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MADRID

ACTIVITAT POLÍTICA

Desacord empresarial amb el goverr

Homenatge socialista a Pablo Iglesias
L'han retut el FSP i les dues branques del PSOE

La recuperació econòmica exigeix la democratització

Fou sorprenent de debò la
decisió del ministre d'Informació, de no oferir l'habitual conferència de premsa, ahir, després del Consell de Ministres
del matí. Sobretot després d'un
Consell de Ministres tan important. Per bé que l'explicació oficial argumentà q u e el
Consell era extraordinari
que
per tant no suposava una informació complementària, e l s
comentaristes cerquen a l t r e s
raons més sòlides.
El ministre Martín Gamero va voler evitar, de ser sotmès a preguntes massa incisives sobre les repercussions del discurs del president
Arias? O bé, és que a la reunió del
govern hi va haver quelcom que
considerava millor que no sortís potser arran del discurs presidencial?
El fet és que, tants rumors i comentaris sense aclarir sobre desavinences en el govern, juntament amb la
decepció, cada vegada més general,
respecte a 1 calendari reformista
anunciat i l'onada repressiva del
primer de maig, han creat un clima
polític força enrarit que el "mutis"
del ministre d'Informació ha complicat encara més. Del Consell només n'eixí un doble comunicat que
amb la freda prosa de l'Administració ens notificà les principals mesures adoptades pel govern.
I, realment, semblen decisions importants, perquè afecten d i r e c t a ment la marxa de la reforma i, en
conseqüència, del país. Interior i
Finances foren els eixos de la trobada ministerial i, tenint en compte

BREU
FISC. — El ministre de Finances,
José Miguel Villar Mir, es reunirà
amb els representants dels mitjans
informatius per tal d'explicar l'abast del projecte de llei de reforma
de l'impost general sobre la renda i
del projecte de llei de disciplina
comptable i repressió del frau fiscal.
Per a fer-ho, el ministre convocarà una conferència de premsa a començaments de la setmana que ve.
GALLEC. — Per primera vegada
a la . història s'ha parlat en idioma
gallec en una sessió de la corporació municipal de Vigo. El ple, entre
altres assumptes, va aprovar una
moció en la qual es demanava que
es -donés a una avinguda de la ciutat el nom del polígraf gallec Ramón
Otero Pedrayo, mort fa poc.
La moció va ser llegida en gallec
i durant la lectura, els regidors van
romandre dempeus.
GARCIA-LORCA. — Ahir al matí,
va morir a Madrid, a conseqüència
d'un atac cardíac, Fernando GarciaLorca, germà del poeta Federico
Garcia-Lorca i dos anys més jove
que ell.
El senyor García-Lorca, nascut el
1900, anava a complir setanta-sis
anys i era el segon dels germans,
després de Federico. Aquests darrers temps, ja havia patit alguns
atacs cardíacs i respiratoris, propis
de l'edat.
HISTORIA. — Claudio Sànchez
Albornoz, com acadèmic més antic
presidí abans-d'ahir a la tarda una
sessió de la Real Acadèmia de la
Història. Sànchez Albornoz, que ha
viscut a l'exili d u r a n t quaranta
anys, ocupà aquest lloc perquè" la
presidència estava vacant a conseqüència de la mort del senyor Pat>ón y Suàrez de Urbina.
PKECS. — "Per aquest enciam
m'han pagat dues pessetes", va llegir Angeles Pérez Serrano en un paperet enrotllat que va descobrir dins
de l'enciam quan preparava l'amanida. Ella mateixa l'havia comprat
per setze pessetes al supermercat
d'uns grans magatzems de Madrid.
Per això, la senyora Pérez Serrano
no té cap dubte que, en aquest cas
el preu d'origen s'ha multiplicat, ni
més ni menys, que per vuit.

