
Euskal herritar, bretainiar eta

kortsikarrak Parisen presoen alde

POLITIKA

Inoiz baino jende gehiagok hartu du parte Parisko espetxeetara egindako martxan

Euskai nerritarrek urtero

egin ohi duten presoen
aldeko Parisko ibilaldiari

Kortsika eta Bretainiako

delegazioak gehitu zaizkio
aurten. Goizeko

presondegietako itzuliaren

ondoren, manifestaldi *

jendetsua izan zen Parisko

karriketan arratsalde

partean.

HUR GOROSTIAGA / PARIS

Bosgarren amnistiaren aldeko

Parisko ibilaldian, kopuru han-

dian heldutako euskal herritarrek

beren presoen askatasuna galde-
giteko parada izan zuten. Horie-

kin batera kortsikarrek egun
Frantziako kartzeletan dituzten

15 preso politikoen askatasuna

aldarrikatu zuten. Azkenik, bre-

tainiarrek bereziki azken urtean

jaso duten «errepresioa» salatu

zuten, eta Euskal Herriari «el-

kartasun osoa» adierazi zioten.

Goizeko ekitaldiak zortziak

hogei gutxi aldera hasi ziren Ipar
Euskal Herriko autobusak Fres-

nesko presondegira iritsi zire-

nean. Gaueko bidaia luzeko ko-

meriak atzean utzita, presonde-
giari itzulia eman zioten, gaita
soinuaz abiatu eta txalapartaz
bukatu.

Itzulian zehar presoen askata-

sunaren aldeko oihuak, errepre-
sioaren aurkako aldarrikapenak
eta IK eta ETAren aldeko eslo-

ganak nagusitu ziren.

Murruetako margoek ere tarte

handia izan zuten presondegia-
ren inguruko ibilaldian, pareta
eta inguruak guztiz kolorezfa-

tuak geratu baitziren. Altxafe-

roak ere urrunetik entzun ahal

izan ziren.

FRESNESKO Fresnesko ekital-
LEIHOAN diak emozioaren

PRESOA gail urra ukitu

zuen, presondegiko leihora eus-

kal preso politiko bat agertu ze-

nean, ikurrina eskuan eta «gora
Euskadi askatuta» oihukatuz.

Ipar nahiz Hego Euskal Herriko ehundaka lagun izan zen atzo Parisen. H. G.

_XLa Sante-ko eta Fresne-eko espetxeak ingu-
w ratu ondoren, 1.500 lagun manifestatu zen

Pariseko kaleetan.

Zortziehun kilómetro eginak zi-

tuzten euskal herritarrek gogo
onez eta ahal bezain finki eran-

tzun zioten.

Ipar Euskal Flerrikoak itzulia

bukatutakoan autobusetan sar-

tzear zirela iritsi ziren lerro-le-

rroan Hegoaldeko autobusak.

Hauek berant pixka bat hartu

zuten mugan zenbait erretentzio

izan baitzituzten, baina bestela-

ko ondoriorik gabe.
La Sante Paris erdialdeko

presondegira, berriz, hamaika

t’erdiak aldera iritsi ziren auto-

bus guztiak. La Santen preson-

degiaren itzulia kasik osorik egi-
teko aukera izan zen, nahiz eta

bertan zeuden CRS batzuek
itzuli osoa egitea galarazi zuten.

Ibilaldi hau ere musika eta kan-

«man ta zabal zaiu
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tuz alaiturik izan zen denbora
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PARISKO La Santetik Bau-
METROAREN bourg-era joate-
OKUPAZIOA

j-q, metroa era b¡-

li zuten bertaratutakoek urtero

egin ohi duten bezala. Kantu eta

algarak ere ez ziren falta izan

metroa okupatu zutenen artean,

bertakoen harridurarako. Arra-

tsaldean, bazkalorduan ipurdia
lurrean izoztu ondoan, manifes-

taldia Baubourg zeñtrotik abiatu

zen auzitegiraino; I.sooetik gora

lagunek hartu zuten parte mani-

festaldian, Liberta, Frankeiz eta

askatasun deien berotasunean.

Bidean egun guztian bezala,
manifestatzaileek «nongoak za-

rete?, zergatik manifestatzen ari

zarete?» galderari behin eta be-

rriz erantzun behar izan zieten.

