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MADRID

PAIS BASC

El govern torna a tenir la iniciativa

Denúncia del terrorisme blanc

La qüestió de la successió a la corona sembla aclarir-se
EI govern, malgrat els rumors reiteratius de divergèneies internes, ha anat recobrant
una certa imatge de seguretat.
Fa la impressió que torna a
prendre la iniciativa dels esdeveniments polítics. El cap de la
diplomàcia, A r e i l z a , anuncia
que anirà al Marroc a f i de consolidar, un cop oblidada la
qüestió del Sàhara, el començament d'una cooperació hispanomarroquí en les esferes econòmiques, comercials, culturals i
turístiques.

Corona, que modificaria la llei actualment en vigència, aprovada pel
referèndum del 1947. Del text de
l'avantprojecte, que ha estat conegut per l'agència Logos, se'n podria
treure aquest extracte: es regulen
les figures del príncep hereu i del
consort reial, i la regència i la tutela del rei menor d'edat; la regència assumeix les funcions de la prefectura de l'estat només en els casos
que el rei sigui menor d'edat o en
els de mort, incapacitat, malaltia o
qualsevol altra causa greu que impossibiliti el rei; en casos d'absència del territori nacional, el rei conservarà l'exercici de la prefectura
de l'estat en tota la seva plenitud.
Segons l'agència Logos, l'avantprojecte, elaborat per la Comissió Mixta Govern-Consell Nacional, consta
de tretze articles i una disposició,
final.

La represa de l'activitat envers
l'exterior per part del ministre d'Afers Estrangers ofereix l'ocasió de
suposar que Areilza ha pogut superar els moments de "pressió" que ha
suportat arran "del discurs del president Arias a la televisió. No és difícil d'imaginar que la convicció monàrquica del comte de Motrico es
transforma, de tant en tant, en actes de fidelitat a la persona del rei
i a la circumstància de la Corona.

EL PRÍNCEP D'ASTUSIES
I ELS LEGITIMISTES
En una relació més o menys intima amb els plantejaments d'aquest
projecte de llei, convé no passar per
alt la presumpció, per ara no confirmada. d'acord amb la qual l'infant Felip, fill de Joan Carles, podria ser proclamat Príncep d'Astúries —que és la manera tradicional
de designar l'hereu de la Corona—
amb motiu del viatge dels reis a
aquell Principat. Ei que no se sap
és qui nomenarà Príncep d'Astúries
l'infant Felip. La tradició és que el
nomenament vingui de les Corts.
Aquesta tradició podria no trencarse en el cas que el projecte de Llei
de Successió ja hagués estat aprovat cap el quinze o setze de maig,
és a dir, abans de la yisita dels reis
a Astúries.
Els monàrquics de debò, per poc

FRAGA MENYSPREA L'OPOSICIO
Mentre Areilza anuncia viatges,
Fraga íribarne continua fent declaracions a l'estranger. El beneficiari
de les darreres ha estat el suplement europeu del diari francès " L e
Monde". Ai cap i a la fi, res de nou:
que es legalitzaran —-diu el ministre— els partits polítics, tret dels
violents, els separatistes i els comunistes. De tota manera, es veu que
l'entrevistaicior francès no en tingué
prou amb aquesta resposta i cargolà
una mica més el vice-president de
l'Interior. Aleshores, Fraga íribarne va haver de fer "equüibris" i,
referint-se als comunistes, va dir:
"Un cop acabada la primera etapa
de la reforma, no sé què passarà".
Després, Fraga afegia que no creia
que els comunistes tinguessin massa audiència i que, encara que fossin nombrossos, "ara com ara, na
dubtaré en prohibir-los".
Usant un estil similar al d'Arias
Navarro en el seu discurs, Fraga va
qualificar de forma despietada tota
l'oposició. "Són un grup de polítics
frustrats— va dir— que volen el poder ràpidament". I encara no en va
tenir prou: "No reconec la s^va posició i els menyspreo; no els menystinc tots, però, la majoria, els considero companys de viatge del comunisme, i no en faig massa cas".
Les frases són veritablement espectaculars, i els atacs a l'oposició pertanyent a una situació no democràtica. Si hi hagués democràcia, Fraga no podria parlar així.
Els termes amb què Fraga s'expressà a "Le M o n d e " i els mateixos
atacs a l'oposició, ens els podíem
imaginar. El que no podíem imaginar —això sí que és nou de trinca.—
és que Fraga "quan la voluntat popular s'hagi expressat, a través de
les eleccions generals, es retirarà i
es dedicarà a pescar".
LÍNIES BÀSIQUES DE L A
SUCCESSIÓ A L A CORONA
Es diu que divendres, dia 7, podria ser una data de contribució a
la claredat política, que bona falta
fa. Els cercles polítics que es tenen
per ben informats, asseveren que
els ministres tractaran el tema del
projecte de Llei de Successió de la

