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ESTATS

El s e c r e t a r i nord-americà
<FEstat, Kissinger, arribà d i umenge a Nairobi, en la fase final de la gira de set nacions de
l'Africa, per a pronunciar un
discurs en la IV Conferència de
la UNCTAD (Conferència de les
Nacions Unides sobre el Comerç
i el Desenvolupament), segons
informa Efe.

L'ACUDIT DE L ' A N Y
En aquest discurs d a v a n t la
UNCTAD, hom espera que Kissinger
proposi la creació, el proper dijous,
d'un "Banc Internacional de Recursos", L'objetiu d'aquest banc consistiria en empènyer la inversió privada en el camp de les primeres matèries als països en fase de desenvolupament.
La suggerència del secretari d'estat nord-americà, Henry Kissinger,
« i el sentit que l'antic primer ministre britànic, Harold Wilson, hauria
de fer d'intermediari en els problemes constitucionals de Rhodèsia, és
"l'acudit de l'any", han dit fonts del
govern racista de Ian Smith.
El primer ministre de Rhodèsia, ha
refusat de fer cap comentari sobre
aquesta insinuació, feta per Kissinger a Nairobi.

Les fonts esmentades, diuen que
les diferències ideològiques entre
Smith i Wilson, són massa àmplies
perquè ambdós puguin aconseguir
qualsevol tipus d'acord, ja que el
polític anglès s'ha mostrat sempre
com un fort opositor al règim minoritari blanc que governa Rhodèsia.
Ni Wilson, ni cap altre polític britànic farà d'intermediari a Rhodèsia,
perquè no hi tenen res a fer,
manifestaren fonts governamentals
britàniques, a Londres.
Whitehall denegà així qualsevol
possibilitat que l'ex-primer ministre
britànic prengui part en la crisi entre
els blancs í negres, tal com s'ha dit
a Nairobi.

AMIN: SUDAFRICA HAURA
DE L L U I T A R v
"Àfrica del Sud no aconseguirà la
llibertat sense la lluita armada", ha
declarat el president d'Uganda, Idi
Amin Dada, en una entrevista al diari iugoslau "Vjsenik".
Idi Amin reivindicà a més les fonts
naturals africanes per als estats africans. Va dir que és important per a
l'Africa que les reserves naturals s'aprofitin i que els seus productes s'elaborin en el continent africà, i no en
els països industrialitzats.
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Ford cedeix avanta

