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FRANÇA

LÍBAN

en marxa Giscard: Problemes amb la llei d'impostos
Problemes en l'elecció del nou president
Les parts en conflicte al Líban han convingut en cessar les
hostilitats
totes les seves formes" i observar una treva de foc
a partir de les 22 hores del dilluns dia 3 de maig, segons declarà Raehid Karame, primer ministre libanès, en informació recollida per l'agència MAP.
Es prengueren mesures per cessar
els Combats en la zona comercial de
la capital, afegí Karame, que féu la
seva declaració en acabar la reunió
celebrada, sota la seva presidència,
per l'Alt Comitè Militar.
PRESIDENT PROBLEMÀTIC

abans

Esquerrans i dretistes —que
d'això s'havien combatut aferrissadament—, només s'han posat d'acord
tàcitament, per a dir que l'elecció presidencial no podrà efeetuar-se com
era programat.

quals fa sospitosos de col·laboració en
l'explosié d'una bomba a Jerusalem,
que ferí més de trenta persones,
algunes d'elies greument. Ün portaveu de la policia declarà que la bomba, col·locada a sobre d'una motocicleta aparcada en el centre de la ciutat, provocà també l'incendi de quatre cotxes. L'exulpsió es produí cinc
minuts abans que el so de la sirena
anunciés el començament del dia dels
caiguts israelins. Aquesta és la segona bomba en u n a setmana, atribuïdes ambdues als palestins.
D'altra banda, arran de la petició
d'Egipte que demana la reunió del
Consell de Seguretat de l'QNU sobre
les darreres agresions israelines en
les zones ocupades de Cisjordània i
Gaza, ahir es van celebrar consultes
en l'esmentada organització.

Kissinger: darrers dies a l'Africà

"Quatre dies abans d? la data programada per la sessió del Parlament,
e s ciutadans es pregunten si tal sessió podrà tenir lloc: cn i com?'r;
—comentava ahir al matí un locutor
de la ràdio falangista manejada per
partidaris del president Suleiman
Fraqjieh.
Per la part contrària, el poderós líder de l'esquerra musulmana, Kamal
Jumblatt, ha manifestat que, si no
s'accepten les seves demandes, "la
ses ió de! dissabte no se ce'ebrarà i,
per tant, l'e ecció de nou president
no es farà aviat".
Aquests advertiments dels dos bàndo's en lluita fan néixer nous dubtes
sobre les gestions tendents a afavorir les iniciatives de pau sota auspicis sirians, les quals inclouen l'elecció presidencial de subtitució de Suleiman Franjieh com a punt clau.
PALESTINIANS DETINGUTS
La policia israelina va detenir ahir
S més d'un centenar d'àrabs, als

El secretari d'estat Henry
Kissinger va dedicar tres dies
de converses per egboirar la
possibilitat que es produeixi
una "comminació" dels Estats
Units les nacions més pobres.
Kissinger va assistir ahir a un
dinar a Nairobi que oferí ep
honor dels representants de les
nacions pobres del món. els
anomenats 'països menys desenvolupats".
Més tard s'entrevistarà amb els representants dels 4.500 delegats que
asisteixen a la conferència sobre comerç i desenvolupament (UNCTAD).
entïe .els quals figura el president
filipí, Fernando Marcos, f després
p.Qsara fi al seu viatge per països
africans que ha-durat dues setmanes. El dijous donarà a la publicitat un comunicat sobre les seves
experiències a Afriea.
NÒ PENSA ENTREVISTAR-SE
AMB KISSINGER
El

