
 עזות- כי חששו ובצרפת באיטליה טיות
תי וח בפורטוגל, הקומוניסטים של המצח

 לידידי תפריע לדיקטטורה, הגלוייד, רתם
ה אירופה ארצות בשאר הקומוניסטים

הקומו המיפלגות מופיעות שם מערבית,
ה מתונים, פרלמנטריים כגופים ניסטיות
הסוציאליסטים. עם לקואליציה שואפים

 במוסקבה. מאלף שינוי חל זאת לעומת
ה מאמר, לפתע הופיע פראבדה ביומון
 הקו על נוקבת אך מוסווית ביקורת מותח

ב הקומוניסטיות המיפלגות של המתון
 נמרצת פעולה והתובע המערבית, אירופה

הקומו בקו כתמיכה נראה הדבר יותר.
 מחלוקת מייד ועורר הפורטוגלי, ניסטי

וב בצרפת הקומוניסטים בקרב חריפה
כנר מרדו, שם המיפלגות ראשי איטליה.

המוסקבאי. בקו אה,
ל ידוע היה זה כל םי־איי־אי. אין
 מצאו והן הסוציאליות, המיפלגות ראשי

בפורטוגל. נגדית לפעולה כשרה השעה כי
 נמסר זה תפקיד היה כתיקונם בימים
דד אנשי :המומחים בידי בילעדית

 של המרכזית סוכנות־הביון סי-איי-אי,
 נמצאת הסי־איי־אי אולם ארצות־הברית.

 רוב הרום, שלה המוראל קשה, במצב
 היא אין הציבור. לעיני נחשפו פעולותיה

 לחולל זו, בשעה לעצמה, להרשות יכולה
בפורטוגל. הפיכה
הסוציא למיפלגות התפקיד נמסר לכן

האירופיות. ליסטיות
 הסכמה הושגה כך על לרבץ. הזמנה

ול הפעולה, את לממן התפקיד כללית.
 הפורטוגליים הסוציאליסטים לרשות העמיד

 את לחולל כדי הדרושים סכומי-הענק את
 ב־ דמוודמפתח על הוטל המבוקש, השינוי
 הגרמנית, הסוציאל-דמוקרטית מיפלגה

 קשרים לו שיש בינלאומי איש־כספים
ישראל. עם הדוקים

 הבמה על רבץ יצחק לפתע, הופיע, ואז
בסטוקהולם.

 עמיתיו את לעניין כדי בא להלכה,
יש את רק המעניין בנושא האירופיים

 האו״ם מעצרת השעייתה מניעת ראל:
 כבר שלמעשה מאחר ).1979 הזה (העולם
 התנגדות לאור כן, לפני זו סכנה נעלמה

ש ברבין רבים חשדו להשעייה, המצרים
פירסומת. קצת לחטוף כדי רק בא הוא

 השבוע נפוצה אירופה בבירות אולם
 לסטוקהולם, הוזמן רבץ אחרת: גירסה

 הפיכת- למען הקיבוצי למאמץ יד לתת כדי
ל לעזור נתבעה ישראל בפורטוגל. הנגד

ה ובמשאביה בקשריה בכספיה, מאמץ
אחרים.

 ב- שקרה מה כל הנגדית. המכה
 אחרי מייד אך סוד. בגדר נשאר וועידה

 דברים בפורטוגל קורים החלו הוועידה
ו מתוכנן מאמץ פרי רק להיות שיכלו
: שיטתי

 סמוייה קואליציה בפורטוגל נוצרה #
ה המרכז, מיפלגות הסוציאליסטים, בץ

ה הכוחות כל למעשה: והימין. כנסייה
 והשמאל הקומוניסטים מילבד פוליטיים,
הקיצוני. הרדיקלי

 פעולות נערכו ערים של בשורה #
 ה־ מישרדי נשרפו מאורגנות, המוניות
 על מירדף נערך הקומוניסטית, מיפלגה

 השבוע, בנשק. שימוש תוך קומוניסטים׳
 פעולה לערוך הקומוניסטים ניסו כאשר

בהנ האלה, הערים באחת נגדית המונית
 אלווארו ראש־מיפלגתם של האישית הגתו

וה לברוח, הקומוניסטים נאלצו קוניאל,
חם. בנשק שימוש תוך אותם הציל צבא
 החלו הלא־קומוניסטיים הקצינים #

 אנטי־ עצומה על לחתום מתארגנים,
 ראש־ נגד רוב בצבא לגבש קומוניסטית,

הפרו־קומוניסטי. הממשלה
 שרותי־ ראש במדינה, החזק האיש !•

 דה־קארוואליו, סארייווה אוטלו הביטחון,
 הרשמיים, הדיקטטורים משלישיית אחד

 את פסל שבו משלו, מיסמך פירסם
 ביל- שילטון תבע הקומוניסטים, השתלטות

רדי סיסמות של באיצטלה לעצמו, עדי
קליות.