L'UNCTAD rebrà Kissinger
Wiíson rebutja intervenir a Rhodèsia

UNITS

Després de les eleccions primàries celebrades el dissabte
darrer a Texas i que foren guanyades per Ronald Reagan del
Partit Republicà i Jimmy Carter del demòcrata, els candidats
compten amb el següent nombre de delegats per a llurs respectives convencions presidencials.
Demòcrates: Carter, 446 delegats:
Jackson, 204; Udall, 175: Wallace.
112; Stevenson, 86 i Humphrey, 69
delegats. Per arribar a la candidatura demòcrata en la primera votació són necessaris un mínim de vots
de 1.505 delegats.
Republicans: Ford. 306 delegats;
Reagan, 235. Per a ser nomenat candidat presidencial republicà, qualsevol dels dos aspirants han d'aconseguir un mínim de vots de 1.130 delegats en la primera convenció d'aquest partit.
Per avui hi ha prevista la celebració de noves eleccions primàries,
aquesta vegada en els estats d'Indiana, Alabama, Geòrgia i el districte de Colúmbia, on rau la capital
federal Washington.
PERILL PER A FORD
L'acaparadora victòria de Ronal
Reagan en les primàries de Texas,
ha fet que per primera volta, des
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que va començar l'actual campanya
electoral, Gerald Ford, president
d'EUA, vegés perillar la seva candidatura per a ser elegit candidat a
president del seu partit. Aquesta segona victòria electoral obtinguda
per Reagan ha fet que el total de
delegats que el sostenen sigui de
235. ço que fa una diferència de 71
delegats davant els 306 de Ford.
C A N A L DE P A N A M A ,
PUNT POLÈMIC
El Canal de Panamà s'ha convertit des d'ahir en el tema més polèmic de l'actual campanya electoral
nord-americana, i que pot decidir
l'avenir de la presidència dels EUA.
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Se cerquen noves fórmules al Líban
Continua la violència mentre surt nou president
Despres úe l'aceptació de prorrogar la "treva" per un temps
en principi indefinit, la coalició
islàmíco
progressista libanesa
adoptà una actitud constructiva i guanyi temps, mentre les
forces polítiques cerquen febrosament una nova base de discusió i arranjament per a la
guerra civil.
Informa Efe que el recurs a un
mot com "treva"- no té fonament,
car en les últimes quaranta-vuït hores. han mort piop de dues-centes
persones. Vénen notícies que els
combats s'intensifiquen en les àrees
de muntanya,
on ja existeix una
pràctica divisió en dues zones (dretista - cristiano — maronita i "progiessista") i la present treva és la
que fa vint-i-nou, de totes les que
endebades, el<ib< >? en els bel·ligerants
B A T A L L A PEL NOU PRESIDENT
En un context així, hom ha de
concloure que eis anuncis sobre decisions relacionades amb treves o
mesures per aturar el foc no són
res més que la tapadora d'un esforç
que és de natursiesa pròpiament política i ara es juga en dos fronts
principals: e>i píper de Síria, que
se les ha d'haver mab dificultats en
augment i la botella per la designa-
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Després de l'èxit de Reagan, dissabte, a l'estat de Texas on va guanyar
a Ford en èls 96 districtes electorals de l'Estat, gràcies a la seva promesa de no fer cap concessió a Panamà sobre el Canal, ahir no es parlava de res més a Nord-amèrica.
El vice-president d'Estats Units,
Nelson Rockefeller, en un interviu
davant les càmeres de televisió de
la cadena " A B C " va dir que el país
no pot tornar la sobirania del Canal
de Panamà perquè mai va ser seu.
Va criticar durament les teories de
Reagan al respecte, i va elogiar el
líder panameny Ornar Torrijos al
que qualificà de "patriota". Rockefeller s'ha convertit així en el polític de més altura d'EUA que ha
sortit en defensa de les negociacions
del govern Ford amb Panamà.
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ció d'un nou president de la República.
Quant al primer tema, els observadors asserv^lfn que les relacions
entre el Fro. t Progressista (o sigui,
les milícies socialitzants, els "murabitum" o nass-eristes independents
e.. Partit Socialista Progressista de
Kamal Jumblatl i la resistència palestina) i el goverr* de Damasc s'han
espatllat novament
Una o dues setmanes, aquest ha
de ser el termini màxim, i gairebé
últim per a elegir un nou president,
acceptar una treva de debò, i posar
fi a un extermini que ha costat, segons càlculs de I't premsa, uns 18.000
morts des que començà la guerra civil, a l'abril de 1975.
TORNA BROWf.
L enviat
especial dels
Estats
Units. Dean Bicwn havia arribat a
la capital del Líban a finals de març
i sortí el 23 i abril per tal de mantenir consultes amb el secretari d'Estat nord-amer:cà Henry Kissinger
i les autoritats de Washington.

JREÜ
GADAFI. — El president libi, coronel Gadafi, senyalava en una entrevista publicada diumenge pel periòdic "Sunday Telegraph" que Líbia
continuarà ajudant algunes organitzacions nacionalistes. El dirigent libi
va confirmar el seu suport moral i
material a l'IRA irlandès. " N o formem part del conflicte d'Irlanda,
però fem costat a la gent que lluita
pel seu alliberament. Per tant, hem
enviat bombes als revolucionaris irlandesos perquè Gran Bretanya pagui el preu de la seva obra després
que en vam eliminar la presència
de la nostra terra", va afegir Gadafi.
GRÈCIA. — "El meu germà ha estat assassinat. Tots en som convençuts", afirma Statis Panagulis, germà del dirigent de la resistència
grega mort la matinada d'abansd'ahir a Atenes. En una declaració
al diari italià "Paese Sera", Panagulis afirma que el motiu de l'assassinat és "l'activitat política que Alexandros sostenia aquests darrers
temps", especialment amb la "publicació d'alguns documents de la policia militar, en qui; es demostra la
complicitat de certs personatges de
l'actual escena política grega amb la
sublevaeió dels coronels".
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