que en aquells moments ambdós
sectors són els que preocupen més
uns i altres, es comprèn que qualsevol decisió governamental
llur
entorn s i g u i gairebé automàticament de gran transcendència. Doncs
bé, el govern decidí atorgar la qualificació de tràmit d'urgència als
tres projectes de llei referents als
drets de reunió i manifestació, d'associacions polítiques . (compte!, no
s'ha parlat de partits polítics), i el
que afecta les modificacions d e l
Codi Penal, pel que fa al dret de
reunió, associació, expressió de les
idees i llibertat de treball. Això significa que d'ací a un mes, més o
menys, aquests aspectes tan fonamentals del joc polític poden ser regulats d'una forma diferent a com
ho han estat fins ara. El pensament
del govern sobre aquests punts ja
és conegut, però falta per veure la
opinió de les Corts, que discutiran
aquests projectes seguint el nou procediment aprovat fa uns dies.
Tant o més important fou l'acceptació del text del projecte de llei
sobre reforma de la Llei Constitutiva de les Corts i de la Llei Orgànica de l'Estat. Es a dir, que el govern
vol proposar ja. els canvis parlamentaris pensats en ordre a la creació
de dues cambres i la modificació
del Consell del Regne, del Consell
de Regència i del Consell Nacional.
La impressió més generalitzada és
que els reformistes volen f o r m a r
una cambra baixa o de diputats on
centralitzarien les aspiracions democràtiques i de canvis provi;ients
de tot el país, mentre que la cambra alta del Sena't seria destinada a
conservar les essències del règim
franquista. Els altres organismes serien modificats d'acord amb aquesta nova estructura parlamentària.

Amb motiu del primer de
maig, els partits Socialista Popular (PSP) i el Socialista
Obrero Espanol (PSOE), branques renovada i històrica, s'han
reunit al cementiri civil de Madrid, en homenatge al fundador
dels socialistes espanyols, que hi
és enterrat.

de cereals, Washington proposa una
liberalització del mercat i un augment de la producció mundial. L'agricultura i la ramaderia espanyoles depenen estrictament dels Estats
Units, car Espanya exporta productes agraris per valor de 150 milions
de dòlars i n'importa per valor de
750 müions. Però l'aspecte més essencial són les importacions de blat
de moro i soja, monopolis nordamericans, per a alimentar la ramaderia. Aquesta dependència dels productes agrícoles nord-americans ha
estat dissimulada pels dos ministres
d'Agricultura dient que Espanya i
els Estats Units són dos excel·lents
socis comercials... També fou minimitzat el darrer escàndol produit fa
uns dies en relació a una compra als
Estats Units de dues-centes mil tones de blat de moro en pèssimes
condicions sanitàries.

TRANQUIL·LITAT
L ' I DE M A I G

Des de primeres hores del matí,
socialistes d'aquestes agrupacions començaren a anar cap el cementiri
civil, on dipositaren corones i rams
de flors sobre les tombes de Pablo
Iglesias i Julian Besteiro. Van assistir-hi també els secretaris generals
dels partits esmentats, Raúl Morodo, Felipe Gonzàlez i Manuel Turrión. Membres d'aquestes organitzacions v a n parlar del significat
obrer de l'I de maig i de les figures
dels primers líders socialistes de
l'estat espanyol. Finalment, tots els
assistents a í'acte van fer un minut
de silenci. La policia, destacada al
cementiri, no hi v a r intervenir.
L'acte ha estat el primer que celebren conjuntament els partits socialistes d'àmbit estatal. El governador civil de Madrid els havia denegat el permís per a un míting en
un local tancat.

RELATIVA

Finalment, cal dir que ahir a la
tarda es produïren algunes manifestacions i topades de diversa intensitat amb la policia, a diversos indrets de Madrid. No obstant això,
es pot afirmar, almenys fins el moment de redactar aquesta crònica,
que la ciutat està força tranquil·la.
No és estrany. En primer lloc. el
govern ha adoptat dràstiques mesures preventives, ha detingut nombrosos dirigents sindicals i laborals
i ha escanyat qualsevol intent de
de preparar accions il·legals a m b
motiu de l'I de maig. En segon lloc,
el fet que el primer de maig caigui
en dissabte ha buidat de gent la ciutat i ha disminuït el clima propici
als adarulls de carrer.

