
>

מ אוסטרליה:
 את לאחרונה אסר אוסטרליה של העליון בית־הדין

 היבש, השם את הנושא וסנסציוני, חדש ספר של הפצתו
של והביטחון החוץ מדיניות על מיסמכים משהו: האקדמי

.1968—1975 אוסטרליה,
 הספר את לאסור ההוראה הוצאה האירוניה למרבה

 גארפילד סיר באוסטרליה, העליון בית־הדין נשיא על-ידי
 נוחיות ברוב עתה המסתתר בארוויק, השופט בארוויק.

 בעבר היה שיפוטית, אובייקטיביות של איצטלה מאחרי
והפר בספר, מככב ממש הוא אוסטרליה. של שר־החוץ

 לכיסוי זוכות אישית בהן מעורב שהוא המפוקפקות שיות
ומושלם. מתועד

 בחרו וולש, וריצ׳ארד מאנסטר ג׳ורג׳ הספר, מחברי
 שדוב־ ועיתונאים, סופרים על המקובלת המסורתית בשיטה

 פירסמו הם הפוליטית. הצנזורה של ליבה בשרירות או
 ובעיקר, הבריטית, בעיתונות מספרם חשובים קטעים
סטייטסמאן. בניו כמובן,

ליחסים מוקדשים במיוחד ומביכים מעניינים קטעים

קיסינג׳ר הגרי
ליברלי מדי יותר

 שבה אנזאק, הקרויה בעלות־ה?רית, חמשת בין המסובכים
וברי אוסטרליה ארצות־הברית, סינגפור, מאלזיה, חברות
 וסינגפור, מאלזיה בין פוסקים הבלתי הסיכסוכים טניה.

 נחשפים אינדונזיה עם והקשרים האמריקאית המניפולציה
 הקשר את פרטים, בפירטי מתאר, אף הספר תום. עד
 האינדונזי המודיעין שירות לבין האוסטרלית הממשלה בין

באקין. באסיה, לשימצה הידוע
 זעמה מכל יותר אך דמיזרח־טימור. ג׳ינוסייד

 הד״ר של וחלקו חלקה חשיפת על אוסטרליה ממשלת
מיזרח־טימור• בזוועת קיסינג׳ר הנרי

 הפורטוגאלית למושבה האינדונזים פלשו כידוע
 שכוחותיו העובדה, על חולקים אין כיום .1975ב־ לשעבר

 אלף 200 האי. מתושבי שליש השמידו סוהרטו הגנרל של
 שכלל שיטתי בג׳נוסייד נרצחו הטימורים אלף 60 מתוך

 ומאנסטר וולש שיטתית. והרעבה מאורגנים מעשי־טבח
 וארצות־הברית אוסטרליה שממשלות בסיפרם, מוכיחים

טמור. בני של לגורלם צינית אדישות גילו
 שכל מכיוון קיסינג׳ר. כדרכו, השיג, הציניות שיא את
 שלו ד,שחמת במישחק כלים בעיניו מהווים העולם תושבי

 אינדונזי כיבוש בגלוי קיסינג׳ר העדיף ברית־המועצות, עם
 הטימורים יזכו אם טימור. האי לתושבי עצמית הגדרה על

 פורר, ג׳רלד הנשיא באוזני קיסינג׳ר טען עצמית, בהגדרה
 פנים ובמדיניות ׳ניטראליסטית בעמדה לנקוט עלולים הם

קומוניסטית.
 מעשי על המחרידים שהדיווחים חשש קיסינג׳ר הנרי

לתגו לגרום עלולים במיזרח־טימור אינדונזיה של הטבח
 ״רכרוכיים״, ליברליים, גורמים בקרב לא־רצויות בות

האמרי ובאמצעי-התיקשורת ארצות־הברית של בסינאט
 הוציא ד,נרי טיפוסי. קיסינג׳רי באורח הגיב הוא קאיים.
 ומאנסטר) וולש של בספרם (המצוטטת מפורשת הוראה

 הנעשה על לדווח להפסיק בג׳אקרטה, שלו לשגרירות
במיזרח־טימור.

