
השלישי העול□
 מופיעה ׳הסי־אי־איי, יומן אגיי, פילים של בספרו

 בארץ־ישראל העבריים העובדים של הכללית ההסתדרות
 האמריקאי. הביון בחסות שפעלו האימונים ברשימת

 שהוא קצר, אחד במישפט ההסתדרות מוגדרת בנספח
 שתופעל בישראל, העובדים ״אירגון קולע: גם כנראה
ליחסי־עבודה״. הקשורים במיבצעים הסי-אי-איי, על-ידי

 עובדים שמאות־אלפי אחרי ספורים ימים השבוע,
 שוב מאוזכרת משל, ירוחם של האדום דגלו תחת צעדו

 הנושא מקיף, במאמר סלידה. מעורר בהקשר ההסתדרות
 מאשים ישראל״, של המסוכן ״היצוא :הכותרת את

 בייצור הסתדרותיות חברות שתי קון טים העיתונאי
 בעולם סוציאליסטים נגד למילחמה המיועד ינשק ובמכירת
הלטינית. באמריקה בעיקר השלישי,
 יצואנית היא קון, כותב ההסתדרותית, סולתם חברת

 לארצות דבר, של בסופו המגיעה, תחמושת של מרכזית
 שותפה גם היא ההסתדרות ודרום־אפריקה. גווטאמלה כמו

 ג׳נרל האמריקאית החברה עם יחד בתדיראן, מרכזית
 ציוד- מייצרת תדיראן אינדוסטרי. אלקטרוניקס אנד טלפון
 רוב צבאיות. למטרות אחרים אלקטרוניים וחלקים קשר

 השילטון או ימניות דיקטטורות כמובן, הם, הקונים
בדרום־אפריקה. הגיזעני

הלטי באמריקה והלוחמות הפעילות המחתרות שלוש
 הממן ישראלי. בנשק נתקלו האחרונות בשנתיים נית

 סיפקה שישראל קובע שבדיה, בשטוקהולם, השלום לחקר
 של המודח הדיקטטור של הצבאי והציוד מהנשק (!)980/ס

 באל־סאלוודור מהנשק 670/0 סומוסה. אנסטסיו ניקראגואה,
זהה. יותר או פחות היא בגווטאמלה התמונה ישראלי. הוא

משד ירוחם מזכ״ל
לפאשיסטים ספק־נשק

 ערבה, מטוסי 25 לאל־סאלוודור ישראל סיפקה השאר בין
העממית. המרידה לדיכוי רבה, באכזריות משתמשים שבהם
 כך כל הוא המודרני הנשק יצור תהליך שמאל. יד

 לשווא לא הסתדרותית. יד יש פריט בכל שכמעט מורכב,
ההולמת״. היא שמאל ״יד ההסתדרות: ותיקי שרים

 בטענה, הנשק יצוא את להצדיק מנסים בישראל רבים
 מבדידותה תוצאה הוא ימניות דיקטטורות עם שהסחר

 גזירה איננה הזו שהבדידות אלא ישראל. של המדינית
 .המסרבת ישראל, של ממדיניותה נובעת היא משמים.
 תמורת הכבושים בשטחים לפלסטינים עצמאות להעניק
 האדם מזכויות המתעלמות לארצות הנשק יצוא שלום.
 לטווח הישראלי לאינטרס מזיק ואף ישראל את מכפיש
 סופן ׳ניקאראגואה, של הקלאסי במיקרה כמו הארוך.

 לוחמי זמן. של עניין הוא הימניות הדיקטטורות של
 את ישראל לממשלת ישכחו לא לשילטון שיעלו הגרילה
 רק הבינלאומית הבדידות ולגיזענים. לפאשיסטים עזרתה
יותר. עוד תוחרף

התע במערב המדינות ״רוב קון: טים כך על אומר
 בעצמן להן הדרוש הצבאי הציוד את מייצרות שייתי
 נשק לספק הפכה ישראל הישראלי. ליבוא זקוקות ואינן
 בגלל העולם, בכל לשימצה הידועות למדינות ראשי

הממ למיפעלים האדם. מזכויות והתעמלות דיכוי מישטרי
 אספקת- הסכמי יש ישראל של וההסתדרותיים לכתיים

 אל־ צ׳ילה, ארגנטינה, דרום־אפריקה, עם מקיפים נשק
ואינדונזיה.״ אקוודור גוואסאמלה, סאלוודור,

