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les quatre províncies

65 treballadors detinguts a Madrid
Cap a les onze del matí d'ahir
nombrosos grups de treballadors es
van concentrar ais voltants del Palau
dels Esports de Madrid amb motiu
de l'I de maig. Com a resultat de
l'actuació policíaca es produïren 65
detencions. Els manifestants duien
pancartes amb continguts al·lusius al
món del treball. Dies abans, dirigents de Comissions Obre: es de Madrid havien demanat al governador
crvil, sense resultat positiu, permís
per a una concentració al Palau dels
Esports, per a tractar de l'atur forçós
cbrer, la conge ació salarial, les llibertats democràtiques i l'amnistia.
Igualment, en d'altres llocs de Madrid. la policia practicà d'altres detencions de persones, traslladades a
la "Dirección General de Seguridad"
Algunes d'aquestes persones foren
posades en llibertat a dos quarts de
dues de la tarda.
El "Monumento a los Caídos" de
Revilla aparegué abans-d'ahir amb
desperfectes en la làpida de maibre
i pintades relatives al primer de
maig. Els bombers municipa s acudiren a diferents punts de tres barris
de la ciutat per a despenjar diverses
banderes col·locades en cables i fanals. Igualment, es podien veure
nombroses pintades a molts edificis.
A Vigo, la poicia va exercir una
continuada vigilància amb vehicles
que recorrien els d ferents carrers
de la ciutat. A l'extrem més alt d'una
grua utilitzada per a la construcció
d'una església aparegué una bandera
roja de la qual penjava un envolto-

ri, cosa que motivà la presència d'especialistes artificiers. En comprovar
que nò hi duia cap bomba, fou retirada pels bombers. D'altres banderes foren també retirades, una d'elles
d'un institut d'ensenyament mitjà Al
migdia, uns quants centenars de persones es manifestaren a diferents
llocs de la ciutat, i foren dispersades
per la policia.

L I DE M A I G A L P A L A U R E I A L
Els reis Joan Carles i Sofia presidiren a Madrid, amb la presència de
diversos ministres del Govern, sotssecretaris. directors generals, presidents de sindicats i d'altres personatges, l'acte d'entrega de títols i recompenses amb motiu de la festivitat
del primer de maig. Els reis entregaren els títols de promoció famiilar,
premis de natalitat, medalles d'or al
mèrit en el treball i títols d'empresa
model D'altra banda, el min-'stre de
Relacions Sindicals havia adreçat
abans un missatge ais treballadors,
arr.b motiu de la festa del treball,
per 72 emisores de ràdio, en què
->ntre d'altres coses digué: "L'Organització Sindical és conscient de *a
necessitat de conformar les seves estructures amb les exigències d'aquesta hora, d'obrir nous camins can a'
que ha d'ésser un sindica'isne basat
en l'enteniïrent i arnb una lliberíat
i una autonomia, e's límits de ?a
qual es determinin pel servei al bé
de tots".

En aquest primer de mais tota manifestació havia estat públicament prohibida pels governadors de les quatre províncies
basques. Fins al moment de dictar aquesta crònica, la impressió general és de fort control
policial, especialment a Sant Sebastià i Pamplona, que ha impedit o dissolt els intents de manifestar-se. A Sant Sebastià la
nit d'abans-d'ahir va ser retirada una bandera basca al carrer
del Port, i ahir matí una altra,
roja, al mateix carrer.
A Pamplona i a les onze del matí
la policia armada ha despenjat una
bandera roja que havia estat col·locada al Carrer Major. A la capital navarra les forces de l'ordre dissolgueren intents de manifestació a'ia plaça dels Furs i davant de l'Audiència,
a més d'una altra, que les autoritats
estimen integrada per diverses centenars de persones, als Jardins de la
faconera.

cap expedient ni sanció, ha arribat a
un acord amb les autoritats competents, pel qual no serà posat a la venda fins dilluns, passada la data del
primer de maig.
Peró hi ha copies de les fotografies
que passen de mà en mà arreu del
País Basc.
ELS PRESONERS BE
SEGÒVIA, A P A R I S
S'ha pogut confirmar avui çue els
quatre presoners çue resten lliures,
dels vint-i-nou cue s'havien escapat
de la presó de Segòvia, han passat
a França, i són a París.
El Ministeri de l'Interior francès
ha rebut les peticions d'asil polític
de tots quatre (tres bascos i un català), i els ha recomanat que facin els
tràmits reglamentaris a través de l'oficina de protecció de refugiats i apàtrides. Mentrestant, tenen ja concedida una autorització provisional de re-

