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ACTIVITAT POLÍTICA

Propera unió socialdemòcrata
També el PSOE, sector històric, manté converses
La unitat dels partits social-demòcrates espanyols és a punt de
culminar-se, segons manifestacions fetes a Cifra per fonts
provinents d'aquests grups. Per
la seva part, el PSOE, sector
històric, reunit a Madrid els
darrers dies 25 i 26, ha fet conèixer un comunicat en què,
entre altres coses, diuen que
també ells mantenen converses
per arribar a la unitat socialista. Igualment, un portaveu del
comitè executiu de "Causa Ciudadana" ha fet públiques les
línies bàsiques que inspiren el
seu programa polític. A Vigo,
una manifestació de diversos
centenars de persones acabà
essent disolta per la policia.
Ponts provinents dels diferents
frups socialdemòcrates
espanyols
han assegurat que llur unitat és a
punt d'ésser culminada. Per aconseseguir aquesta unió es van celebrar
gairebé diàriament, reunions en les
que el tema principal és la redacció
d'un document definitiu, esperat per
a primers de maig, que estableixi la
total unió de gruns socialdemòcrates com "USDE", (Unión Social Demòcrata
Espanola)
"PROLESA",
" P S D " (Partido Socialista Democràtico) i d'altres independents.
L'únic grup que no assisteix a
aquestes reunions és el PSDE (Partido Social Demòcrata Espafiol) i,
sembla que entre els reunits no s'han
registrat grans discrepàncies ideològiques, encara que hi hagi problemes amb alguns
personalismes.
Finalment fou anunciat que, després de la primera aparició pública
d'una socialdemocràcia
espanyola
unida, tenen prevista la celebració
d'un congrés abans de l'estiu que ve.
REUNIÓ PSOE HISTÒRIC
Durant els dies 25 i 26, el Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE),
sector històric, va mantenir a Madrid una reunió del seu comitè executiu. Finalitzada la reunió, fou fet
públic un comunicat que conté, entre d'altres, aquestes consideracions:
— N o acataran més legalitat constitucional que la que determini el
poble espanyol en consulta lliure
i democràtica, i no establiran aliances amb forcés de signe capitalista.
— Desitgen la unió de tots els socialistes espanyols i manifesten que,
fins ara, no han tingut cap contacte oficial amb membres del govern
espanyol, però que ho podrien fer
en el futur "si fos d'interès per al
poble".
— Consideren negativa la lentitud
de les preteses reformes democràtiques del govern, i que la manca de
camins podria conduir a situacions
límits. Igualment que l'anunciat referèndum no serà acceptable sense
el reconeixement jurídic dels drets
i llibertats fonamentals.

LLIBERTAT DE PARTITS
El sufragi universal i la llibertat
de partits polítics són, entre d'altres, algunes de les línies bàsiques
que inspiren el programa polític de
"Causa Ciudadana", que es configura en les reunions que manté el
comitè executiu del partit, segons
ha informat un portaveu.
Aquest programa estima igualment que el poble espanyol ha de
recuperar la sobirania, i que el dret
de vot ha d'ésser exercit des dels
18 anys. Segons "Causa Ciudadana", l'estat hauria d'ésser aconfesional' i els ciutadans haurien de tenir dret a l'objecció de consciència
al servei militar.
MANIFESTACIÓ A VIGO
Diversos centenars de persones,
en grups dispersos que en alguns
moments arribaren a ajuntar-se,
celebraren abans-d'ahir a la tarda
manifestacions a la zona de la Gran
Via de Vigo.
En els fulletons de convocatòria
de la manifestació, a més de definir-se en contra dels accessos a Vigo de l'autopista de l'Atlàntic, invocaven d'altres problemes de l'Ajuntament viguès, demanaven la
dimissió de l'actual corporació i llur
elecció, batlle comprès, amb el vot
del poble.

