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Camí lliure cap a Europa
Des d'un punt de vista estrictament futbolístic, penso que els qui
ahir decidiren presenciar el partit a
través de la televisió, no es perderen gran cosa. Perquè joc, el que es
pot dir joc, a Sarrià no n'hi va haver pas massa.
Ja sabíem per endavant que l'Atlético es jugaria totes les seves possibilitats en el seu clàssic contraatac,
tac, que tant bé sol dur a terme. Malauradament per a l'espectacle, això
no va fer-ho gaire, i jo diria que
expressament va deixar la iniciativa als peus de l'Espanyol, esperant
una ocasió decisiva que no arribà.

Si la victòria del Barça al Bernabeu va complicar lleugerament les
coses —al Madrid li falta únicament
un punt per a ésser campió, recordem-ho—. la derrota ahir de l'Atïético a Sarrià ha deixat pràcticament
la situació tal com estava, però amb
un partit menys per a la fi.
Centrant-nos en el partit d'ahir,
el fet real és que. a part de la victòria, l'Espanyol s'ha assegurat quasi, amb tota seguretat, un lloc per
jugar la propera temporada la Copa
de la UEFA. I això gairebé justifica
del tot l'actual exercici del club de
Sarrià.

Defensa per al seu cotxe.
Queden protegits:
Para-xocs, fars, eíc.
Més seguretat per a aparcar.
Gran varietat de models.

JOSEP P L A Y A

GAVA

Estoretes

Fira i concurs
d'espàrrecs

MAGO
La col·lecció estiu 7 6
plena de vida i alegre colorit
amb grans novetats per les joves
Altament
decoratives.

Tires antimareig

MAGO
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Plaça de Calvo Sotelo, 10

Articles amb la garantia de la reconeguda qualitat

MAGO

Sol·liciti Catàleg de les especialitats MAGO a l'Apartat
de Correus n.°25 de Vilanova
i la Geltrú - Barcelona, indicant la marca del seu automòbil, i rebrà, a més a més,
un obsequi amb indicacions
útils per als automobilistes.

PRESOS POLÍTICS

Els familiars irefs
de la Mercè
Amics i familiars de presos polítics van tancar-se ahir a la parròquia de la Mercè de Barcelona amb
el propòsit de romandre-hi vint-iquatre hores en dejuni i de cridar
l'atenció sobre la situació dels evadits de Segòvia, que foren capturats i ara són en cel·les de càstie.
La policia va foragitar els que
restaven a última hora del vespre.

Sant Pau: Continua
la tancada
Ahir al vespre els metges, infermeres i personal de l'Hospital de
Sant Pau hi continuaven tancats en
senyal de protesta i per manca de
solució al conflicte que estan vivint
i del qual hem anat informant
aquests darrers dies. Diverses associacions de veïns de Barcelona, la
del Turó de la Peira, del Besòs i de
Nou Barris han portat per als tancats aliments i flassades alhora que
expressaven la seva adhesió. També
va estar ahir a la tarda a l'Hospital de Sant Pau una comissió de representants dels treballadors de sanitat de la Residència de Bellvitge.
Al vespre hi havia uns 200 treballadors de l'Hospital de Sant Pau
disposats a continuar la tancada indefinida.

De la Secció d'Administració de Subscripcions rebem aquesta
nota, comunicant:
.
., , ...
1. Dels dies 14 al 23 d'abril, els darrers de recepció de títols
de Fundador, es reberen més liquidacions i sol·licituds, que no pas
durant tot el darrer any sencer. Moltes sol·licituds estaven formalitzades anteriorment, però no es va rebre la liquidació fins aleshores.
(Figuraran el seu dia com a Socis Fundadors en posteriors relaC , 0 "·;:· Des del dia 23 al 29 d'abril s'han rebut milers de peticions
clc subscripció
3. Molts telegrames rebuts demanant títols de Fundador ens
arribaren sense adreça del remitent i, en alguna ocasio sense cognoms. També tenim moltes sol·licituds il·legibles que cal comprovar
prèviament
,
. , „
...
4. Com que la campanya del diari ha estat llarga, hi ha lògicament un grap nombre de canvis d'adreça, nombre incrementat
amb el d'aquells que s'han repensat i demanen de rebre el diari al
despatx o viceversa. Actualment la xifra de canvis e s angoixant:
prop de 3.000!
,
,. ^ .
5. Aquesta acumulació els darrers dies ha motivat visites i
trucades telefòniques que, acaparant de vegades les lmies, no deixen lloc a trucades de corresponsals, a recepció de noticies, a conferències de l'estranger, i bloquegen el nostre personal administratiu
impedint-li precisament de donar curs a l'acumulació de correspondència.
6. Finalment: el procés administratiu en una empresa amb
aquesta infinitat de clients (quioscos, distribuïdores llibreries, i cadascun dels subscriptors) només es pot fer per ordenador electrònic. E s un procés més lent al començament, pero 1 umc possible.
7. Per a endegar aquesta allau bem agafat un nou Iccal i hem
contractat vint-i-sis persones encarregades exclusivament de preparar les fitxes d'entrada de clients (subscriptors) a 1 ordenador electrònic.