DEMÒCRATES I CRISTIANS
L'Unión Democràtica Esp a n o 1 a
(UDE) i la Unión Demòcrata Cristiana (UDC) van constituir ahir la
Confederación de la Democ r a c i a
Cristiana, que tindrà com a objectiu primordial arribar a la unió de
tots els grups de la democràcia cristiana de l'estat espanyol. La Confederación havia estat aprovada per
la comissió nacional gestora en un
ple de l'UDE i per la comissió interprovincial de la UDC. L'acte de
constitució va tenir lloc a primeres
hores d'ahir a la tarda, amb l'asistència dels membres de la gestora i

Per altra banda, el ministre de
Finances presentà un doble projecJOSEP M. S A N M A R T I
te de llei per a enviar a les Corts,
el de la reforma dé l'impost general sobre la renda de les persones
físiques i el de disciplina comptable
i repressió del frau fiscal. Aquests
serien els primers passos importants
en el procés ' de la reforma fiscal,
un dels temes més decisius d'aquesllur pressupost mensual és d'11.976,2
Ahir va entrar en vigor el reta etapa reformista i una de les asmilions de pessetes, les d'invalidesa
cent augment de les pensions de
piracions més arrelades en el poble.
són 659.334 i sumen 4.258,9 milions;
la Seguretat Social en un proSembla que en un principi es preles de viduïtat són 691.226 i els són
mig del 33,5 per cent, millora
tén simplificar l'actual sistema de
destinats 2.949,2 milions; les d'orque fa que el pressupost mendesgravacions i augmentar la jusfandat són 79.105 i suposen 315,6 misual destinat a aquest fi passi
tícia distributiva.
lions; i les que es donen als famide 14.790,6 milions de pessetes
liars són 48.441 i llur presupost
Es molt posible que aquest Cona 19.766,4 miloins, informa Eumensual és de 266.2 milions de pessell de Ministres hagi clarificat més
ropa Press.
setes.
la situació política que no pas el
mateix missatge del president Arias.
L'augment establert en un decret
Aquest segueix recollint d e c 1 a radel Ministeri de Treball aprovat en
cions contràries o simplement escèpel Consell de Ministres del darrer
MÍNIMS MENSUALS
tiques. Els sectors empresarials es
dos d'abril i complementat per una
mostren cada cop més en desacord
disposició que va publicar dilluns
amb la línia política manifestada
passat el Boletín Oficial del Estado,
Aquesta disposició
que compleper exemple, en una enquesta que
beneficia tots els pensionistes espaplementà el nou augment de les
en el discurs. Això queda ben clar,
nyols. que són un total de 3.392.833.
pensions, estableix els següents mípublica avui el "Diario Económico"
Amb la nova millora, des d'ara la
nims mensuals de les pensions esdeamb les opinions d'importants emmitjana mensual de les pensions sevingudes abans del primer de juny
presaris de tot el país, que exirà de 6.254 pessetes per jubilació,
de l'any passat pels treballadors per
geixen una ràpida i sòlida democra6.459 pessetes per invalidesa. 4.266
compte d'altri i no millorades en el
tització de tot l'Estat espanyol com
per viduïtat, 3.990 per orfandat, i
decret del 2 d'abril: 7.000 pessetes
a pas previ i indispensable per a
5.497 pessetes les que es donen
per jubilació, vellesa o invalidesa i
una r e c u p e r ació econòmica. En
als familiars.
10.500 pessetes per gran invalidés;
aquest ordre de coses, diuen des de
Segons dades facilitades pel mi4.500 pessetes per viduïtat; 2.000
la Borsa que l'alça d'aquests darnisteri de Treball, les pensions per
pessetes per beneficiari d'orfandat
rers dies no té motivacions polítijubilació són en total 1.914.727 i
ques pròpiament, sinó que és deguda a un informe optimista de l'OCDE
Els darrers esdeveniments polítics a la pell del brau han fet passar
un xic desapercebuda la visita del
ministre nord-americà d'Agricultura, Earl Buzt, a Madrid, els dies 28
Amb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
i 29 d'abril. Convidat oficialment
per la Fundació General MediterràFantàstiques panoràmiques, aigua i llum
nia i per l'INI (Institut Nacional de
Prop de Montserrat
Indústria), per a participar en un
cicle de conferències sobre 1'"Aliper
790.000 pessetes
mentació, un dret dels pobles", sembla que el ministre nord-americà va
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
venir a cercar en realitat el suport
i 11 ANYS DE FACILITATS
del govern espanyol per a defensar
les tesis estado-unidenques a la proENTREGA
IMMEDIATA
pera reunió mundial de Nairobi. En
contra de la postura dels països
subdesenvolupats q u e volen crear
Informes tel. 246-37-39 (de 4J30 a 830)
grans reserves d'aliments per a evitar oscil·lacions de preus i manques ,

