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Renovada tensió Moscou-Pequín

Kissinger va arribar ahir a Monròvia

Un portaveu oficial xinès va
declarar ahir que l'explosió que
dijous es produí a i'embaixada
soviètica a Pequín fou "un
acte de sabotatge realitzat per
membres d'un moviment contrarevolucionari".
Diplomàtics
residents a Pequín opinen que
és difícil de creure que l'explosió fos deliberada. Preguntat, un diplomàtic, sobre les informacions segons les quals havia estat detingut un xinès després de l'incident, respongué:
"Res d'aixó no és cert".
Segons els soviètics, l'explosió es
produí cap a les 14 hores, hora xinesa, però el primer ministre xinès,
Hua Kuo-feng, no va fer referència
al fet, en pronunciar un discurs antisoviètic algunes hores més tard. El
primer ministre, que es trobava en
tm banquet oficial, es referí a Moscou tot dient que era "la perillosa
font de la guerra".
La notícia de l'explosió fou tramei a per l'agència soviètica Tass i per
dos policies xinesos que feien guàrdia devant el portal de I'embaixada,
Tanjug digué que els dos guàrdies
foren ferits greument, no morts, en
ésser afectats per l'ona expansiva.
Segons Tanjug, a I'embaixada fou
prohibit a tothom, excepte per als
vehicles diplomàtics soviètics, que
acudiren al lloc tan aviat com fo-

ren assabentats del fet. L'agència iugoslava afegia que hi havia moltes
especulacions sobre la "misteriosa"
explosió car. tot just després, el començament del carrer devant l'edifici soviètic havia estat netejat de
les restes de l'explosió, i ja no en
quedaven indicis de les posibles causes.
L'explosió davant I'embaixada soviètica a Pequín, hagi estat obra o
no d'un moviment "contrarevolucionari", ve a agreujar una situació de
tensió entre Pequín i Moscou. Darrerament s'han multiplicat els factors d'enfrontament i hostilitat amb
problemes com el d'Angola i l'Orient
Mitjà, on Pequín ha respost ràpidament al giravolt antisovèitic de la
política egípcia. En aquests darrers
mesos, la Unió Soviètica es veié fins
i tot en el cas de desmentir l'esclat
de nous enfrontaments armats en la
frontera amb Xina.
A questa renovada tensió entre les
dues capitals del món socialista
s'hauria d'afegir les recents acusacions d'Albània, petit país europeu,
aliat fidel de Xina, que ha acusat
als dirigents del Kremlin d'intentar
fer-se amb el control del país. Sembla que han estat detinguts alguns
pro soviètics que, segons versió oficial albanesa, tenien per finalitat
provocar sabotatges i reparar un
cop d'Estat favorable al "revisionisme" de Moscou.

Smith parla de coalició en entrar quatre negres al govern
Mentre el secretari d'Estat
nord-americà, Henry Kissinger,
arribava a la capital de Libèria
. tot prosseguint el seu viatge per
diversos països africans, a Salisbury, Ian Smith, anunciava ahir
triomfalment un Govern de coalicció en incloure diversos ministres negres en el Gabinet.
Kissinger. ha millorat de l'empiocament que patí a Kinshasa, arribà
ahir a Monròvia, procedent del
Zaire. En aquest país, el president,
Mobutu Sese Seko afirma en una
conferència de premsa que havia exposat al polític nord-americà la seva
intranquil·litat per la seguretat del
país. " A Angola tenen tancs pesats
T-34-2 i T-54-S i al Zaire no en tenim cap", digué Mobutu, que assenyalà després que l'ajut xinès continua però és insuficient.
MINORITAT
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Mobutu digué també que havia
remarcat a Kissinger la inexistència pràctica al seu país d'una Marina de Guerra, mentre Angola i el
seu enclau Cabinda, al sud i al nord

del Zaire, tenen centenars d'unitats
navals.
Pel altra banda, segons informa
l'agènaia Efe. el primer ministre
rhodesià Ian Smith declarà ahir que
el nomenament de ministres negres
per al seu Gabinet ha creat una coalicció governamental amb la qual
espera obtenir l'adhesió de la població negra del país.
En una conferència de premsa.
Smith digué que arribarà un dia en
què els ministres africans seran responsables dels afers nacionals, oposadament als dirigents tribals.
ELS POLÍTICS NEGRES A L
PODER
Ian Smith no descarta la possibilitat que alguns polítics nacionalistes
negres passin a formar part del seu
govern. En una conferència de premsa televisada de més de tres quarts
d'hora de durada, respongué a les
preguntes dels periodistes sobre ei
nomenament de quatre caps de tribu com a membres del govern ' la
presència d'uns altres tres negres
com a vice-ministres, i al mateix
temps anuncià el futur nomenament
d'uns altres tres negres per al càrrec de ministre.
REACCIONS
Els medis nacionalistes rhodesianes digueren ahir que les gestions
governamentals per aconseguir que
quatre'caps negres passin a formar
part del govern, no canviaran llurs
projectes de constituir una majoria
governamental negra.
Aquests medis, informa Efe, afirmaren que el "Ximurengaas" (lema
africà per a la lluita armada) no
seria desat pel fet que Ian Smith
hagi introduït quatre negres al govern car, afegiren, "aquesta decisió
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significa molt poca cosa i,a més,
arriba tard".
Els quatre caps negres membres
del senat rhodesià no disposen de
cap cartera específica. Això no obstant, un portaveu governamental digué que aquests negres tindran la
responsabilitat del "desenvolupament
regional" de les regions negres del
país, i gaudiran de la mateixa categoria que llurs col·legues blancs.
WALDHEIM I KISSINGER ES
TROBARAN A KENIA
El secretari general de les Nacíon»
Unides. Kurt Waldheïm, i el secretari nord-americà d'Estat, Henri Kissinger. es reuniran a Kènya a la pròxima setmana per tal de parlar dels
problemes africans, segons informa
Efe.
Kissinger també té programat de
fer un parlament sobre el comerç i
el desenvolupament a la conferencia
de l'ONU, a Nairobi el dia seqüent
que Waldheim presideixi la cerimònia d'obertura de la reunió.
TRENCAMENT " I N V O L L N T A R I "
DEL BLOQUEIG
La Corporació britànica del Carbó
s'ha trobat que havia trencat el bloqueig de Rhodèsia sense saber-ho.
Un portaveu de la corporació
anuncià ahir a Londres que s'ha iniciat una investigació per tal d'esbirnar com .arribà a les mines de SudAfrica un carregament de carbó. Segons les primeres indagacions el carregament tenia un certificat de la
Cambra de Comerç sud-africana que
establia un port de Moçambic com
el seu punt d'origen. Segons sembid,
un agent de la corporació anglesa
consignà el carregament procedent
de Rhodesia en un període de manca
de fusta.