 כדי דבר עשתה לא ברית־המועצות י•
ב הקומוניסטית המיפלגה לעזרת לחוש

הוס בהלסינקי כי שהאמינו היו פורטוגל.
 שייכת פורטוגל כי הקלעים, מאחרי כם,

 לא ברית־המועצות וכי המערבי, לעולם
 זו, נקודה לחזק כדי שם. במהפכה תתמוך
 חמורה אזהרה עצמו קיסינג׳ר הנרי פירסם

 ידיהם את למשוך מהם תבע לסובייטים.
מפורטוגל.

בעיצומו. המאבק היה השבוע בסוף
 המתואמת ההתקפה־הנגדית כי נראה אך
 תמיכה תוך הלא-קומוניסטיים, הכוחות של

פור את להוציא עשוייה מבחוץ, נרחבת
 מישטר בה לכונן הקומוניסטים, מידי טוגל

פרו־מערבי.
הח :האפשריות מתוצאות-הלוואי אחת

 ל- האווירי לגשר החסרה החולייה זרת
צה״ל.

במדינה
העם

באום סוזאן פרשת
 ערכי תועמלן שום

היה יכול לא
יותר גרועה השמצה להמציא

 משלמת הערבית התעמולה היתד. אילו
 כדי סמוי, ישראלי לסוכן מיליונים כמה

 יכול לא באום, סוזאן פרשת את שיביים
יותר. להצליח היה

מתמו אחדים חודשים מזה ולראייה:
ב הערביים ביטאוני־התעמולה כל גגים

 בילעדית הסתמכות תוך זו, מפרשה עולם
ישראליים. עיתונים על

 הפרשה במרץ, בקיצור כחשאי. גירוש
כלהלן: היא

 הצטרפה כשרה, יהודיה באום, סוזאן
 למען ״יהודים שנקראה אפנתית לחבורה
 מנצרת בן־הנגר כי טענה אשר ישוע״,

למהדרין. וכשר מהפכן אמיתי, יהודי היה
 הוריה את לבקר ארצה הגיעה כאשר
 היא באילת, שהתגוררו החדשים, העולים
 קרובי- בן-גוריון. בנמל־התעופה נעצרה

 של באולם־הקבלה לה המתינו מישפחתה
 עימם. להתקשר לה ניתן לא אבל הנמל.
 מטוס על הועלתה שעות כמה כעבור

וגורשה. לאמריקה,
 קרה, מה ידעו שלא בני־מישפחתה,

 כמה אחריה חיפשו נעלמה, סוזאן כי סברו
 ׳ כי להם שנודע עד גוברת, בדאגה ימים

גורשה.
 כי טען הכל, את הצדיק שר־הפנים

 לצרות גורמת שהיתר. מיסיונרית היא סוזאן
 על-פי כחוק, גורשה כן ועל בישראל,
 — לו מעניק הישראלי שהחוק הסמכות

בילעדית.
 לכאורה, לערער, אפשר השר פעולות על
 (בג״ץ). לצדק הגבוה בית־המישפט בפני
 להיות המערערת צריכה לערער, כדי אבל

ש מבלי שגורשה מאחר במקום. נוכחת
 בארץ, מישהו עם במגע לבוא לה ניתן

לערער. למעשה יכלה לא
 של הוריה נטשו הפרשה, מכל כתוצאה

לארצוודהברית. חזרו הארץ, את סוזאן
 העובדות. כאן עד ועוד. בודהא ישוע,

 טענה בעניין. שטיפלה אלוני, שולמית ח״כ
 מזמן כבר אהבת־ישוע את נטשה סוזאן כי

שרירותית. השר פעולת היתד. כן ועל
 את הבינה לא אלוני שולמית גם אולם
לאשורו. העניין

 אדם כל רשאי דמוקרטית במדינת־חוק
 לישוע, ליחסו קשר בלי ולצאת, להיכנס
לקונפוציוס. או לבודהא