JOIERIA
ARGENTERIA
RELLOTGERIA
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de la intei a. ovincial esmentades,
presidides per llurs caps, Alberto
Monreal i Silva Munoz per UDE, i
Jesús Barrios de Lis i Juan Antonio
Cànovas per UDC.
RECLAMACIONS UGT
La Unió General de Treballadors
( U G T ) ha començat a gestionar els
tràmits necessaris perquè li sigui
retornat el patrimoni que li fou confiscat el 1939 pel govern franquista,
segons informacions de "La Vanguardia" i de "Cuadernos para el
Dialogo". Aquest patrimoni es compon entre d'altres béns, de la propietat de 38 diaris —la majoria dels
quals componen actualment la cadena del "Movimiento", a m b les
capçaleres canviades—, diversos Casals del Poble, solars, instituts i propietats diverses, amb un valor actual
de diversos milers de milions de
pessetes.

DETINGUTS 1 EMPRESONATS
Dos homes i una dona foren ingressats a la presó de Burgos pel
presumpte delicte de distribució de
propaganda il·legal, quedant aixi a
disposició del tribunal de "Orden
Publico". Els e m p r e s o n a t s són
Asumpció Benito, de 31 anys; Jesús
Alberto Pena. de 19 anys, sastre, i
José Antonio Fernàndez, peó, també
de 19 anys.
Cinc persones, tres d'elles menors
d'edat, han estat detingudes a Màlaga pel presumpte delicte de repartir fulletons de caràcter polític a
diferents llocs d'aquella ciutat. Es
tracta de Manuel López, de 22 anys,
forner; Anselmo Ruiz, de 23 anys,
electriçista i càrrec sindical de "Siemens", i els menor S. R.; J. L. C.
i J. M. S., tots tres de 16 anys, seminaristes.

Entra en vigor l'augment de pensions de ia Seguretat Social
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o 4.000 pessetes en cas d'orfandat
absoluta, a distribuir entre els destinataris per parts iguals; 2.000 pessetes per cada beneficiari de pensió
m favor dels familiars. En cas que
no hi hagi vídua ni orfes pensionistes pel mateix causant, el mínim serà de 4.000 pessetes per un sol beneficiari i de 2.000 amb algun increment en cas d'ésser més d'un;
6.000 pessetes per jubilació quan els
beneficiaris no hagin complert l'edat de seixanta-cinc anys i 4.800
pessetes per invalidesa provisional
o llarga malaltia.

f COMARRUGA
(Tarragona)

1
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GRAN HOTEL
Preus Especials
del 16 de Maig
al 14 de Juny
6 dies PENSIÓ COMPLETA
de Diumenge a Dissabte

4.560,- Ptes.

Inclosa 1 hora de Tenis.
Pistes il·luminades
Piscina.
Informació: Tel. (977) 6618 5 0 j

H O S P I T A L , 106
T E L . 242-35-67
BARCELÓ N A - 1

