
 בישראל 01 קיבלו האס
 ונוליסיקאיס עיתונאים

 לפעול כדי וחד יש
 הגזענית הממשלה למען

? אפריקה דרום של

 האמריקאי הפרשן שאל בישראל. חשאיים
* ?״ שם עשו הם ״מה :לואיס ג׳ונתן הנודע,

 כמה פירסמו רודי, פעל שבהן בשנים
 הודעות ישראליים ועיתונאים פוליטיקאים

 —ישראלי קירוב־לבבות בזכות נלהבות
 האידיאלים על ההגנה למען דרום־אפריקאי,

 כל האחרונים, הגילויים לאור המשותפים.
 לשם פעל שלא בכך חשוד מאלה אחד

בילבד. שמיים
:לשאלה נוקבת חשיבות יש כך משום

 מי בישראל? ,דשות רודי את ראה מי
שו? הם מי עם יודע נפג

 הוא התשובה את בוודאי היודע אחד
 דרום־אפריקה, ראש־ממשלת אז שהיה מי

 יכל בסוד שהיה טוען רודי פורסטר. ג׳ון
 במפתיע בשעתו שביקר פורסטר, העניינים.
 נשיא־המדינה, בינתיים ושהפך בישראל,
 את האופוזיציה תבעה השבוע מכחיש.
הדחתו.

אשד

הזה? האיש את ראה מי

 הוא עם,מי בישראל? עשה הוא ה ^
1( בר? הוא מה על נפגש? •  — ובעיקר די

 בחשבונות־בנק תשלומים סידר הוא למי
שווייץ? עלומים ב

 לענות המסוגלים בישראל אזרחים יש
 מהם רבים אם ספק אך אלה. שאלות על

זאת. לעשות מוכנים
 דרום־ הוא מדובר שעליו האיש כי

 של במרכזה זה ברגע העומד אפריקאי,
 והמעניינת העולם, את המסעירה שערוריה

היש חוזה־השלום מאשר פחות לא אותו
מצרי.—ראלי

רודי*. אשל שמו
 רודי אשל היה הפרשה, שהתפוצצה עד

 תמים, דרום־אפריקאי מיניסטריון של מנכ״ל
ברא ״מישרד־ההסברה״. השם את שנשא

קוני.מולדר. השר עמד שו
 מסוג מוסד התחבא התמים השם מאחרי

ניהל מולדר של מישרדו לגמרי. אחר
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ופו עיתונאים שיחוד של עולמית מערכה
 ואירגון אמצעי־תיקשורת רכישת ליטיקאים,

ה שונים. מסוגים בלתי־חוקיות פעולות
למדי העולמית ההתנגדות שבירת : מטרה

 הפעולות דרום־אפריקה. של הגזענית ניות
השירו עם הדוק שיתוף־פעולה תוך בוצעו

הגיזעגית. המדינה של החשאיים תים
 להקים ניסה זה מישרד כי נתברר כאשר

 עצמה, בדרום־אפריקה פרטי־כביכול עיתון
 מתיימרת דרום־אפריקה הפרשה. התפוצצה

 הנוגע בכל לפחות — דמוקרטית להיות
 למנות נאלצה הממשלה שבה. הלבן למיעוט

ב הממשלה, כי העלתה זו ועדת־חקירה.
 בפעולות־ עסקה ומישרדו, מולדר אמצעות
 והעניקה בדרום־אפריקה גם רבות מחתרת

 -שחיתות של חיים מאנשי־הצמרת לכמה
 הנוצ־ הנורמות את הנוגד דבר — והוללות

המישטר. של ריות־קאלוויניסטיות
 שעירים־לעזאזל, כמה להקריב צורך היה

ה את ולטשטש המישטר את להציל כדי
ה־ מולדר, השר :שלושה נבחרו פרשה.

 האליח שירותי־הביטחון, וראש רודי מנכ״ל
ואךדן־ברג. הנדריק
 חרד הוא ושם לאירופה, נמלט רודי

 אותו האשימה שממשלתו גם מה — לחייו
 כדי הסגרתו, את ותבעה ובגניבה, ברמאות

פיו. את לסתום
 להבטיח כדי פשוטה שיטה נקט הוא

 הקלטות הפקיד.במקומות־סתר הוא חייו. את
 כיצד — לדבריו — המוכיחים ומיסמכים,

 במיסתור העניק גם הוא המישרד. פעל
 כי והודיע ידוע, אירופי לעיתונאי ראיון

דולר, אלף 200 תמורת למסור, מוכן הוא

אמרי פוליטיקאים של מפורטת רשימה
 שוחד שקיבלו ואחרים, בריטיים קאיים,

 היה גם הוא דרום־אפריקה. ממשלת מידי
 עורכי- של דומה רשימה לספק מוכן

 רבים העולם. ברחבי ועיתונאים עיתונים
 לביקורי־ הזמנות בצורת שוחד קיבלו מהם
בדרום־אפריקה. חינם

 חטטנית שהיא האמריקאית, העיתונות
 עצמה, בכוחות חוקרת החלה מטיבעה,
פוליטי סנאטורים, של שורה והאשימה

 שוחד בקבלת ועורכי־עיתונים אחרים קאים
 ביותר הקולניים הדוברים אלה היו כזה.

ל הפועל הדרום־אפריקאי, המישטר למען
 ״הסכגה מידי המערבי״ העולם ״הצלת מען

הקומוניסטית״.
 הפצצה חבוייה הישראלי, האזרח לגבי
לדודי. הנוגעים הגילויים באחד

 גילה אובסרבר האחראי הבריטי השבועון
ביקורים שנים־עשר ערכו ועוזריו דודי כי

ושמ
בארץ? נפגש מי □11 יודע מ■

שחור מישמר־ככוד סוקר ראש־הממשלה) (כשהיה פורסטר ג׳ון הנשיא
הכל את שידע מכחיש

 אורי ח״כ הציג השאלה אותה את *
 בשאילתה דיין, משה לשר־החוץ אבנךי
השבוע. שהגיש
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