 השתתפו והבריטים האוסטרלים הידוע. הליברל
 שגריר טימור. זוועות את שאפף השתיקה בקשר הם גם

 17ב־ שלו לשר-החוץ דיווח בארצות־הברית אוסטרליה
 את להפסיק מסוגלת שארצות־הברית .1975 באוגוסט

 ולתמיכה אמריקאי לנשק זקוקה אינדונזיה בטימור. הטבח
 אך דולקוט. ריצ׳ארד השגריר טען בקונגרס, פוליטית

 וולקוט זה. בעניין תפעל שארצות־הברית סיכוי כל אין
 למישרד־ אישי באורח הורה שקיסינג׳ר לי ״נמסר : הוסיף
 מיזרח־טימור. על כלשהם בדיונים להתערב שלא החוץ

סדר־היום. על יותר חשובים עניינים יש לארצות־הברית

ש□ י ברצח־עם א ר ו מ י ט ב
 (כלומר לעניינים להרשות שיש גורסת ארצות־הברית

 הצינית הגירסה שלהם. בדרכם להתפתח בטימור) לטבח
 שהאינדונזים לקוות שיש היא האמריקאי מישרד־החוץ של

 שימוש וללא מהיר, אפקטיבי, באורח המלאכה את ישלימו
ארצות־הברית.״ .מתוצרת בציוד
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 פילוסוף הוא שטומין מכחיש ריכטה לאכסביציוניזם.
 פירסום אפילו הוציא לא שהוא וטוען שיעור־קומה, בעל

זה. בשטה אחד מדעי
 מחקריו בוז. מלא בצחוק הגיב עצמו טומין יוליוס

 המסה ואילו העולם, בכל פורסמו ואפלטון סוקראטס על
 עיקר את מהווה דקארט, הצרפתי הפילוסוף על שלו,

עצמה. בפראג שפורסם זה בנושא הספר
 לא זו עובדה ״שפירסום טומין, מעיר מקווה,״ ״אני

 המדעיות מהספריות דקארט על הספר להיעלמות תביא
הצ׳כיות.״ באוניברסיטאות

 הניאו־ והריאקציה השמרנות ממש. של טרגדיה זוהי
 שהיתר, צ׳כוסלובקיה, על דווקא השתלטו סטאליניסטית

המזרחית. באירופה החירות מורשת .׳נושאת ומתמיד מאז

וגוון וווים

 נמשך במיזרח־טימור האינדונזי שהכיבוש לציין, למותר
 מרעב, נמקים עדיין הטימורים הזה. היום עצם עד

 ״טיהורים״ של באמתלה שיטתיות, להורג והוצאות
 המיבצע כל יום. שבכל מעשים הם בטרור, ומילחמה

 ולפי אמריקאי, ובציוד בנשק שימוש תוך נעשה הזה
 קטן, בעולם גם שהתפרסמו העולמית בעיתונות דיווחים

ישראל. מתוצרת בנשק גם
 לא טימור בזוועת קיסינג׳ר הנרי של הפעיל תפקידו

 הנשיא של בממשלה חשוב תפקיד כמובן, ממנו, תמנע
 ממקורביו רבים לו מתנגדים זאת עם רגן. רונאלד הנבחר

 לשעשע, עשויה היחד, לקיסינג׳ר התנגדותם סיבת רגן. של
 המקיף השמרני החוג עבור עצובה. כך כל היתה לא אם
 בדלן. מדי פחות הוא קיסינג׳ר הנרי רגן רונאלד את

ליברלי. עבר ובעל ״אינטרנציונליסט״ מדי יותר

צ־ססלובקירי:
המבחילים

 ברית־ד,מועצות תפלוש דבר של שבסופו מאוד יתכן
 האיגודים- את הפולני, האביב את ותחסל פולין, לתחומי

