
ה: טינ ארגנ
הזדמ בכל מפגינים הלטינית באמריקה אנשי־שמאל

האר הקומוניסטית למיפלגה רוחשים שהם הבוז את נות
 בארגנטינה, האנטי־פאשיסטיים המאבקים בכל גנטינית.

 כחצי לפני אבל מוזרה, פסיביות הקומוניסטים הפגינו
 רשמית בהודעה ציניות. של חדש לשיא הגיעו הם שנה

 שגנרל הארגנטינית, הקומוניסטית המיפלוגה קבעה
לפאשיזם. בלתי־עביר מחסום מהווה וידלה ראפאל חורחה

 לכת שגישתם מצטדקים הם רישמי בלתי באורח
ויד יפול אם מאיסטרטגית. להבדיל טקטית, היא השלטת

 הרבה שילטון במקומו יעלה הקומוניסטים, טוענים לה,
ב במתרחש הבקיאים מפוכחים, משקיפים גרוע. יותר

מוח בביטול אלה לטענות מתייחסים הלטינית, אמריקה
 וטיפולו רצחני, הוא בארגנטינה הנוכחי המישטר לט.

 המתרפס יחסה דבר. לכל נאצי הוא הרדיקלי בשמאל
הגנר למישטר בארגנטינה הקומוניסטית המיפלגה של
 הארגנטינית, הדיקטטורה לגמרי. אחר ממקור נובע לים

במדי נוקטת אירופה, בכל מוקצה־מחמת־מיאום שהיא
 מדיניות־החוץ לברית־המועצות. התקרבות של ניות

 כלפי האכזרי הדיכוי של השרץ את מטהרת המתקדמת
פנים.

 מוסקבאי סרטים בפסטיבל הוקרן שבועיים לפני
 המישטר התעללות את שחשף שוודי, דוקומנטרי סרט

 הסבל ואת מישפט, ללא פוליטיים בעצירים בארגנטינה
 הארגנטינית המישלחת מישפחותיהם. את הפוקד הנורא
 של גדושה במנה וזכתה זעם בחמת האולם את נטשה

הת ברית״המועצות סובייטיות. והצטדקויות התנצלויות
 בנשמותיהם הדקות בנימים הפגיעה על רישמית נצלה

 המחוות בארגנטינה. הימניים הדיקטטורים של הרכות
 שבוע באותו הפרוטוקול. לצרכי רק היו לא הסובייטיות

 בבואנום־איירם סובייטית צבאית מישלחת עסקה עצמו
ארגנטינה. לממשלת צבאי לסיוע הסכם בחתימת

 למישטר ״רצחני״, התואר שם דם• מקפיאה הכרזה
ההפיכה מאז המליצה. לתפארת בא לא בארגנטינה,

ברז׳נייב הנשיא
— בארגנטינה לפאשיסטים נשק

 רובם המישטר, מתנגדי אלף 30ל־ 20 בין זו בארץ נעלמו
 השמאל. מאנשי ועיתונאים סטודנטים אינטלקטואלים,

 נחטפו שהם חותכות הוכחות ישנן ההכחשות, כל חרף
החטו של גורלם הארגנטיניים. שירותי־הביטחון על־ידי

 בארצות- מודיעין מקורות לדברי בבירור. ידוע אינו פים
 במח־ בחיים נותרו מהם כאלפיים רק ובאירופה, הברית

 זעום מספר שאפילו חוששים, אחרים נידחים. נות־ריכוז
ביותר. מופרז הוא הטבח שרידי של זה

 ממקורות לאישור לאחרונה זכו והחשדות החששות
 הגנרל הרמטכ״ל, הכריז באחרונה רישמיים. ארגנטיניים

 חייבים הנעלמים של המישפחה שקרובי ויולה, חורחה
 מקפיאת־ הכרזה עוד. ישובו לא שהם לעובדה להסתגל

 האמיצה הציבורית המערכה את להפסיק כדי באה זו דם
 המישפחות החטופים. מישפחות שניהלו והבלתי־נלאית

 לחץ להפעיל בינלאומיים, ולאירגונים לממשלות גם פנו
 בסתירה כמובן, עומדת, הרמטכ״ל הודעת המישטר. על

ארגנ ממשלת של הרישמיות ההכחשות לכל מוחלטת
 עלילה אלא אינם החטיפות על הדיווחים כאילו טינה,

וידלה. משטר נגד שמאלנית
 הגנרל ארגנטינה, של שר־הפנים יצא שעבר בשבוע

הוא יותר. עוד מרשיעה בהודעה הרגינדגוי, אלבאנו

לציניור גל״ג
 שתראה הצעת־חוק להגיש עומדת שממשלתו הודיע

 תשלום צוואות, ביצוע לצורך דבר, לכל מתים בנעדרים
 ברצח שר־הפנים הודה למעשה, ותגמולי־ביטוח. פנסיות

 הליך כל ללא פוליטיים, עצירים אלף 25 לפחות של
מישפטי.