primer

ministre

sud-afrieà
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L'Assemblea Nacional france- molts dels seus volen votar en con-,
sa ha discutit aquests dies el tra. Ahir mateix, el president de la
projecte de llei més important Cambra de Comerç de París escrides que Giscard d'Estaing fou via en la primera plana de "Le Fiproclamat president de la Repú- garó" que aquesta llei és "un atemptat contra l'estalvi".
blica, el maig del 1374. Es tracr
ta de. la llei d"'impostos a les
plus-vàlues" obra mestra del reUn diputat gaullista va dir fa uns
formisme giscardià. que fins ara dies que "ens negarem a votar aquesta llei, que no hauria d'haver sortit
només havia tocat el domini dels
costums (reforms de lliberali- mai de l'oblit més absolut". A trazació de l'avortament, la píndo- vés de la premsa orientada cap a la
la i el divorci) o la minva de dreta, les protestes no paren: "Gisl'edat electoral als 18 anys. Ara, card, vés amb cura, que no t'hem
però, França es troba davant votat per que ens posis més imposun projecte que és l'inici d'una tos", ueia "Le Journal, de dimarts.
"Amb les plusvàlues s'ataca el senprofunda reforma fiscal i crea
en conseqüència una tempesta timent nacional franGès del patrimod'atacs impulsats pels mateixos ni", ha dit "Le Figaró", "Els capitals
diputats de la majoria presiden- fugiran abans que guanyi resquerra,
si continuem així", ha dit un setmacial.
nari d'extrema dreta, I així e§ podria continuar indefinidament.
ATEMPTAT CONTRA L'ESTALVI
Desafiant tots els seus, Giscard na
dit que "aquesta llei és el pnmer
El problema peF a Giscard,^ prin- gran test del reformisme i eis qui
cipal inspirador d'aquesta llei és que em van elegir l'nan de votar".

JqfcnVorster no pensa entrevistarse amb el secretari d'estat nordamericà Henry Kissinger, segons informà dilluns un portaveu del primer
ministre informa Efe. El portaveu
aelarí les informacions captades a
Nairobi, segons les quals Kissinger
s'entrevistaria amb Vorster a Europa.
Les autoritats nord-ameri.canes
també. desmentiren que el secretari
d'estat s'entrevistés amb Vorster,
encara que els dos homes coincidiran a Londres els mateixos dies durant aquest mes. Les esmentades
autoritats van manifestar també que
les al·ludides informacions eren pures especulacions, però van afegir
que el EUA són favorable a qualsevol mediació per posar terme al
conflicte de Rhodèsia.

Servant-Schreiber, diputat centrista, ha tret la tesi que existeix un
complot contra el Giscard, i ha criticat ensems ía frase del diputat gaullista qu e arribà a dir (jue "aquesta
llei ès la revenja de l'aristocràcia (es
contra la burgesia (referint-se a la
referia a Giscard i els seus íntims)
burgesia nacional, tradicionalment
representada p e l s gaullistes)". L'observaciò no és mai feta. Més que
d'un complot es tracta d'una contradicció entre dues línies de política
econòmica: els gauiiistes voldrien
continuar sense cap reforma fiscal i
enfortir políticament França en ei
conservadorisme. Però Giscard vol
superar, segons diu, tot "anacronisme",^ i al mateix temps que uneix
millor el capitalisme francès amb
els Estats Units d'Amèrica, vol intentar, seguint l'exemple alemany,
la progressiva implantació d'una social-democràcia que pugui atreure
gran part del partit socialista, i marginar així per sempre els comunis
tes al paper de perpètua oposició.

dents. Però avançar leg eleccions es
un risc massa gran per a Giscard ja
que els últims sondeigs d'opinió donen l'esquerra per guanyadora, si
ara es produissin eleccions, amb el
53 o—
per cent de vots.
TÍMIDES REFORMES
"Le Monde" d'ahir publicava en
primera plana un article del seu enviat especial a Madrid, Marcel' Niedergang, titulat "El pla de reformes
d'Àries és considerat massa tímid pel
rei Juan Carlos". Seguint la curiosa
costum que tenen alguns' dirigents
polítics espanyols de dir sobro tot
als òrgans estrangers les seves ^ opinions, un alt funcionari ha dit al
periodista francès que "millor que
les reformes fossin més ràpides. Però
el problema no és el ritme de reformes sinó que els mateixos principis
(s'entén democràtics) no són clars,
i això es greu". Niedergang revela
que la futura cambra baixa o de
diputats només tractarà assumptes
econòmics i financiers, i deixarà
l'autèntic poder legislatiu a }a cambra alta o Senat, que el periodista
defineix com a "refugi dels jerarques del franquisme i dels homes del
règim".
,
„ ,.
L'exemple mes clar que l'articulista posa que les divergències n o
són simples rumors, és el d'aquella
nota que sortí a la revista americana "Newsweek" a finals del novembre passat. "Newsweek" deia aleshores que Joan Carles era partidari d'una democràcia amb l'exclusió
del partit comunista. Però La Zarzuelà va desmentir-ho. E n canvi n o
ha desmentit res del recent article
de "Newsweek" que parlava de les
divergències entre els dos primers
homes de l'Estat Espanyol. I fins
aquí l'article de "Le
que
sembla confirmar efectivament
com que fins ara es trobava entre
interrogants.
ERNEST UDINA

