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Alarma social. D'entre les escombraries desinformativa quotidiana, el Ministre de Pànic Interior va trobar una mica de temps per a informar-nos de
l'última gran acció del govern sobre la xacra del terrorisme. Un perillós escamot anarquista era detingut a Barcelona just abans de matar a nens, violar
dones i posar bombes en el metre en plena hora punta. A la desconfiança de trobar-nos amb persones de cognoms de més de 12 síl·labes i noms
impronunciables nascuts en algun poble del Nord, ara hem de sumar el perill cada vegada més real de l'extrema esquerra, violenta és clar, fanàtics
sense escrúpols que lluiten pel socialisme o la anarquía ,és a dir, pel caos.
 Seguint la recepta consumista 'et-creo-un-problema-et-venc-la-solució', s'espera pròximament augment de recels cap a moviments populars
rupturistes i un reagrupament social entorn algun líder fort, algun partit polític fort amb solucions clares i sense complexos. Mentre la majoria seguim
sent dominats i explotats per un sistema creat per a satisfacció de la plaga oligàrquica depredadora en el Poder, noves lluites i lluitadors seguiran
llançant pedres contra la vulnerable maquinària fins provocar el seu col·lapse i substitució per valors incompatibles amb ella. I és que sense Justícia
no hi ha Pau. I no pot haver mai Justícia en la màquina del Capital.

Detenció de sis  anarquistes a Barcelona
Cap a les quatre de la matinada del dimarts 16 de setembre,
la Guàrdia Civil va detenir a Barcelona (en el barri de Ciutat
Vella i en el districte de Horta Guinardó) a sis persones. Se'ls
ha aplicat la legislació antiterrorista, per la qual cosa han
romàs en mans de la Guàrdia Civil, incomunicats i sense
assistència de lletrats de la seva confiança fins que el dissabte
20 de setembre han estat traslladats a l'Audiència Nacional a
Madrid per a prendre'ls declaració. Cinc d'ells han ingressat a

 presó incondicional després de prestar declaració en l'Audiència Nacional, a
Madrid, sent el sisè posat en llibertat sense càrrecs.

Una setena persona ha estat posada en crida i recerca internacional. La
versió del Ministeri de l'Interior ens presenta als detinguts com un "grup
anarquista clandestí"; que intenta vincular als detinguts amb l'enviament
d'un sobre bomba, que va ser desactivat per la Policia, a l'Ambaixada de
Grècia a Madrid el passat 8 de setembre i altres actes de sabotatge que
segons l'argot policial són "Terrorisme Urbà".També els acusen de tinença
d'armes. I no sol això sino que segons el sumari algunes d'aquestes persones
han comès el delicte de "Conspiració per a l'Assassinat", ja que els acusen
d'haver preparat l'assassinat del conegut periodista dretà Luis Del Olmo.
El que anomenen "Terrorisme Urbà" són actes de sabotatge comesos entre
els passats mesos de juny i agost, contra entitats bancàries, un restaurant
grec, estacions elèctriques i un concessionari de cotxes.

+info a  www.alasbarricadas.org

Companys presos a Tesalónica comencen una
vaga de fam.

El segrest a les presons gregues dels nostres set
companys i amics tancats després de les
manifestacions de la darrera cimera de caps
d'estat europeus en Tesalonika, compleix tres
mesos.Carlos i Fernando segueixen detinguts. La
seva situació actual, es complica i empitjora cada

vegada més, arribant a utilitzar a aquestes persones com caps de
turc i cobaies de laboratori davant la implantació de la nova Llei
Antiterrorista grega.
Aquestes persones, que romanen en preventiva, a espera de
judici,es plantegen fer una vaga de fam(indefinida), com l'últim
recurs que els queda per a pressionar i demostrar les múltiples
irregularitats i vexacions que han patit des de la seva detenció,
criminalització i empresonament.  Però no només ells es
podreixen en els centres d'extermini, aquestes presons creades
per a domar i destruir física i mentalment a l@s que els poders
dominants diuen constantment paràsits socials, terroristes en
potència, delinqüents marginats... Qui inunda les seves presons
són condemnats per cometre el pitjor dels delictes contra la salut
del "Benestar Social".El seu crim és el de ser pobres.

Quinzena anti desallotjaments i en defensa dels espais
alliberats
-1 de octubre: MANIFESTACIÓ  als Jardinets de Gracia,
20.00h
-2 de octubre: CONCENTRACIÓ  (suspendida) davant de
la Kasa de la Muntanya (Avda Santuari St Josep de la
Muntanya, 33) a les 8.00h
-4 de octubre : Resposta al desallotjament de la Kasa de la
Muntanya amb una MANIFESTACIÓ  a Barcelona de caire
internacional a les 18.00h a Plaça Universitat.

-8 de Octubre,   8.ooh Concentració davant de la Kasa de la Rovira. Pça
de la Rovira, sn   www.sindominio.net/quinzenaokupacio/
www.nodo50.org/kasadelamuntanya

Nova Web de la Xarxa La Haine
JoTaKe, contrainformació abertzale revolucionària des de Euskal Herria.

www.jotake-lahaine.org

STOP Itoitz: Primer asalt a Artozki
Desobedients resisteixen al poble de
Artozki els intents de desallotjament dels
antidisturbis per a aplanar el camí a la
destrucció del poble en nom del
desarrollisme i el menyspreu a la voluntat
popular.

 Quan els agents especials de la Policia Foral van creuar el matí
del 24 de Setembre el pont de Artozki, van trobar darrere de la
barricada a diversos solidaris que els cantaven «Lau teilatu».
 Dues hores després, la seva impotència la va pagar la guitarra,
que va ser destrossada a cops contra un arbre per un dels
encaputxats. Tota una patètica declaració d'intencions, sense
gairebé testimonis, que no acovardeix als defensors de Artozki:
«Després de nou dies, el poble segueix en peus, habitat i més viu
que mai. Cal seguir en guàrdia».
 Avui tornarà a clarejar molt aviat a Artozki, i les teulades
s'ompliran de siluetes atalaiant l'horitzó. Els tancats demanen
«seguir en guàrdia i acudir al poble». El mateix va fer la
parlamentària electa i il·legalitzada Ainara Armendariz, que va
acudir a solidaritzar-se.

Manifestació Anti-feixista 12-O
Actes a Barcelona contra la celebració feixista del 12 d'Octubre.
Manifestació diumenge dia 12 , a les 12 h. des de la Plaça dels
Païssos Catalans fins a Plaça de Catalunya.
+info http ://chiapas.pangea.org


