Unibertsitate “jator” bat
jaioa.

Debbasch jaunak berak ez bide'"’ du maila horretan borroka

Ikastai'o h o n e tan behar zuen hasi. E ta horra, eskolak ez baina

jarri nahi. D ioenez, «ba dira, kom unistek eduki eta ongi doa-

istiluak hasi dira. Ezkerreko alderdi eta mugimenduak haserre-

zen U n ib ertsitateak». Salatzen duena, «an ark ia» eta «gainbehe-

Lurik d ab iltza. Irakasleak ere ez datoz b a t; kontrako zenbaitek

ra» delako hori da. E ta honela dio: «U n ib ertsitatea horren po-

cskola lek u ak okupatu dituzte, haserrea agertzeko. Estudian-

litizaturik eta zatarturik dagoen eskualde bakarra, Aix-M arsei-

tcak manifestazioka dabiltza M arseillako kaleetan; Parisen ere

11a d a».

A ix -M arseille

III,

U nibertsitate

berria

da, aurten

hasiak dira. E ta Debbasch jaunari, U nibertsitate berriaren krea-

Debbasch-en asmoa hirutan adarkatzen da: ordenua ezar-

izaile eta b e rta k o nagusiari, autoa erre egin diote berrikitan .*

tzea, despolitizatzea, eta U nibertsitate m oderno eta egoki bat
egitea. E red u " b at, U nibertsitate eredugarri bat.

Zer da gertatzen dena?

Aix-M arseilla I I I sortzea politikazko erabaki bat izan da.

Ez dea' bidezko, 4 0 .0 0 0 unibertsitari dituen eskualde* batek hiru U nibertsitate ukan'

E ta nolakoa! Alderdi Sozialistak legearen kontrakotzat jo du.

ditzan, Frantziako beste hiri na-

gusiek dituzten bezalaxe, bestalde?

M aurice D uverger ezagunak «kulturazko politika kontserbakor baten seinalea» ikusi du hor.

Eta, g&inera, 68.ek o M aiatzak berak ez ote zuen, demokraziaren izenean,

U nibertsitateen

Dena delà, D uverger berak dioenez, «bien-pensants» guz-

ugaltzea eta eskualdekatzea*

tien poza da M arseillako U n ibertsitate berri hori.

eskatzen?

JO A N T O R R E A L D A I
Zei da, orduan, gertatzen dena?
diote, deutsoe
ditzala, daizala
ditzan, daizan

Unibertsitate berri hau sortzeko asmoa aspaldikoa eta ezaguna zen. Nola eta zertarako egin, hori zen eztabaidagai, m a

zaio, jako
zion. eutson

k i gainean zegoena. M inisterioak berak ere ez omen zion halako presarik ikusten. Baina h'ona, denbora gutitan lan asko
egina. Jendea bakaziotan" dagoelarik, U n ibertsitatea sortua de
là jakin da. Udako lana, lan beroa.
Comiti jauna sartu da tartean . C om iti hau M arseillako deputatua da, eta U .D .R .k o a (G obernuko talde nagusiko, àleg ia*).
Eta honek ez ditu bere eritziak kolkoan gorde. E san duenez,
«...jen d eak ikusiko du zer h o b e ts": ala zalapartaka dabilen Unibertsitate b at, ala lan egiten duen U n ibertsitate bat.
Maoismoa baino fisika maiteago dutenak, Saint-Jérôm e-ra
joango dira (U nibertsitate berrikoa da h au). B esteekin, lan
egin nahi ez eta politika gurago* dutenekin, horiekin ez
dago zer eginik. B ehar dena hau da, alegia, hirugarren U ni
bertsitatea ongi bizi dadila, egin dezala lan eta U nibertsi

Emakume, gizonezko eta umeen jantziak

tatea nahasteko eginahal guztiak galeraz d itz a la ... H onetara, bai, honetara iritx i* behar du».

Oihal, izare eta etxean behar diren
gainerakoak

Bistan dago asm oa. E ta ongi eram ana izan da. A ide batetik, Unibertsitate bare eta ongi doan bat egin da, estudiante
gutirekin eta laguntza o p aro rek in "; eta bestetik, ezkerrari utzi-

Bai emakume eta bai gizonezkoentzako

tako Unibertsitate bat, hain zuzen ikasle askorekin eta laguntza

jantzi aukeratuenak, azken
modara eginak

gutirekin. Ondo baino hobeto dakite, hórrela borroka eta ha
serrea non sortuko den a tz e ra .” E ta konparaketa eginen dute
orduan.

HURI

Lehengo U nibertsitateari gauza asko salatzen zaio: gestio
arazoa gaizki eram atea, erantzunkizunik eza, aginte nahasmenduak, eta abar. E ta ba dirudi, egiarik ez delà hor falta.

ZAHARRA

"Casco Viejo"

Baina Unibertsitate horren zuzendaritzari barkatzen ez zaio-

BILBO

na ez da batik " bat hori, baizik eta haien politika joera. Zuzendaritza hori ezkerrekoa da, Alderdi Kom unistaren ingurukoak gehienak 19 6 8 .a z geroztik hori.
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