
ostirala
#  BERANGO. 500 bat lagun 

inguru manifesiatzen dira 
herri honetan, Soriako es- 
petxeratuen askatasunaren 
alde eta M adrilen erabaki 
estatutoaren aurka.

#  A R R IG O R R IA G A . H erri 
honetako «Etxe-Bego» ta-
berna m etrailatzen dute. 
Beste b eh in  ere  g erta tu  
z a io  h a la k o r ik  ta b e rn a  
honi, ihazko otsailean hain 
zuzen.

larunbata
#  BEA SA IN. Je su s  M aria  

Colomo, «Sunday» dantza- 
tokiko zerbitzaria hiltzen 
dute tiroz. Zenbait egunka- 
ritan agertu bezala, sala ta-
ria om en zen V illafrankako 
30 urtetako gizon hau.

9  BILBO. N icaraguako kon- 
tsuletxea hartzen dute sin- 
bolikoki. Sandinozaleen al- 
deko kom iteak eta  KAS 
eta  EM K -O IC  alderdien 
laguntzaz egin zen ekintza 
hau.

#  D ON O STIA . «Estatutoare- 
kin presoak kalera» lem az 
egindako m anifestapenean 
zenbait izkanbila sortzen

da, lem a horren alde eta 
aurkakoen artean. 1500etik 
2000 m an ifes tar i inguru 
egon zirela jotzen  da.

0  TO LO SA . 200.000 pezeta 
inguruko baliodun kalteak 
eg iten  d itu z te  Tolosakc 
«Laskorain» ikastolan. Ha- 
rriz eta  makilez. a teak, leí- 
hoak, le iharrak, eta  labora- 
teg i-tre snak  a p u rtu  bail 
zituzten.

igandea
#  SO R IA . A m n istia ren  al- 

deko zegoen deiak, badu 
arrakastarik , baina hala eta 
guztiz ere 40 inguru lagu- 
nek kontrolak pasatuz, So- 
rian sartzea lortzen dute.

#  IRUINEA. Sorian sartzea 
lotu ez duten  jendea , hiri- 
buru honetan elkartu eta 
manifestatu egiten da, poli- 
ziaren tiro eta kolpe artean 
Ondorioz, gauetik aurrera. 
zenbait detenitu  izan zen.

0  BIZKAIA. H om enaldi bat 
egiten diote, Parisen tiroz 
hildako  M artin Eizagirren 
G orbeia m endian. Txistu- 
hots, poesia eta kanta ar-
tean bota zuten Eizagirre- 
ren hautsa.

H ernaniko  udeletxea bonba bat lehertu ondoren. 
Errenderiakoari berdin gertatu zitzaion. Biek zituzten 
H erri Batasunako alkateak.

Gipuzkoako gobernad zibilak anim oak em aten dizkio 
grisari, M artuteneko kartzela atarían; kazetariak le- 
kuko.