C/. Còrsega, 374
C/. Castillejos, 329
C/. Mallorca, 495-532
Cotxes i motos noves i usades,
més de 100 vehicles revisats en
jtok, garantizats i amb facilitats
de pagament a la vostra comoditat. Presentant aquest anunci
rebreu un obsequi

"Recerca de l'objectivitat al servei del País Basc"
Amb pocs dies de diferència
respecte a l'AVUI, ha nascut la
revista "Punto y Hora" d'Euskalerria, editada a Pamplona,
però amb redacció a Bilbao, Vitòria, Sant Sebastià, Barcelona
i Madrid. Tots els components
de la redacció són periodistes
amb títol oficial i tots plegats
propietaris de la publicació.
És, potser, la primera experiència
als territoris espanyols d'una societat de redactors amb el cent per
cent de la propietat de la publicació.
En l'editorial del primer número,
s'hi explica que aquesta fórmula
"l'entenem com l'única que pot garantir la independència informativa,
oberta estrictament al servei de l'interès públic amb l'única missió de
respondre al dret de la persona a
ser informada sense més límits que
la deontologia professional".
I més avall diu: "Posare m l'aceent
en la recerca de la màxima objectivitat al servei del nostre País Basc.
que és casa nostra, i, després, de
l'ample món. Sense l'assentiment ni
la complicitat amb aquest poder,
que han enfosquit ja massa les realitats de la nostra terra. No estem
amb els mandarins de la cultura,
posseïdors de la veritat. Ni amb els
que s'autojustifiquen. Ni per la xerrameca retòrica. Servirem la infor-

Acaba la vaga més llarga, a Gijón

Es desconeixen
tades per tornar
que fa a la part
tractament de les

les condicions pacal treball tant pel
econòmica com al
possibles sancions.

CONCENTRACIÓ DE TAXIS
Uns dos-cents taxis eren concentrats ahir a La Ciudad Jardín de
Màlaga, per fer una protesta més,
unida a la vaga que ja dura des de
fa quatre dies. La vaga la mantenen
els propietaris dels taxis en contra
de la decisió municipal de posar en
servei cent setanta-cinc noves licències, la major part de les quals aniran a parar a mans dels actuals conductors assalariats.
AMENAÇA DE MORT

AUTO MOTO FARPER

Neix a Pamplona una revista singular

MON DEL TREBALL

La vaga més llarga en els
últims trenta anys va finir
ahir al mati al dic de l'empresa "Duro Felguera", de Gijón,
després de 91 dies d'inactivitat laboral, i a petició de la
junta sindical avalada per les
signatures de 500 treballadors
afectats.

Quan s'havia tomat a la normalitat laboral a l'empresa "Europun-

to, S. A.", de Logrono, tancada per
pròpia decisió el passat 29 de març
fins el 19 d'aquest mes per causa
de diversos incidents laborals, s'han
produït dos esdeveniments que han
despertat certa inquietut: assalt i
agressió en el domicili de l'advocat
i cap de personal de l'empresa, on
dos joves amb la cara coberta van
causar lesions a l'empleada de la
llar que s'oposava a la entrada, van
regirar els papers del despatx sense emportar-se'n cap i s'en van anar.
L'altre esdevéniment és l'amanaça
de mort, per via telefònica a la factoria, per la qual s'advertia que
s'avisés una monitora i un greixador de que es consideresín amenaçats de mort. La policia fa investigacions.

ORQUESTRA IL·LEGAL
L'Agrupació Sindical de Músics
Professionals Canaris demana la
suspensió del Festival d'Opera de
Las Palmas de Gran Canària, ja que
considera que l'orquestra que actua
en el Festival de Michigan és fora
de la legalitat. L'orquestra de Michigan l'integren músies no professionals. Els músics espanyols consideren trepitjats els seus interesos.