 נענה בארגנטינה המחאות גל הדגים. את להאכיל
ה- לזכויות הכל־אמריקאית הוועדה נרחב. בינלאומי במסע

ם וון9 וווי

 של טוטאלית בהחרמה ואיימה ארגנטינה את גינתה אדם
 מיש- כל את הממשלה סגרה בתגובה ארגנטיניות. סחורות

 כולל בארגנטינה, לזכויות־האדם השונות הוועדות רדי
וליברליות. קתוליות קבוצות של ועדות

ול לארצות־הברית באחרונה שהסתננו מידע קטעי
 העלו הסקנדינביות, בעיתונות בהרחבה ופורסמו אירופה,

 וכבולות מעוותות גופות מאות הבאות: העובדות את
 ונתגלו ואורוגוואי ארגנטינה לחופי באחרונה נסחפו
 את לפדות שהצליחה אסירה, ונופשים. דייגים על־ידי
 סיפרה פוליטיים, לאסירים ממחנה־ריכוז בשוחד עצמה

 אסירים, של גדולה קבוצה להטענת ראיה עדת שהיתה
 לאסירים צבאי. מטוס על וברגליהם, בידיהם כבולים
 אחר. למחנה מועברים שהם הידוע, הנאצי בתכסיס נאמר,

 עליו, הממונה את לתומו שאל החדשים השומרים אחד
 את להאכיל היתה: התשובה האסירים. את מובילים לאן

 קצין בפני התפאר בעצמו וידלה הגנרל ואמנם, הדגים.
 קרלוס, חואן ספרד, מלך בפמליית חבר ספרדי, גבוה

 נפלאה דרך ״מצאנו שעברה: בשנה בארגנטינה שביקר
 אותם זורקים פשוט אנחנו החתרנית. מהחלאה להיפטר

הים.״ לתוך ממטוסים
המרצ למישטר הסובייטית הממשלה בין ההתקרבות

 בקרב ההכרה את חיזקה בארגנטינה, הפאשיסטי חים
 גם מתעבים שכולם הלטינית, באמריקה השמאל אנשי

באימפריא מאבק או חברתי שצדק ארצות־הברית, את
 מעצמות על אוריינטציה עם אחד בקנה עולים לא ליזם

 לאומי- ולשיחרור לנייטראליזם חתירה עם אלא גדולות,
אמיתי. חברתי

 השלישי: העולם
 קטלניות תרופות

מארצות־הברית
 בארצות־ שמרכזן הבינלאומיות, החברות השתוללות

 לתופעת- כבר הפכה השלישי, העולם רחבי בכל הברית,
 מקום. בכל שונות, בצורות עצמה, על החוזרת קבע

 ,יחסי־ של מסועפת מערכת על הון־עתק מוציאות החברות
 שמסתתר רדיפת־הבצע מניע את לטשטש במטרה ציבור,
הפרטית. היוזמה מיתוס מאחרי

בי־בי־סי, הבריטי, שירות־השידור חשף שעבר בשבוע
התוכ מפיק האמריקאיים. התרופות ייצואני תעלולי את

 השקיע קוגאן, ריצ׳י המבריק הבריטי העיתונאי נית,
 השאר, בין המבוסס, ומעמיק, מקיף במחקר רבות שנים

 הן מסקנותיו העולמי. אירגון־הבריאות מימצאי על גם
 המתפתחות. בארצות מפיצים האמריקאים חד־משמעיות:

 התושבים. לבריאות מזיקות תרופות באסיה, בעיקר
 הרפואיים, למוצרים ופירסומת מסע־תעמולה מנהלים הם

 כל לדכא כדי ארצות־הברית ממשלת את ומפעילים
המזיקה. לפעילותם התנגדות

 המכירות סוכן בפני בריטי רופא מחה בבנגלאדש
נפי־ נגד תרופות המפיצה אמריקאית, חברה של הראשי