legitimistes que siguin, veuen aquestes coses amb uns altres ulls, i posen com a condició prèvia de la designació del Principat d'Astúries en
la persona de l'infant Felip que el
pare de Joan Carles, Joan de Borbó, renunciï als drets dinàstics a la
corona d'Espanya que encara conserva. Naturalment que, posats a filar prim en aquesta qüestió, els defensors de les "essències" del "18 de
juliol" d i r a n q u e n o c a l c a p
renúncia de ningú, perquè Franco
no va restaurar la monarquia, sinó
que va instaurar-la i, per tant, Joan
Carles és rei en virtut de les lleis
que originà aquell divuit de juliol.
I vet aquí que també tenen raó.
LA BATALLA
"DE LES AGENCIES"

CONTINUA

Aquests dies tot són complicacions legislatives. L'embolic a què
ha donat lloc la qüestió de la reforma del sistema parlamentari i la
doble cambra va adquirint proporcions sensacionals. La "batalla de
les agències" de notícies continua, i
tothom espera el Consell de Ministres de divendres dia 7 per veure
qui té raó amb la interpretació del
projecte de llei que s'ha pogut conèixer. L'agència Logos pensa que
els senadors del futur Senat seran
oojecte d'eleccions indirectes. En
canvi, l'agència Cifra s'inclina a
creure que la. majoria dgls membres
del Senat seran elegits per sufragi
universal directe. Tampoc no s'ha
arribat a esbrinar res sobre la preeminència o no d'una Cambra sobre
l'aítra. En fi. haurem d'esperar el
divendres aue, com dèiem, pot illuminar una mica més els projectes
del reformisme.
JOSEP M. PLTGJANER

"El País" va apareixer amb cert retard
Ahir va sortir al carrer el primer número del nou diari editat à. Madrid "El País", que amb
Una tirada de 250-000 exemplars
recull l'actualitat nacional i internacional, així com diverses
aspectes d'opinió. El dirigeix
Juan Luis Cebriàn.
En la primera plana apareix la
mort del guàrdia civil, Antonio Frutos, el document del Parlament Europeu sobre Espanya, el viatge
d'Areilza al Marroc, i un article titulat "Ante la reforma" en què es
diu que "la reforma política anunciada no satisf les exigències mínimes que el respecte als principis de
la democràcia i de la llibertat exigeixen, ni pot aconseguir l'adhesió
de les noves generacions d'espanyols"
Tres-cents millions de' pessetes,
aproximadament, i quasi cinc anys
des de les primeres gestions, és el
que ha costat la sortida del primer
número. Confeccionat i realitzat amb
modernes tècniques d'offset i fotocomposició, s'imprimeix en una rotativa nord-americana de cinc grups
que treballa a una velocitat de 50.000
exemplars l'hora. Una falla tècnica
de la rotativa, va retardar la distribució del diari en els llocs de venda.