ARGENTINA

Atac contra un destacament de policia
Un escamot va atacar ahir
matí amb foc de bazooka un
destacament de policia de la
província de Buenos Aires i ferí
greument dos suboficials, segons
les primeres informacions de
font extraoficial, informa Efe.
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Vint membres d'una organització
{guerrillera encara no. identificada,
que anaven en una camioneta i dos
automòbils, atacaren a les vuit d'ahir
(les 13.00 d'hora espanyola) el destacament de la policia a San Justo,
a vint quilòmetres de Buenos Aires.
Segons les primeres informacions,
pel cap baix dos sub-oficials de la
policia de la província de Buenos
Aires resultaren greument ferits pels
dispars de bazooka i armes automàtiques fets pels extremistes.
El destacament fou seriosament
malmès i la façana de l'edifici quedà destruïda.
S'ignora la identitat dels agressors però se suposa que pertanyen
a l'organització d'origen peronista
"Montoneros". Els "Montoneros" desenvolupen una forta activitat guerrillera, que contrasta amb l'actitud
de l'altra gran organització guerrillera argentina, l'Exèrcit Revolucionari del Poble.
L'EXERCIT CONTRA ELS
GUERRILLERS
Tropes de l'exèrcit van matar ahir
s la matinada, en un enfrontament,
dos guerrillers, i van apoderar-se
d'armes i explosius, segons informen
els caps del III Cos d'Exèrcit.
El parte oficial diu que, a les 05.00
hores (10.0 hora espanyola) d'ahir,
quan uns efectius militars efectuaven una patrulla pel barri Ramón J.
Carcano, es van enfrontar amb un
grup d'elements subversius.
"Immediatament —afegeix ei comunicat— els soldats, que pertanyen al batalló 141, van atacar i van
abatre dos delinqüents, mentre els
altres fuguien en un vehicle que, segurament, els estava esperant a les
rodalies. Pels rastres de sang que es
van trobar després en aquell indret,
cal deduir que alguns dels fugitius
anaven ferits." El comunicat oficial
afegeix qus « van recollir duaa pis-

toles metralladores, un fusell automàtic lleuger (Fal), calibre 7,62, i
material explosiu i incendiari.
En el comunicat no es diu si els
guerrillers abatuts pertanyien a
l 'Exèrcit
Revolucionari del Poble
' E R P ) , marxista-leninista, o bé als
"Montoneros" —peronistes—, que
són les dues principals organitzacions
guerrilleres que actuen al país.

FRAU.— Una investigació, en què
estan embolicats alts dirigents del
Banc d'Anglaterra, fou oberta ahir
pel ministeri de Finances davant la
sospita d'haver-se produït un frau
de centenar ae milions de dòlars.
Des de la seva fundació l'any
1694, aquesta és la primera vegada
que es realitza una investigació al
Banc d'Anglaterra i es posa en dubte l'honorabüitat de la institució.
NEUTRALISME.— Els països neutrals d'Europa —Suïssa, Finlàndia,
Àustria i Suècia—
intensificaran
llurs accions conjuntes i cercaran
l'adhesió al neutralisme de nous països. Aquesta és una de les conclusions a què han arribat els representants delo esmentats països en
una reunió que acaba de finir a Hèlsinki.
URSS. — Dimitri Ustinov, menvbre del Comitè Central de la secretaria de Defensa, fou n o m e n a t
abans-d'ahir ministre de Defensa de
la Unió Soviètica, càrrec que ocupava el mariscal A n d r e i Gretxko,
mort fa pocs dies, segons anuncia
l'agència oficial soviètica Tass.
Ustinov, de seixanta-set anys d'edat, és el primer civil que ocupa
aquest càrrec des que Lleó Trotsky
l'exercí l'any 1918.
VIETNAM. — Vietnam va celebrar ahir el primer aniversari de!
seu alliberament —quan les forces
nacionalistes i revolucionàries enderrocaren l'anterior règim— amb
crides a la reunificació, projecció
de pel·lícules i emissions especials
de ràdio que explicaven els quaranta-cinc dies del bloqueig militar de
Saigon abans de la seva rendició.

