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 מאיר, גולדה המנוחה, ישראל ממשלת ראש כמו
 ראש החופשית. העיתונות את גאנדי אינדירה גם מתעבת
 כלי- נגד נוקשה צנזורה בעבר הפעילה הודו ממשלת

מכוב עורכים בתוכם רבים, עיתונאים וכלאה התיקשורת
 האימה מטילי בבתי־הכלא בינלאומי, מוניטין ובעלי דים
 נזהרה מחדש, לשי־לטון עלייתה עם השנה, הודו. של

 בראיון דווקא אך בעיתונים. ממש של מפגיעה אינדירה
 סיימם ההודיים, העיתונים לגדול שהעניקה עיתונאי

 האמיתיות עמדותיה את אינדירה חשפה אינדייה, אוף
העיתונות. כלפי

:הודו ממשלת ראש אמרה
 שחופש חושבים הם נגדי. מאוחדת העיתונות ״כל

(מפלגתה הקונגרס מפלגת נגד התקפות משמעו העיתונות

גאנדי אינדירה
אימה מטילי בתי־כלא

 לקלחת כולם את מכניסה הייתי לא גאנדי). אינדירה של
 וחלקם אישיים חלקם שונים, מניעים להם יש אחת.

 על סנסציות מעדיפה המערבית העיתונות גם פוליטיים.
אובייקטיבי. דיווח

 מכך וכתוצאה המערב, את מחקה שלנו ,,העיתונות
 מזיק זה בעולם. הודו של מסולפת תמונה משקפת היא
אחרות.״ בצורות וגם כלכלית, מבחינה לנו

 בעיקבות למעשים מצפים אינדירה לענייני מומחים
 ריש־ מערכה על בבירור מבשר שלה הראיון המילים.

 גם כנראה, שתלווה, העיתונות, נגד ממלכתית, מית,
וענישה. דיכוי באמצעי

צרפת: י
אדום בצבע גזענות

 שהתמחה מי לכל דיו,' מוכר נראה המבעית המחזה
 באיזורים או ארצות־הברית, בדרום הבינגזעיים ביחסים

אנגליה. של התעשייתיים
 עוזרים בעשרות מלווה המקומית, המועצה ראש
 אב־ לשמש שנועד בניין על הסתער בבולדוזר, ומצוייד

 של כניסתם מניעת :המטרה אפריקאיים. למהגרים סנייה
לבניין. אפריקאיים מהגרים 300

 יורקשייר. או מיסיסיפי על מדובר לא שכאן אלא
המאוכ בפאריס, ויטרי איזור של המקומית המועצה ראש

 ומסור ותיק חבר הוא שכירים, פועלים על-ידי ברובו לס
 שסייעו מלוויו, 50 הצרפתית. הקומוניסטית במפלגה

 כולם היו הגזעני, האופי בעל ההרס במעשה בהתלהבות
המפלגה. חברי

 נזעמות, מחאות עורר המעשה זרים. שינאת
 השמאל וחוגי בפאריס המוסלמית האוכלוסיה בקרב בעיקר

שהתאספו מוסלמים 6,000 הלא-קומוניסטי. הרדיקלי,
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 את שיעניש לאללה התפללו הלטיני, ברובע במיסגד,

 ויטרי. ברובע אלימות בהפגנות איימו הם המועצה. ראש
גזע של בתופעות שידון בינגזעי סימפוסיון יזם השמאל

 הקהילה נגד ותוקפנות סובלנות חוסר זרים, שינאת נות,
המוסלמית.
 אחרי לוויטרי הופנו שהמהגרים מדווח, טיימס סאנדי

 הוכרז גוליסטים, על־ידי הנשלט השכן, ברובע שמעונם
שהעב טוענים מצידם הקומוניסטים תברואתי. כמיפגע

 ממדיניות חלק היא בשליטתם לרובע המהגרים רת
 המקומיות הרשויות את להציף המכוונת ממשלתית,'

הסוציא השירותים את בכך ולהרוס בזרים, הקומוניסטיות
 זו, בטענה מסויימת אמת אומנם, יש, שלהם. ־ ליים

 במהגרים מוצפים קומוניסטית בשליטה רבים ואיזורים
 המובטלים מיספר מחוסרי־עבודה. מהם שרבים מוסלמים,

בני־אדם. מיליון 1.6ל־ החודש הגיע בצרפת
 ויטרי מועצת שראש מעניין השמאל. תדהמת

הצרפ הקומוניסטית המפלגה ממנהיג מלא גיבוי קיבל
 מארשה של הרשמית תמיכתו מארשה. ז׳ורז׳ תית,

 שיבת ובעידוד לצרפת, הגירה על חמורות בהגבלות
הצרפ השמאל את הדהימה לארצותיהם, צפון־אפריקאיים

 הימין עם בעיקר למשל, בבריטניה, מזוהה כזו עמדה תי.
הקיצוני.

 הקהילה בקרב הייאוש את הגבירה מארשה של עמדתו
 מסורתי, באורח היתה, המהגרים של הנטייה המוסלמית.