 המפלגה מזכיר את אפילו ואולי החופשיים, המיקצועיים
קאניה. סטאניסלאב החדש,
 מהאחריות ניכר חלק יפול כזו, טרגדיה תתרחש אם

שהיה הלה, הוסאק. גוסטאב צ׳כוסלובקיה, נשיא על גם

טומץ יוליום
דדנוב בנוסח השמצות

 בה״א הקוויזלינג הוא סטאליניסטי, בכלא בעצמו חבוש
 הכתם עליו רובץ עדיין הקומוניסטי. העולם של הידיעה

 הסובייטי, הזר, הכובש עם פעיל פעולה שיתוף של
 של הפוליטי ובחיסולו 1968ב־ הצ׳כי האביב בדיכוי

דובצ׳ק. אלכסנדר
 פעילות על העולמיים אמצעי־התיקשורת מדווחים עתה

 עומד הוסאק הפולני. האביב נגד הוסאק של קדחתנית
 המאיץ ברית־וארשה, של השמרני הלובי בראש עתה

 האפשרי בהקדם בפולין להתערב ברית־המועצות במנהיגי
 הוסאק עשה צ׳כוסלובקיה בתוך אופרטיבית. מבחינה
 הזדהות ושל תסיסה של סימן כל לדכא יכולתו כמיטב

 פראבו רודה פירסם השבוע הפולניים. החירות לוחמי עם
פולין. על גלויים איומים ובו מאמר

 בצ׳כוס־ הבולטים מאנשי-הרוח אחד אדומה. מטלית
 שיעור־קומה בעל ומומחה השמאלני הפילוסוף לובקיה,

 לאחרונה גורש טומין, יוליום העתיקה, ליוון בינלאומי
 היצ׳ינס, כריסטופר הבריטי העיתונאי ידידו, ללונדון.

 בשבועון טומין, נגד חדש השמצה מאמר על השבוע מדווח
 ראדובן הפרופסור כתב־ד,פלסתר, מחבר טבורבה. הצ׳כי

 ז׳נדוביסטי בסיגנון ״העריק״ טומין על מסתער ריכטה,
 בלתי- אישיות והשמצות מחשידים רמזים עתיר מובהק,

 כאיש כמובן, מתואר, טומין בסיס. וחסרות רלבנטיות
ונוטה רגשית יציבות חסר מוגזמות, אמביציות מלא

ולציילה? רון לאימוי מה
בתהייה, זה מדור לבעל טילפנו סקרנים עשרות

 אמרי ח״ב של תמונתו את לפרסם ראינו מה
בינ בעניינים העוסק במדור מדובר הרי 1 רון

! לאומיים
האמת. את לחשוף הזמן הגיע ברמזים, די ובכן,

רון אימרי ח״כ
פינושט על מת.

 אידיאולוגית באהדה רון ח״ב את האשמנו
 מפ״מי ח״ב בצ׳ילה. פינושט אוגוסטו של למישטרו

 מפ״ם ז איינדה סאלבדור של לרוצחו זיקה מגלה
 !איינדה של בשמו נשבעת היתה

אותו. תשאלו

פרקליטו מי לי אמור
 דאן־באפטיסט רבץ, יצחק של הצרפתי פרקליטו

פאשיסט. שהוא מכחיש ביאז׳ה,
 ולחם מושבע, גוליסט אנטי-נאצי, לוחם היה הוא

אלדיר. בעניין בגידתו אחרי רק בדה־גול

רבץ יצחק ח״ב
מתאים פרקליט

 הארבעים, שנות של בפאשיסט מדובר לא כלומר, ■
ה בשנות הניאדפאשיסטי האו-אה-אס בתומך אלא

 את לייצג בהחלט הראוי מכובד, איש־ימין חמישים.
 פרקליטו ארגנטינה. שליטי ידיד תנועת-העבודה, איש

 שמואל ח״כ של איש־אמונו הוא רבין של הישראלי
ובעתיד. בעבר חרות איש תמיר,

אתה. מי לך ואומר פרקליטך, מי לי אמור

ם חיים ע ר ב