הסובייטית
 כדי זו בתרופה משתמשים בארצות־הברית הבטן. חות

 בבנגל־ יתר. מאכילת הנובעות עיכול בעיות על להקל
 פשוט נפוחה שבטנם לילדים תרופה אותה מוכרים דאש

לתוצ לגרום התרופה עלולה אלה בתנאים הרעב. מחמת
 ב־ הבריטי הרופא ציטט רועד, כשקולו קטלניות. אות

״היל האמריקאי: המכירות סוכן תשובת את בי־בי־סי
 האמריקאית החברה !״וכה כה בין ימותו האלה דים

 תרופה מסחררת, בהצלחה בבנגלדאש, משווקת פפיצר,
 מודעות- לסטרפטומיצין. פניצילין בין קומבינציה המהווה

 התרופה את מציגות צבעוניות וחוברות־הסברה ענק
 אסורה זו תרופה מחלה. .לכל ואפקטיבי זול כפיתרון
השי שנים. עשר כבר עצמה בארצות־הברית לשימוש

 הסטרפטומיצין, יעילות את בולם בתרופה המופרז מוש
 מחלת נגד בבנגלדאש העיקרי החיסון תכשיר שהוא

מאד. שם השכיחה השחפת,
 של מיגוון הבינלאומיות החברות מוכרות בתאילנד

 ״הילידים״. את למשוך כדי צבעים, בשלל תרופות
אנטי ותרופות ויטמינים של ביותר מסוכנות תערובות
מקו פעילים רפואי. מירשם ללא שם נמכרות ביוטיות

 הפצת נגד שמחו ולאיכות־הסביבה, לזכויות־האזרח מיים
 ה־ ושל החברות של שכירים על־ידי הוקעו התרופות,
 הושלכו אף מהם כמה ושמאלנים. כקומוניסטים סי־איי־אי

בתאילנד. המחרידים לבתי־הכלא

 הפעילו (ציילון) בסרילנקא דולרים. חופן כעבור
 כדי האמריקאי, השגריר את הבינלאומיות התרופות חברות

 האמריקאית, התרופות חברת שלהם. האינטרסים על להגן
 הגליון הנזישפחה. רופא בשם ירחון לאור מוציאה ווינטרופ,

 שובו על והכריז האמריקאים, של נצחונם את חגג האחרון
לסרילנקא. הפרטי התרופות שוק של

 נגד חריף מאבק סרילנקא ממשלת ניהלה 1977 עד
 לתנאי מתאימות והבלתי המסוכנות התרופות הפצת
לתדר ממלכתית חברה הממשלה יסדה 1974ב־ הארץ.

קארטר הנשיא
באסיה מרות וגלולות —

 החברות וזולות. בטוחות תרופות לייצר במטרה פות,
 סרילנקא ממשלת פעולה. לשתף סירבו האמריקאיות

 באורח גררה, זו החלטה החברות. את להלאים החליטה
 הוא ארצות־הברית. שגריר של התערבותו את מיידי,

לסרילנקא. האמריקאי הסיוע כל את להפסיק איים
 בסרילנקא. כולירה מגפת פרצה התקרית לאחר שבוע
 לקח, הציילונים את ללמד החליטו הבינלאומיות החברות
 לסרילנ־ תרופות־נגד של משלוחי־חירום להחיש וסירבו

לממ אדירות והוצאות מתים אלפי היתה: התוצאה קא.
 להחלפת רבות תרם זה דברים מצב הסוררת. שלה

 לארצות־ יותר נוחה ממשלה ולהקמת 1977ב־ המישטר
הברית.

 להפיץ עתה חופשית ווינטרופ האמריקאית החברה
 שנתיים מגיל לילדים ומתוקה, טעימה נוזלית, תרופה

 האנאבוליק על המכריזה הצבעונית, הפירסומת שבע. עד
 את מזכירה לא שונות, למחלות כתרופת־פלא סטרוייד
 בצפון־אמריקה חמור באורח מוגבלת שהיא העובדה,

 מין מאפייני ליצור עלולה התרופה ובמערב־אירופה.
 ילדים של העצמות בבניין ומחבלת נערות, אצל זכריים

 מחופן וביותר אסיה בילדי רק שמדובר אלא הרך. בגיל
קומוניסט. אלא איננו שמתקומם ומי דולרים, של

ברעם חיים