ל". ״עוזי" לי ״ג כיצואן מוניטין לה רכשה ישראל ו

של ■רוח□ של הסודי הנשל! : מ
 על־ידי אפילו המוחרמות לארצות ביותר הגדול הנשק

 על־ידי כבר פותחו כזה לייצוא הקשרים כל המערב.
 בבעלות מיפעלים באמצעות גם ונעשים המערך, ממשלות

 רוצחים הישראלי בנשק ה״סוציאליסטית״. ההסתדרות
 עוזי בתת־מקלע בדרום־אפריקה. שחורים לוחמי־חירות

 בערי ומפגינים פועלים סטודנטים, קוצרים גליל וברובי
 לאינדונזיה נשק אספקת על המידע הלטינית. אמריקה

 ששליטי ברצח־העם בהתחשב במיוחד, מעניין הוא
בטימור. מבצעים ג׳אקרטה

 בישראל התעשייה מפועלי 140/0 או ישראלים, אלף 40
 קצרת- המדיניות נשק. בייצור ישיר באורח מועסקים

 המשק ממיבנה אינטגרלי לחלק הפכה והרודהאסון הראות
 וחייקה שריד יוסי הח״כים יגידו מה מעניין הישראלי.

הזה. בנושא גרוסמן

אודנירם הודו:
ית ־הבר ארצות מ

 ואנס, סיירוס לשעבר, שר־החוץ של האחרונה פעולתו
 עד והודו. ארצות־הברית יחסי את לשפר נסיון היתה

 ואנס זכה קארטר, ג׳ימי של המטופש ההצלה למיבצע
 הברית חישול אסיה. בדרום־מערב מרשימות להצלחות

והמג ברית־המועצות, נגד הסינית־אמריקאית-פקיסתאנית
 החדש הציר עם שקט פעולה לשיתוף האיראניות מות
הודו. היא החלשה החוליה חשובים. אמריקאיים הישגים היו

 למדינאי נחשבת החדש, ראש־הממשלה גאנדי, אינדירה
 מאשר אנטי־פקיסתאנית יותר היא למעשה פרו־סובייטי.

 הם בהודו הקומוניסטית המפלגה עם יחסיה פרו־סובייטית.
 הקומוניסטים בעיני הנחשבת בבנגל, בעיקר מאוד, גרועים

 יכולתו כמיטב עשה ואנס חזק. אוטונומי מיבצר מעין
 לסחוט הצליח ואף והודו, ארצות־הברית יחסי את להדק

 הסובייטית הפלישה בגנות בוטות הצהרות כמה מאינדירה
 לפייס כדי באו'גם אינדירה של הצהרותיה לאפגניסתאן.

 בהודו המוסלמים מיליון 90 ואת המוסלמי העולם את
 נוכח חמורה דאגה לגלות מוסיפה אינדירה אך עצמה.
 המאסיבית הסינית והנוכחות פקיסתאן, של הגובר כוחה

אל־חאק. זיא הגנראל של בארצו

שה לאמריקאים, הבהירה אינדירה דזישן. קארטר
 על-ידי גם השאר בין שמומן בפקיסתאן, הגרעיני פיתוח
 על בלתי־נסבל איום מהווה קאדאפי, מועמד לוב, שליט
 ברית־המועצות, עם שלה הברית בהידוק איימה היא הודו.

 מארצות- דרשה גאנדי גרעיני. שיתוף־פעולה גם שתכלול
 שלה הגרעיני לכור מועשר אורניום אספקת הברית

בומביי. ליד בטאראפור,
 מהישגיו אחד לא־קלה. דילמה בפני עמד קארטר ג׳ימי

גרעי- אנרגיה של הפצתה למניעת החוק הוא המרשימים
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 ביטוי מעין היה הזה החוק .1978ב־ בקונגרס שאושר נית,
 שעבר קנדי, ג׳ון בנוסח האידיאליסט הישן, לקארטר
 האכזריות האמיתות עם מפגישתו כתוצאה מהעולם בינתיים

אימ אינטרסים בעלת כמעצמת־על ארצות־הברית של
פריאליסטיים.

 בתירוצים החוק את הנשיא עקף ואנס של בלחצו
 מועשר אורניום טון 40 למכור והסכים שונים, טכניים
 תחילתו את יאיץ קארטר של זה שצעדו ספק אין להודו.

