominant del partit Espanya-Alemanya
Federal d'anada dels quarts de final de la Copa Europea de Nacions, disputat ahir al Vicente Calderón de Madrid. L'empat final
(1-1) reflecteix l'impotència espanyola del segon temps, després
d'una primera part.més interessant.
El primer gol s aconseguí en el minut
21 per mitjà de Santillana, el qual
després de tocar la pilota amb el cap,
aconseguí de burlar a dos defensors i
creuar-la lluny de l'abast de Maier.
Des d'aleshores es produiren algunes
jugades perilloses, i va destacar una jugada entre Holzertbein i Worm, la qual
fou salvada per Benito i una estimbada
a Beer dins l'ària espanyola.
Els quinze primers minuts de la segona part foren els millors de l'equip
d Espanya, però al 16 arribà l'empat alemany per un tret de Beer des de fora l'ària que no va poder deturar Iríbar. Va ser
un xut impressionant.
Aquest gol enfortí la posició defensiva
dels alemanys que taparen tois eis forats, mentre que el nerviosisme dominava els homes de Kubala. L'entrada
quasi al final d'Alabanda i Satrústegui
serví de ben poc.

Arbitrà l'anglès Taylor que consentí
massa duresa. Va haver-hi targetes per a
Bietz i Benito per joc dur.
ESPANYA: Iríbar, Sol, Migueli (Alabarída
en el m. 87), Capón, Benito, Del Bosque,
Camacho, Villar, Quini (Satústregui en el
m. 87), Santillana i Churruca.
ALEMANYA-, Maier, Vogls, Schwazebeck
(Cullman en el m. 87), Beckenbauer,
Bietz (Reichel), Wimmer, Bonhof, Banner, Holzenbein, Beer, Worm.
COPA O'EUROPA DE NACIONS —Ahir
Txecoslovàquia vencé l'URSS (2-0) i Iugoslàvia s'imposà a País de Gales (2-0).
INFANTILS. —El Barcelona s'ha proclamat campió «provincial» en derrotar a la
final el Damm (2-0).

Mèxic: visats mr *
Espanya
Desde de demà, dilluns, Mèxic, tornarà
a expedir visats per a viatjar a Espanya
per mitjà de l'ambaixada de Costa Rica
a la capital mexicana. Fins ara, aquests
visats havien estat expedits per les delegacions d'«Aeromèxic» i «Iberia».

Detenció de 36 presumptes membres de TETA
En un comunicat .oficial, han estat anunciades avui les detencions
d'altres trenta-sís joves que podrien tenir relació amb l'ETA.

Com a conseqüència, han estat descobertes «cases franques» que servien
de refugi als activistes a Bilbao, Victòria,
Ondarroa, Rentería, Lasartè, Irún i Pasajes.
Una aitra notícia refereix que han estat alliberats altres tres detinguts: Francisco Calvo, vint-i-quatre anys, de Bilbao; Fèlix Irizàbal Larracoechea, de
divuit, de Baracaldo, i Maria Rosario Lopàtegui Basterrechi, de setze, de Bilbaq.
Eis dos primers, en llibertat provisional,
i la tercera, en llibertat definitiva.
A França s'han conegut els noms dels
set asilats polítics basco-espanyols confinats pel govern francès a I illa de Yeu.
Són: Echegaray Martiarena, anomenat
«Mark»; Làzaro Erandio Irazusta; Ignacio Arteche Aranzàbal; José Miguel
Benaràn Ordenana, anomenat «Argala»;
Roberto Echevarría Clemente; Manuel
Fagoada Ailestegui, Maria Aranguren
Mú)ica, i Maria de la Concepcíón Arana
Martija