Xifres

VIALTRACTES
La revista setmanal "Zeruko A r gia", que s'edita en llengua basca a
Pamplona, presenta en l'últim número dues pàgines de fotografia en color preses a la Residència de la Seguretat Social de Sant Sebastià, on
és internada Amparo Arangoa, dirigent sindical de Leiza, a conseqüència dels maltractes rebuts a mans de
la Guardia Civil. Les fotografies mostren ben clarament el cos ennegrit a
cops de la noia navarresa, i un aparell de gota a gota enganxat a un dels
seus braços. Amparo Aran?oa va
abandonar abans d'ahir la residència
sanitària per dirigir-se al seu domicili.
La publicació, sense ser objecte de

sidència, limitada a la província de
La Vendée, a la costa de l'Atlàntic,
però lluny de la frontera espanyola.
LLIBRE BLANC
SOBRE L ' E U S K E R A
A banda d'aquests incidents, la notícia cultural de la jornada ha estat
l'Assemblea Ordinària
d'"Euskaltzaindia", la Reial Acadèmia de la
Llengua Basca, en què varen ser nomenats e's jurats de diversos concursos, es va obrir el temps de presentació de candidatures per a la vacant
d'un acadèmic numerari, i es va f e r
pública una relació de noms de Dersones en Euskera per a aprofitar la
decisió en aquest sentit del Consell
de Ministres celebrat a Barcelona, i
es va anunciar la publicació d'un
"Llibre Blanc" sobre la situació actual de la llengua basca al país.
ROBERT P E T I T

oficials de !a vaga del nord

A Bilbao la vaga convocada pei
les organitzacions il·legals va afectar dotze empreses, en les quals van
parar més de deu mil tieoaiiadois.
d'un total de quasi vint-i-cinc mil
que formen llurs plantilles, segons
fonts oficials. La població laboral de
Biscaia és de 316.700 treballadors enquadrats en 60.463 empreses. La ma
nifestació que ahir era convocada
per diverses organitzacions sindicals
en el passeig de l'Arenal, va ser tan
sols un intent. El passeig era ocupat
per nombros forces de ia policia i
només podia pasar-hi el qui acredités que hi vivia També es produïren
diversos intents de manifestació en

altres indrets, però foren dissolts per
ia força publica, i aparegueren banderes vermelles a Basau.i i Portugalete. Es produïren diverses detencions i, encara que se'n desconeix el
nombre exacte, se suposa que és bastant elevat.
A Guipúscoa uns cinc mil cinccents treballadors van anar a la vaga, també segons fonts sindicals. En
algunes e.-np.eses l'atur fou total i
en altres només durà unes dues o
tres hores. A Alaba, les fonts sindicals informen qu e l'atur només afectava cent-trenta treballadors de dues
empreses que no arribaven a trescents treballadors.
A Navarra la jornada laboral es
desenvolupà quasi normalment i només es regist aren aturs intermitents
de mitja o d'una hora en unes quinze empreses, especialment del sindicat del metall.

Ja són a les llibreries i a les cases de discs
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D'acord amb les normes de
l'Institut d'Estudis Catalans
A m b la col·laboració dels professors Josep Camprubí i Joan Badia
d'ÜMNIUM CULTURAL
Guió radiofònic d'ESTEVE BASSOLS, amb la veu de MARIA-MATILDE ALMENDROS
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D'UN

DETINGUT

A la població guipuscoana de Lasarte, uns funcionaris de l'ordre públic van detenir ahir un d persona de
la qual se sospitava que pertanyia a
alguna organització il·legal o que hi
col·laborava. Quan ja erp dins del
cotxe per a ser conduït a la comissai.a, un camió va interrompre ia
marxa del vehicle de ia policia i,
aprofitant aquest instant, un grup
de persones s'hi llençà a sobre.

RESL'NAS SINTETICAS, S. A.
AL SERVEI DE L'INDUSTRÍA DEL PAÍS
Bonavïsta, 15
BARCELONA (12)
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SERVEI DE COTXE

Us ofereix un rec subterrani que vosaltres nateixos
i
podrèu instal·lar
•
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Preguen demanar entrevista
amb antelació 212-06-96
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De venda a:

Servicio Estación - Aragón, 270 • J. Puiggròs - Avda. MistraL, 32-34 • Citesa - Diputación 26 • Ferret R Plà Tall
• Garden Center Mitjans - Autovia Castelldefels, Km. 5,700 - Prat • Ferret. Balius - Pedró IV 130 • Jardín Avl·ll i
I
Antonio, 499 • Jarclós Plantas - Escuelas Pías, 69 • Supervert - Pz. Palacio, 3 • Casa Conillàs - Lauria 11 • l
0
Pz. Tetuàn, 17-18 • Gigi Garden Shop - M. Sarrià, 172 • Manau, S.A. - Campo Flor,do, 31-45 • Poliglàs'- CerriPfiT^QQ "
Ibérica de Hipermercados - Autovia Castelldefels, Km. 8 - S. Boi • Ferret. Pagès - M Gracia 148 • f » , , . . * " J
*
9
tjrac,a 148
Rocafort, 123 • Ferr.t. Ramon Valls - Hm«i
n
'
* Ferret- A"dreu .
Urgel, s5 // Vallaanir
Vallespir, i117.

i als demés especialistes comercials del ram.