Monde",

quel-
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Aquest és el sentit de la reforma
de Giscard, que demostra una vegada mes que hi veu molt més llarg
que molts dels seus. Davant les reticències contra aquest projecte el govern ha dit que acceptarà lleugeres
modificacions però que el projecte
ha de ser aprovat. Encara que fins i
tot alguns ministres gaullistes no es
mostren entusiastes, Giscard sortirà
amb la seva però el projecte acabarà en una llei que" serà la mínima
representació de la reforma que en
un principi havia imaginat el president. El problema per a Giscard és
greu, perquè la força de la unió sagrada dels conservadors —un "bunker" a la francesa que de tota manera no té res a veure amb el de
Madrid—, fa ben palesa la manca
de mitjans del president per a realitzar la seva política. Si volgués que
la reforma fiscal fos profunda, només li quedaria una solució: decretar
eleccions legislatives anticipades que
donessin la majoria a l'ala avançada
de la seva majoria presidencial, és a
dir, centriste i republicans indepen-
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BRASIL. — El president del Brasil, general Ernesto Geisel va sortir
dilluns cap a Gran Bretanya per a
realitzar una visita oficial de tres
dies. L'acompanyen la seva muller i
diversos ministres. Es el segon viatge que fa a Europa en pocs dies ja
que del 26 al 28 d'abril va visitar
París.
CEE. — El diputat i ex-primer
francès Jacques Chaban Delmas es
pronuncià ahir, en una conferència
a Bordeus, per una ampliació de la
Comunitat Econòmica Europea (CEE)
a Espanya i Grècia. "Sense aquests
països del Mediterrani —remarcà—
Europa seria un conjunt mal equilibrat, que abandonaria part del seu
passat i part del futur". Finalment,
Chaban Delmas creu que aquesta
ampliació requeriria una profunda
anàlisi per a aconseguir la seguretat
dels productes agrícoles.
LISBOA. — La Democràcia Cristiana ha decidit de no impugnar les
eleccions per a l'Assemblea de la República (Parlament), fetes el diumenge 25 d'abril, encara que consideri que l'electorat lout induït a
error. La decisió ha estat presa en
veure els inconvenients que produiria tal mesura per a "l'equilibri i l'estabilització de la democràcia a Portugal".
MARX. — La troballa de documents de Marx, desconeguts fins ara,
es va fer pública ahir per la família
Marx en una conferència de premsa
convocada per l'Institut de Marxisme-Leninisme de la RDA (República
Democràtica Alemanya).
PEQUIN. — Es diu que el ministre d'Educació de la Xina Popular
Chou Jung-hsin, polític que ha estat
objecte de dures critiques, ha mort
d'una hemorràgia cerebral, cosa que
no s'ba pogut comprovar ja que un
portaveu oficial a que es va posar
la qüestió va esquivar-la.
PULITZER. — Sidney Schanberg,
del "New York Times", ha guanyat
el Premi Pulitzer 1976, per a reportatges d'afers estrangers, per haver
cobert la presa de Pnom Penh per
les forces nacionalistes i revolucionaries, informa Efe.
El "Daily News'
d'Anchprage
(Alaska) ha guanyat el mateix premi per les seves revelacions sobre
l'impacte de la influència de reactor»
en la política i economia d'Alaska.