Descarreguen l'electricitat
estàtica.

De venda en establiments
d'accessoris per a l'automòbil.

Des del passa* divendres se celebra a Gavà la tridicional Fira d'Espàrrecs. Segons ens comunica Joan
Solé, milers de persones l'han visitat. Com a acte més impartant; cal'
destacar el concurs agrícola per les
diverses
modalitats*
d'espàrrecs.
Aquests han estat els més importants guardois: Lots d'espàrrecs:
Jaume Farré; Paneres d'hortalisses:
Joan Parés; Treballs artístics: Antoni Tarrida; Premis fotogràfics: Pere Marrugay i César August Cerdàn.

Raimon actuà ahir en un programa especial de varietats, amb ocasió de l'I de mai,i, retransmès per la
televisió holandesa des del Palau
d'Esports de Rotterdam. El programa. era dedicat a la solidaritat amb
l'Espanya no 'ofK ial i podia ser també captat a altres països fronterers
Ei cantautor ae Xàtiva a interpretat "Jo vinc d'un silenci" i la famosa "Diguem no" que aquest cop ha
pcgut cantar en solitari...
El presentador havia traduït les
lletres en neeriandès per al públic
assistent i havia fet també referencia a la situació de l'estat espanyol.

Per als socis subscriptors

IQ

m
§ J B Gratuït en ei mateix Ed. Winterthur, etrada c/Urgell
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No hem d'oblidar, però, que l'avançament d'Ortiz Aquino donà més
profunditat a un atac que. en tot el
primer temps, únicament havia disposat de dues bones situacions per
a marcar. Ortiz pel centre i Ochoa
—molt més destre que Verdugo, a
qui substituí a la meitat del partit— oer la banda esquerra multi4
plicaren unes possibilitats ofensives
que van culminar en el gol de Cuesta (19 m.)
Es clar que la major audàcia dels
atacs espanyolistes van permetre
que els contraatacs de l'Atlético s'aprofitessin d'una defensa més desguarnida per tal d'inquietar Borja.
Per això, en aquest període, el joc
finalment pogué fer acte de presència. Ayala (3 m ) i Solsona (4 m)
disposaren de les millors oportunitats.
^
Guruceta tornà a esser notícia. Ignorà une s mans a l'àrea de lAtlético,
amb la consegüent protesta del públic, i expulsà Gàrate per quelcom
que el jugador devia dir-li.
ESPANYOL. — Borja: Ramos,
Verdugo (Ochoa), Fernàndez Amado. Ferrer, Ortiz. Cuesta, Solsona,
Caszely. Osorio i Maranón.
A T L E T I C O DE MADRID. — Reina; Capón, Díaz. Marcelino. Heredia,
Eusebio (Bermejo), Leal, Leivinha,
Gàrate, Adelardo i Ayala (Alberto).

la TV holandesa

Pallars Turt'stico S.A. - Pirineos de Lerida

PREGUEM. PER T A N T :
ANDORRA

LLESU1-ANDORRA
75 Km.
LLESUt-BARCELONA 250 Km.
LLESUI-LERIDA
139 Km.

lTtyclll
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— Que els pagaments de les subscripcions siguin efectuats per
Bancs o Caixes d'Estalvis o que almenys siguin demorats. que els
subscriptors no vinguin a pagar personalment encara.
— Que tots els canvis d'adreça, aclariments, problemes especials. le s peticions, ens siguin fets per escrit i en cap cas per telèfon o vjsita personal.
'
— Que eis qui encara no han rebut Títols de Fundadors, els
qui encara no reben la subscripció a domicili, els qui tenen pendent
el canvi d'adreça, comprenguin les raons del retard. Gradualment
anirem resolent cada cas particular.
TOTS ELS FUNDADORS HEM DE TENIR L ' I N T I M A SATISFACCIÓ DE SABER QT E. D E I X A N T A L MARGE POSSIBLES CONT R A R I E T A T S QUE ' X C O M P L E X I T A T D'AQUESTA JNICIATI-
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ANORMA* ITAT DE LES NOSTRES CIRCUMSTANCIES

Ç O ' * ECTIVES C O M P O R T A INEVITABLEMENT SENSE L A COLl À B O R A C J O DE CADASCÚ. EL NOSTRE D I A R I NO FORA POS
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