L L I B E R T A T D'UN PERIODISTA
El magistrat jutge del jutjat d'Ordre Públic número u ha dictaminat
la llibertat sota fiança de 30.000 pessetes del periodista Luis Làzaro de
"Diario Económico" que fou detingut fa uns dies. Ha estat processat
com a presumpte autor d'un delicte
de propaganda il·legal.

CAMPANYA

No és tan sols l'activitat "roja" d'ETA la que trenca la pau
del País Basc. La violència té,
de vegades, el color blanc de
les dretes.
Ahir els diaris de Sant Sebastià publicaven una carta dels
responsables de la parròquia del
barri d'"El Antiguo", la "Ikastola" Jakintsa, l'Associació de
Veïns de la barriada i les societats
populars
gastronòmiques "Istingorra" i "Pena Taurina Donostiarra", on es denuncia l'activitat d'organitzacions
anomenades de "Cristo Rey" i
"Ante-Terrorisme ETA".
Diu la carta que tot el barri se
sent amenaçat per aquestes organitzacions, encara que els fets han
estat dirigits contra persones i entitats concretes. Diuen també que
han denunciat al jutjat els següents
delictes:
— Col·locació d'un artefacte explosiu al bar Alaya que va causar desperfectes no sols en aquest establiment sinó també en les cases de més
a prop.
— Intimidacions als propietaris
del bar Echevarria, on varen llençar
un còctel Mòlotov quan era tancat,
a més de col·locar un artefacte explosiu al cotxe de l'amo de l'establiment, que no va explotar.
— Incendi d'un altre cotxe que va
quedar completament desfet
— Destrosses diverses a la ikastola Jakintsa (escola d'ensenyament
en llengua basca).
— Incendi dels baixos de la parròquia amb còctels Mòlotov i pintades a les parets exteriors del temple, típiques d'aquestes dues organitzacions.
— Amenaces a particulars tot al
llarg dels sis últims mesos per telèfon i amb notes escrites, intimidant
les persones perquè se'n vagin de
Sant Sebastià; les amenaces arriben
fins i tot a fer-se cara a cara pel
carrer o a la casa d'aquestes persones quan es troben soles, i a més
a més, amb trencament de casa, és
a dir, violació de domicili, quan els
propietaris no hi són.
Ulimament els joves del barri han
rebut notes per correu que els amenacen amb la violació de les seves
promeses, o represàlies contra d'ells
o les seves famílies, si continuen
anant als locals de la seva parròquia.Són notes signades amb les sigles ATE.
Els dies 9, 11, 12 i 20 d'abril, les
llunes dels aparadors d'unes galeries comercials d'una carnisseria
van aparèixer trencades, després que
els propietaris' haguessin rebut diverses vegades amenaces telefòniques dels de "Cristo Rey", volar-los
els establiments.

ANTI

A les onze del matí d'ahir a Legazpia va tenir lloc el funeral per
l'ànima del caporal de primera de
la Guàrdia Civil, Antonio Frutos
Sualdea.
A més de la vídua, les tres filles
i altres membres de la família del
difunt, unes cinc-centes persones van
acudir a la parròquia de l'Assumpció de Legazpi, on va oficiar la missa de cos present el vicari Barandiaran i dos sacerdots més. A la
presidència hi havia el subdirector
de la Guàrdia Civil, governadors militar i civil de Guipúscoa i altres
autoritats i representacions.
Acabada la cerimònia, fora de l'església. quan el cos del caporal era
carregat al cotxe que el va traslladat al seu poble nadiu, els seus
companys van cantar l'himne de la
Guàrdia Civil, i el governador va
pronunciar uns crits de "Visca Espanya", "Visca el Rei" i "Visca la
Guàrdia Civil", contestats pels assistents, un dels auals va cridar també "Mori l'ETA".
S'ha sabut que l'artefacte que va
causar la mort al caporal va ésser
accionat a distància i que després
de l'explosió hom va veure dos joves que s'escapaven en moto.
MES DETENCIONS
Encara que les fonts oficials mantenen un silenci absolut fins al moment de transmetre aquesta crònica, hom creu saber que hi ha hagut
més detencions, efectuades per la
Guàrdia Civil en les últimes vint-iquatre hores a Guipúscoa, i que alguna d'aquestes detencions estaria
relaciopada amb l'atemptat d'abans
d'ahir.
Un diari de Madrid dóna els noms
de quatre persones detingudes: els
joves Pagoaga Gallastegui "Pello", i
Melchacatorre Aguirre, "Hijillo", que
serien "alliberats" d'ETA. i en poder dels quals s'haurien trobat dues
pistoles "Parabellum". Tots dos vivien en un pis de Sant Sebastià amb
dues germanes, de cognom Intxausti, també detingudes.
ROBERT PETIT