mació per damunt o per sota els poders del moment. Però, sempre, fora
d'ells. No ens arroguem cap representativitat. Sols intentem de garantir la independència d'uns fets que
succeeixen, encara que avui irrita
més que mai el fet que determinades coses esdevinguin".
El primer número va ésser retingut a la Delegació de Navarra del Ministeri d'Informació i Turisme el màxim de temps establert per la Llei,
abans de rebre l'autorització. El segon el van lliurar al fiscal perquè hi
trobés algun delicte, cosa que no
s'esdevingué. Tots dos números han
esgotat les tirades de 15.000 i 20.000
exemplars respectibament. I el tercer està per sortir... amb permís de
l'autoritat, i si ningú no ho impedeix.
FUGITIUS A M B SORT
Sembla que, a la fi, quatre dels
vint-i-nou presoners que es van escapar de la presó de Segòvia i que
durant divuit dies han anat fugint per Navarra, han aconseguit de
passar a territori francès travessant
la muntanya.
Tots quatre, segons les notícies, devien arribar a Hendaia dissabte, i
després de descansar-hi vint-i-quatre
hores devien continuar el camí vers
un altre lloc que, per a alguns, seria Burdeus.
Oficialment res no se'n sap. Les
autoritats franceses diuen que no han
rebut cap sol·licitud d'asil polític. Les
autoritats espanyoles diuen que difícilment els donarà asil el Govern
francès. Pot ser, de debò, que la
col·laboració entre Fraga i Poniatowski els faci impossible l'estada a França.
Potser per això no hi ha confirmació. Potser els bascos Luís Aizpurua, Mikel Laskurian i Joseba Maritxu Galarraga i el català Carles
García Soler han hagut de cercar un
altre país, més llunyà, per restar
lliures. Amb ells, Miren Amilibia, la
noia que els ajudà a escapar-se de la
presó, primer, i d'Espanya després.
Per altra banda a la residència de
la Seguretat Social de Pamplona,
Amparo Arangoa, la vice-presidenta
de la U T T del Paper i les Arts Gràfiques de Navarra, es troba millor de
les lesions sofertes mentre estigué
detinguda per la Guàrdia Civil. La
seva família ha anunciat que presentarà una denúncia per haver estat maltractada. Juntament amb
Amparo Bengoa, van ésser detinguts
a Leiza deu persones més, de les
quials, nou ja són alliberades, i la
restant, Francisco Bengoa, germà
d'Amparo, ha passat a la presó de
Martutene de Sant Sebastià, acusat
d'haver pintat eslògans de l'ORT a
Tolosa (Guipúscoa).
ÉL FESTTVAL DE CINEMA
DE BILBAO, OFICIAL
El Festival de Cinema Documental i de Curt-metratge de Bilbao ha

Agència I Servei
BULTACO
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Amb el de Bilbao, són quatre els
festivals espanyols reconeguts oficialment per la F I A P F : el de Sant
Sebastià, la Setmana de Cinema de
Valladolid i la Setmana de Cinema
d'Autors de Benalmàdena.
CONFERENCIES
Si a última hora no s'hi posen destorbs, avui pronunciaran conferències a Sant Sebastià dos polítics de
l'oposició. A la Cambra de Comerç
de la capital guipuscoana, hi parlarà
Joaquín Garrigues Walker, i a la Sala de Cultura de la Caixa d'Estalvis
Municipial de Sant Sebastià, el procurador a Corts, Manuel Escudero
Rueda sobre "Moment polític actual".

BREU
ARIAS. El president del govern,
Carlos Arias Navarro, va enregistrar
ahir a Ja tarda el seu missatge que
serà emès per la radio-televisió avui
a les nou del vespre. El text serà entregat avui als directors dels medis
de Madrid en un dinar que el mateix president del govern tindrà amb
ells. La grabació es va fer en el despatx del president.
"CANARÏAS I". L'operació "Canarias I " exercici de defensa aèria més
improtant que s'ha reatlitzat mai en
l'arxipèlag canari, es va comerçar
ahir a Las Palmas. Els exercicis duraran tres dies amb la intervenció
dels més moderns avions amb què
compten les forces aèries espanyoles.
COMISSIO INTERMINISTERIAL.
A l Govern Civil de Las Palmas de
Gran Canària es va celebrar ahir la
reunió preparatòria de la Comissió
Interministerial de Canàries. El secretari general tècnic del Ministeri
de la Governació i secretari de la
Comissió, Juan Alfonso Santamaría
Pastor, es va reunir amb diversos representants d'aquesta província en
la Comissió per posar a punt els documents i dades necessaris per-a la
propera convocatòria d'aquest organisme.
SANTURCE RAND. La policia va
interrompre ahir al matí un festival
que se celebrava en un dels edificis
de la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat Complutense de
Madrid. El festival era organitzat pel
grup "Desde Santurce a Bilbao Blue»
Band" i hi asistien un gran nombre
d'estudiants.

AL VOSTRE

Motos noves i d'ocasió
garantítzades
Revisions i reparacions
BULTACO
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estat reconegut oficialment per la
Federació Internacional de Festivals
de Cinema ( F I A P F ) . La Mostra
bilbaïna rep aquest reconeixement
en acomplir-se la seva divuitena edició.

abad

BULTACO FLGREAL

PRÀCTIC

Pàgina 12

jSlEFÍX^IEl· • •

DISSENYS I CREACIONS
DE
JOIERIA
RDA» SANT ANTONI » 15,

Mi

TAMAR1T.183

BARCELONA
III j I. iiffiíy. i T I' x ] ^ r n g B M · w i M J