companyia elèctrica per a una d'aquestes centrals. El govern, llavors, deia oficialment que el perill d'aquestes instalacions l'haurien d'afrontar el consumidors de l'energia. L'opinió basca, però
hi era contrària. Hom creia què els deserts messetaris eren llocs més adequats. Les deixalles radioactives podien
perjudicar a una població menor i més
fàcil de defensar, perquè no és concentrada.
D'això ja fa dos anys. Ara, finalment;
la informació tècnica ve a demostrar
que el guipuscoans tenien raó.
SANTSEBASTIA i EL REI
El rei d'Espanya, que va viure una part
dç la seva infantesa a Sant Sebastià, encara no ha vingut al País Basc des que
va ésser proclamat. Fa unes setmanes,
la premsa comunicava que havià triat
Mallorca per residència estiuenca. Una
elecció que no pot sorprende, si coneixem l'afició esportiva del monarca.
Històricament, però, la capital estiuenca de la monarquia espanyola i del
franquisme ha estat Sant Sebastià. Es
oficial que el ministre Areilza, seguint el
costum, ocuparà el «Ministeri de Jornada Donostiarra» del 1r al 15 d'agost.
El president de la D i p u t a c i ó de
Guipúscoa, que es troba a Madrid, i l'alcalde de Sant Sebastià, gestionen la
vinguda dels reis.
Els ambaixadors de Suissa, Egipte,
Bèlgica. Àustria, Canadà i Alemanya Occidental a Madrid han llogat cambres en
hotels donostiarres per al mes d agost.

PROHIBIT PARLAR D'ESTATUT

Vull rebre el diari per:

Descarreguen l'electricitat
estàtica

ESPANYA, 1 - ALEMANYA, 1

Entre els detinguts, la promesa
de Melchor Fernàndez, que hauria
facilitat l'avasió dels vint-i-nou presoners de Segòvia, i els caps de
colla Santiago Rezola Aituna, José
Joaquín Artola, HJosé Ayestaran
Legorburu, Germàn Echevarría
Irruarizaga, Joaquín Bengoechea
Jàuregui i Luis Salinas Gutiérrez.

Cognoms

Altament
decoratives.
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M interessa t a m b é adquirir
TftoJs d e Compte-partícip de 1 0 0 0
pessetes. (Mínim, un; m à x i m , cent).

Després d una sèrie de conferencies
sobre els furs l'estatut basc del 36 i els
concerts econòmics, d'uns dies ença
han estat prohibits o suspesos aquest tipus d'actes.
Han estat prohibides dues conferències del procurador a Corts Escudero
Rueda a Placencia de la Arma's i Zarauz
i una altra de l'advocat José Manuel
Castell a Elgóibar, Ahir se n'havia anunciat una altra de Luis Maria Mújica a
Sant Sebastià i tenia iots els permisos
oficials. Però, a l'hora de començar, la
policia va manar ai públic que buidés el
local on s'havia de cel íebra: l'acte.
NO A LA CENTRAL ATÒMICA DE DEVA
El dimarts, la Dipufàció Provincial de
Guipúscoa lliurarà a l'opinió pública un
estudi de la Daves Moore Iberia sobre el
projecte de construcció d'una central
atòmica al poble de Deva
Deva. població de turisme intern de
país havia estat triada per una gran

NECROLÒGIQUES
CONSTANTÍ FERRERES
i AGRAMUNT
l·la mort a Barcelona als 70 anys
d'edat confortat amb els Sants
S a g r a m e n t s i la B e n e d i c c i ó
apostòlica. A.C.S. Els seus afligits esposa Julià Torre i Romero, fills Teresa i
Josep Cahué, néts Domènec i Julià, família tota i les raons socials «LA LICORERA C. FERRERES» «DESTILERIA JULIÀ TORRE ROMERO» i «TRANSPORTES DOMINGO CAHUÉ» n'assabenten
llurs amics i conegus i els preguen de
volerlo tenir present en les oracions.
L'enterrament serà avui, dia 25 a les
10.30 del matí, a l'Església Parroquial de
Sant Ot, Passeig de Manuel Girona, n.°
23 on s'oferira la cerimònia religiosa.
Casa mortuíria Passeig Manuel Girona
60 2 - 1 . * .
NO
S ' I N V I T A
PARTICULARMENT
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