 המיקצועי לאיגוד ולפנות בני־ברית בקומוניסטים לראות
 מצטרפים עתה צרה. בעת תמיכה בבקשת הקומוניסטי

 כמקור המהגרים בהוקעת הצרפתי, לימין הקומוניסטים
בהאש גם יצא מארשה בצרפת. קשות סוציאליות לבעיות

 שיצרה, במארסיי הסוציאליסטית העיריה נגד קשות מות
 מתושבי אחוז 17 מהגרים. של עצום ריכוז לדבריו,
צפון־אפריקאיים. מוסלמים הם מארסיי

בצר הכולל המהגרים מיספר של הרשמיים האומדנים
 האוב־ מכלל אחוז 7.5 כלומר מיליון, 4.1ל- מגיעים פת

איט אלג׳יריה, ממרוקו, במהגרים בעיקר מדובר לוסיה.
 מאות את כמובן, כולל, זה מיספר ופורטוגל. ספרד ליה,

בעשרים מצפון־אפריקה לצרפת שהגיעו היהודים אלפי
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 לסנאטור במיוחד מחטיא שאינו זה, ציור
 את מחברו, לדברי משקף, קנדי, (״טד״) אדוארד

 ערב האמריקאי הליברליזם של האמיתי המצב
לשילטון. רגן רונאלד של עלייתו

 תום והאמן הטופר של עטו פרי ך!וא הציור
סערה עורר שלנו״ ״הזמנים החדש שסיפרו וולף,

קנדי אדווארד
ושיקרי בוהק צעיר,

 אנטי״תזה משום בו יש ובארצות־הברית. באירופה
 הדי־שיקרית הבוהקת, הצעירה, לתדמית מובהקת
 הנשיא נגד שלהם המאבק בעת קנדי מעריצי שהפיצו
 של שהשמצותיו טפק אין קארטר. ג׳ימי היוצא,

 רגן של להצלחתו רבות תרמו קארטר נגד קנדי
לנשיאות. בבחירות

 של מרכזים הקימה צרפת ממשלת האחרונות. השנים
 החוזרים למהגרים כספים ומחלקת מיקצועית הכשרה

ביותר. קטן אלה של מיספרם אך לארצותיהם,

 דדום־אסריקה:
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 פולין, פועלי של למאבקם מופנות העולם כל כשעיני
 שוב פגעה חופשית, מיקצועית התארגנות זכות למען

איגוד-מיקצועי בפעילי בדרום־אפריקה הגזענית הממשלה
שחורים.

טיימס, ניו־יורק של הבינלאומי המוסף מדווח השבוע
אגו של שחורים פעילים משני זכויות־האזרח שלילת על
 שהצליחו אחרי דווקא הדרום־אפריקאית, העיתונאים דת

 גדול, עיתונים קונצרן עם משא־ומתן בהצלחה לסיים
 אופי השניים נגד לגזירות האנגלית. בשפה המפרסם
 על כלשהו. מישפטי הליך נגדם התנהל לא מינהלי.

 להיכנס נאסר מזכירו ועל סיזולו, זוולאקה האגודה, נשיא
 תעשיה. למיפעלי או חינוך למוסדות עיתונים, למערכות

 או חברתיות, או פוליטיות בפגישות להשתתף להם אסור
 אמצעי־התיקשורת כל על בביתם. כלשהם אורחים לקבל

 על או הפעילים מעשי על לדווח נאסר בדרום־אפריקה
 זכויות- מהם ונשללו מהחברה, למעשה נודו הם דבריהם.

 אך שנים, שלוש הוא האיסור תוקף אלמנטריות. אנוש
 ללא כאוות־נפשה, אותו לחדש יכולה פרטוריה ממשלת

המבצעת. לרשות מחוץ שיפוטי מוסד בסיוע צורך כל
אומץ- גילה שסיזולו ספק אין מנודה. מישפחה
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 ובמאבק ציבור בענייני לעסוק נכונותו בעצם נדיר לב
 תנועת־ של הכללי המזכיר סיזולו, של אביו מיקצועי.

 בתנאים כלוא האפריקאי, הלאומי הקונגרס השיחרור,
 באירגון הפעילות מראשונות אמו, שנה. 17 כבר מחרידים

 ומשלילת רשמי מנידוי סובלת הקונגרס, של הנשים
 מאז לשחורים) הניתנות אלה (אפילו זכויות־אזרח

1964 !
 משקפת שחורים איגוד־מקצועי פעילי של פעילותם

 דרום- את המאפיינות הבסיסיות הסתירות את היטב
הדרי את מגביר וגובר ההולך התיעוש תהליך אפריקה.

 לפעילות המוגבל ההיתר שחורים. מיומנים לעובדים שה
 הדורשים הכרה בעלי פועלים להתארגנות כמובן, הביא,

 כולל פוליטיות, גם אלא מיקצועיות, זכויות רק לא
 איר־ כל של מלאה ואינטגרציה הגיזעית האפלייה ביטול

הגזעיות. למחיצות מעבר הפועלים, גוני
 ניהל עימם האנגלית, בשפה העיתונים שבעלי יצויין

 החרמתו. נגד נמרצות מחו נוקשה, מיקצועי מאבק סיזולו
 להסכמי נזק וכגורם ונואל, כטיפשי המעשה את גינו הם

החדשים. העבודה
 בפני תמחה בישראל העיתונאים שאגודת לקוות יש

 הבלתי־אנושי, היחס נגד בישראל דרום־אפריקה שגרירות
השחורים. עמיתיהם כלפי גזענות, על־ידי המונע
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 פוליטיים עצירים של רבות מאות מוחזקים כידוע

 ובמחנות- בבתי־כלא ומנאמיביה מדרום־אפריקה שחורים
 מיכתבי- לשלוח המוכנים ישראלים מישפט. ללא מעצר,
 — העצורים למישפחות מזון חבילות אפילו או עידוד
 רשימת לקבל יכולים — רעב מחרפת סובלים רבים

בבריטניה. האפרטהייד נגד מהתנועה כתובות
:הכתובת
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