דמוקר במדינה ששר־פנים העובדה גם
וב בשרירות־לב מישהו, לגרש יכול טית

 שהוא מפני רק בלתי־אנושיים, תנאים
 נוראה השמצה הוא כלשהי, באמונה דוגל
 לעיני מצייר הדבר כי מדינת־ישראל. כלפי

דתית־פאשיסטית. מדינה של דמות העולם

פורטוגל כצפץ אנטי־קומוניסטית מהומה
האווירי ר1בגט —

דה־ר!ארוואליו דיקטטור
— הגורלית החולייה

 הפא- פורטוגל היתד, לישראל, אמריקאי
 הבסיסים היחידה. יוצאת־הדופן שיסטית

 השייכים האזוריים, באיים האמריקאיים
ה בקיום חיוני תפקיד מילאו לפורטוגל,

 האספקה את שהעבירה האווירית, רכבת
לצד,״ל. המאסיבית האמריקאית

 נפילת אחרי הראשונים המעשים אחד
חיסו היה בפורטוגל הפאשיסטי המישטר

 הבטיח החדש המישטר זו. חוליה של י לה
 האיים עוד יעמדו לא להבא כי לערבים

לישראל. אווירית רכבת לרשות האזוריים
 מהפכה־נגדית, בפורטוגל תתחולל אם
 האיסטראטגי מצבה על הדבר ישפיע האם
זו? מבחינה ישראל, של

ש מאד ייתכן בסטוקהולם. שולחן
 בסטוקהולם, מכבר לא עלתה זו שאלה
 בעיית השולחן על שם הונחה כאשר

פורטוגל.
 סו־ מישטר שולט שבד, שוודיה, בבירת

 התייעצות־פיסגה נערכה ציאל־דמוקרטי,
ב הסוציאליסטיות המיפלגות ראשי של

 וחלקם בשילטץ שחלקם המערבית, אירופה
באופוזיציה.

 :ובגלוי רישמית עמדו, סדר״היום על
בפורטוגל. המאורעות

ה ההתפתחות הדאיגה הנוכחים כל את
קו מישטר כינון לקראת בליסבון מהירה

הקומוניס זכו בבחיתת אומנם, מוניסטי.
 בצמרת אולם בלתי־מרשים. במיעוט טים

 מקצינים המורכבת הצבא, של החדשה
 לקומוניסטים היתד, שואפי־מעש, צעירים
 שיקרה האפשרות הסתמנה רבה. תמיכה

 בצ׳כוסלו־ דור ׳לפני שקרה מה בפורטוגל
בהפיכה קומוניסטית השתלטות :בקיר,

שקטה. מזויינת
ה הצבא חנה שבצ׳כוסלובקיה אלא

 להפיכה. הגיבוי את שנתן והוא סובייטי,
 הצבא מברית־ד,מועצות. רחוקה פורטוגל
פורטוגלי. הוא אדמתה על החונה היחידי

הסו ראשי כ״פראכדה״. מאמר
 לעזור רק רצו לא בסטוקהולם ציאליסטים
ש הפורטוגליים, הסוציאליסטים לחבריהם,

ב קולות של ביותר הגדול במיספר זכו
בחירות.

 השתלטות עצמם. על גם להגן רצו הם
 את מערערת היתד, בפורטוגל קומוניסטית

 ברחבי הקומוניסטים את מחזקת מעמדם,
מסכ נאט״ו, את שוברת המערבית, אירופה

 הנקודה המשותף. האירופי השוק את נת
 לעזור אין :סדר-היום על כן׳ על שעמדה,

 על להשתלט הפורטוגליים לסוציאליסטים
הקומוניסטים. מן הדבר את ולמנוע מדינתם,

בכו הופיע שלא חשוב, פרט ידעו הם
 באירופה הקומוניסטים הראשיות: תרות

 למען מתואם מאמץ עשו לא המערבית
הקומוניס־ המיפלגות בפורטוגל. עמיתיהם

מדיניות
 מגור מראה
האוויר■ הגשר

 רבץ הוזמן האם
 בדי הפיסגה ?ישיבת

 בחכגת להשתתף
ז בפורטוגל הנגדית המהפכה

 עתה שקורה במה ישראל מעורבת האם
? בפורטוגל

 ישפיעו המעורבות שתוצאות ספק אין
 יום־הכי־ במילחמת במישרין. ישראל על

 ארצות־ של בעלות־הברית כל כאשר פורים,
נשק מעבר להתיר סירבו באירופה הברית
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