ROBATORI

Col·laboreu instal·lant alarma a la vostra llar
950 pessetes instal·lació inclosa
Xalet, locals comercials, fàbriques, etc.
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Consulteu-nos j Y Ï Ü L L E K

Tel. 214-28-91

COSTA BRAVA, A PROP DE PALAMÓS
Som una comunitat de propietari^ que ens hem creat un reduït
nucli residencial pel l'esplai de les famílies, tenL-n restaurant privat,
club social, pistes de tenis, torres i terrenys per adjudicar sola»
ment a 8 nous socis. Volem persones a niveil social i amb gust
Demaneu entrevista al nostre senyor Giró. TEL. 228-03-00.

fi JORNADES DE PLÀSTICS REFORÇATS

EDIFICI DE DESPATXOS

Els dies 18 i 14 de maig es celebrarà al Pai=>u de Congressos de
Barcelona, al recinte firal de Montjuïc, les I I JORNADES DE PLASTICS REFORÇATS que congregarà als industrials transformadors
i utilitzadors dels plàstics reforçats, en les seves diverses aplicacions. El programa de conferències es desenvoluparà en règim intensiu i hi intervindran com a ponents, conegudes personalitats i
directius del sector, que exposaran fins a 16 comunicacions, le?
quals incoluran des de temes tècnics —noves ipïicacions, resines especials, nous sistemes d'emmotllament...— t ccmercials —tendèníes del consum, evolució dels diferents mercats, etc.
Tots els temes estaran recolzats per gràfics 1 medis audiovisuals.
entregant-se als assistents, important documentació especialment elaborada per a les Jornades. El segon dia es donarà especials relleu a
la incidència dels plàstics reforçats en la indústria química.
Les Jornades estan organitzades pel Centre Espanyol de Plàstics. Associació d'Indústria de Plàstics, carrer Còseca, 300. Barcelona-8. Tel. 228 50 56 i 227 87 00 on poden dirigir-se a f i de rebi*més Informació.

De luxe, al c/ Mariano Cubí, 7 i 9, amb tots els serveis: calefacció,
aire condicionat, sanitaris acabats, "terrazo" 40 x 40, f i l musical,
T V Pàrking. De 60 m2. a 300 m2. Informació al telèfon 317 78 62
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FUNERAL PEL CAPORAL
DE L A GUARDIA CIVIL

ILECCIO

4 - 8 maig 1976
AIsGRANS MAGATZEMS

H E R N I A T
L'aparell " O D R A P " és suau i de la màxima comoditat. Perquè
és sense ferros ni ressorts; només pesa 95 grams; sota el banyador
es porta sense notar-se. És pot dormir portant-lo i banyar-se per ser
rentadís. Amb " O D R A P " l'hèrnia va reduïda i millorant. Es fabrica
a mida, sota prescripció facultativa. "ODRAP" Travessera de Gràcia,
10 pral. (al costat Calvo Sotelo). BARCELONA - 6. Autorització D.G.
Sanitat 580. Cpnsulteu al vostre metge. Horari 10 a 1 i de 4 a 7.
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