Hegoaldekoek frantsesezko es-

loganak oihukatzeko ahalegin
franko egin zuten baina irriba-

rrean nonbait agertu zen hala ere.

Larrain dantza eta

hitzaldiak kaleetan

H. G. PARIS

■ Atzo euskal herritarren albo-

tik pasatu zirenek euskaldunek

dantza arraroak dituztela eta hiz-

kuntza bitxian egiten dutela

oroituko dute. Baubourg zentro

parean dagoen plaza gaiteroen
doinuez eta eskutik hartuta zeu-

den bikoteez hornitu zen, Larrain

dantzaren unean, bertako paris-
tar guztiak txunditurik uzteko.

Ondoren hitzaldien garaia
heldu zen, eta euskararekin,
«hizkuntza bitxiarekin», egin
zuten topo biztanleek. Hitzaldie-

tan Kortsika, Bretainia eta euskal

herritarren arteko sostengu eta

elkartasun adierazpenak gailen-

du ziren, «Frantzia eta Espainia-
ko gobernuen errepresio politika
bortitzaren» salatzeko.

Gilíes Beraud frantziar idazle

ezagunak, gisa berean, egun
«orain urte batzuk terroristatzat

jotzen zirenak bakearen nobel

saria jaso» dutela azaldu zuen,

«euskal presoen artean etorkizu-

nean bake nobel sari bat baino

gehiago» egongo dela gehitzeko.
EPSK eta EKBko kideek «bo-

rrokari inoiz baino azkarrago
ekiteko garaia» déla erran ondo- ¡

ren, AABko eledunak «errepre-
sio bortitzaren aitzinean euskal-

dunek gara dezaketen sukarrare-

kin kontuz ibiltzeko» esan zien

Paris etaMadrileko gobemuari.

Oscar Arme

atxilotu du
Goardia Zibilak
Hemanin

DONOSTIA

Oscar Arrue Idigoras atxi-
lotu zuen atzo goizaldean
Goardia Zibilak Hemanin

(Gipuzkoa), Amnistiaren

Aldeko Batzordeek jaki-
narazi zutenez. Berrogei
goardia zibil inguru aritu

ziren atxiloketan AABen

arabera, eta beren jokaera
«txarra eta neurriz kanpo-
koa» izan zela adierazi

zuten.

Operazioa ostiral gaue-

ko hamaika t’erdiak ingu-
ruan hasi eta goizaldeko
ordu bi t’erdiak arte iraun

zuen. Oscar Arrue eta Be-

gofta Gerra, atxilotuaren

neska-laguna, etxera heldu

zirenean goardia zibilek

autotik ateratzera behartu

eta berehala eskuburdinak

jarri zizkioten Arrueri.

Beste goardia zibil batek
Gerrari ileetatik heldu eta

pistola jarri zion lepoan ai-

patu iturriek adierazi zu-

tenez.

Etxera sartu ondoren,

lehen solairuan bizi diren

Arrueren ama, eta azken

honen mutil-laguna kan-

pora atera zituzten. Arrue

polizia egoitzara eraman

zuten eta bi etxebizitzak

miatu zituzten, nahiz eta

eta Arrueren a arakatzeko

baimena zuten soilik.

Senitartekoak kezkatuta

azaldu ziren bere osasu-

nagatik; izan ere, biriketa-

ko gaixotasun bat dela eta

tratamenduan zegoen.

Donostiarren

erantzuna «ez da
nahikoa izan»

Elorzaren ustez

DONOSTÍÁ

Odon‘Elorza Donostia-
ko alkateák atzo adierazi

zuenez, Alfonso Morcillo
Calero udaltzaingoko sar-

gentuaren heriotzaren au-

rrean, hiritarren erantzuna

«ez da nahikoa izan». Eferi

eginiko adierazpenetan
«donostiarren jokabidea
pasiboa» izan dela esan

- zuen Elorzak eta «hildakoa

ertzaina izan balitz jokabi-
dea berdina izango ote

zen» galdetu zien.

«Behin baino gehiago-
tan, autobusak eta udala-

ren patrimonioa, HB eta

Jarrairen inguruko zenbait
talderen eskuetatik salba-

tu» zituela gogorarazi zien

alkateak donostiarrei •
Bestalde Morciiloren gor-

púa atzo eraman zuten

Medellin bere jaioterrira.