 הגדולות הסכנות ההודית. בתת־היבשת הגרעיני העידן של
 המתיחות במוקדי עתה אורבות העולמי לשלום ביותר

 הודו, את הכוללת והרגישה, המורכבת במערכת באסיה:
המיזרח־התיכון. ואת — ואפגגיסתאן איראן פקיסתאן,
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 אנתולי של כליאתו נגד הבינלאומי המישפט
 הפך באמסטרדאם, שעבר בשבוע שנערך שצ׳רנסקי,

 בחבר הישראלי. המימסד נגד רבת־משמעות הפגנה גם
 שגריר אב־בית־הדין, ישראלי. אף נכלל לא השופטים

 הבהיר, יאנג, אנדרו לשעבר, באו״ם ארצות־הברית
 הצוות הקרה. המילחמה את לעודד נועד לא שהדיון

 של אלמנתו קלארק, ראמזי את גם שכלל המכובד,
 והסוציאל־דמוקרטים קוראטה, קינג, לותר מרתין

 לפי נבחר אויל, דן ויון סוארש מריו האירופיים
 מהמרכז, שמאלה היו השופטים :ברור קנה־מידה

ה העם כמייצג באש״ף התומכים ישראל, אוהדי
י פלסטיני

 את הזה הבינלאומי ״בית־המישפט״ הפקיע בכך
המילחמה מלבי מהניצים, שצ׳רנסקי בפרשת הטיפול

יאנג אנדרו
ולאבן לפרס מהלומה

 להעניק הצליח יאנג הפלסטיני. העם ומדכאי הקרה
 מתעמולה אותה הפך שצ׳רנסקי, של לבעייתו אמינות

חשוב. אנושי לנושא בגין מנחם בנוסח זולה
 מובנת כמובן. היתה, ישראל מממשלת ההתעלמות

 הוזמנה לא העבודה מיפלגת שגם העובדה מאל-ה.
 לשימעון עצומה יוקרתית מהלומה מהווה ״שופט״ לשגר

 הישראלית המדיניות ברור. היה הרמז אבן. ולאבא פרם
 פוסלת ולליכוד, למערך המשותפת הפלסטינים, כלפי
 בזכויות אחרים בפגיעות מלדון מוסרית מבחינה אותם

 צביעותה את ברבים הפגינה ישראל ממשלת האדם.
 ברית־ יהודי בדיכוי מנפנפת היא הסובייטי. בנושא

 לפליטים ומתנכלת קרה, מילחמה מטעמי המועצות
 באמסטר־ הדיון מטרת לישראל. לעלות רוצים שאינם

 באמת מתעניינים המשתתפים הפוכה. היתד. דאם
 אחת ובעונה ובעת בברית־המועצות, האדם בזכויות
 בחברה ישראלי־פלסטיני. ובשלום בדטאנט תומכים

לחפש. מה ולפרס לבגין אין כזאת

בלונד!! תערוכה
 צעירים של ממוסדת הפגנה נערכה שעבר בשבוע

 בלונדון, אש״ף הטירור״ ״אירגון נוכחות נגד יהודים
והש מקיפה היא בבריטניה הפלסטינית הפעולה אך

החיים. תחומי בכל ניכרת פעתה
 פולקלור של תערוכה נערכת ממש אלה בימים
 לונדון. במערב היוקרתי הקומונוולת במכון פלסטיני

 עשרות משכה חופשית, אליה שהכניסה התערוכה,
התר המורשת את לשקף אמורה היא מבקרים. אלפי

 המוצגים: בין הפלסטיני. העם של העשירה בותית
 מנחושת, כלים כלי־נגינה, פלסטיני, מסורתי לבוש

וריקמה. תכשיטים
 קיומו הפגנת בעצם מרשימה זו שתערוכה ספק אין

 מתכוונים המארגנים הפלסטיני. העם של ורב־גווניותו
בארצות־הברית. גם ואולי באירופה אותה להציג

 מאוד מעודדים גולים פלסטינים אינטלקטואלים
 הנושא מערב־אירופה. בכל לה זוכים שהם מהתמיכה
 העיקרי המידה כקנה ויאט-נאם, את ירש הפלסטיני

 תוכל לא הסברה שום הנאורה. לחברה להשתייכות
 מודל לו שמצא מדוכא, עם של האמת עם להתמודד
 ההסברה לשיטות כמובן, הכוונה, לחיקוי. אידיאלי

 גשר על ה״מעפילים״ ופרשת הציונית, התנועה של
זאת. מוכיחה אלנבי

ברעם חיים




