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 לשחיטה גם אלא שעבר, בשבוע הדמוקראטיים רילה

 שם סומפול, נהר גדות על בלאס־אראדאס, הנוראה
 צבאות בין הדוק פעולה שיתוף תוך איכרים מאות נרצחו

 ילדים עשרות אורדן. ואירגון ואל־סאלבדור הונדוראס
 הטבח ניצולי לנהר. והושלכו אורדן אנשי בכידוני נערפו

פו מעמד משוללי הם בהונדוראס. כפליטים עתה חיים
 מתמדת. גירוש סכנת מרחפת לראשם ומעל כלשהו ליטי
 לאחרונה הוחזרו עשר, בן ילד בתוכם ניצולים, כמה

הגבול. חציית עם מייד למוות ונורו לאל־סאלבדור
 נהר על הטבח מניצולות אחת המתים. אל לדבר

 שבעה וכן בעלה את איבדה גארדאדו, לוליטה סומפול,
 שלושה עם שחתה עצמה היא ילדיה. שמונת מבין

 אנשי יריות הונדוראס. גבול לכיוון הנהר, לרוחב מילדיה
 אותה. השיגו אמריקאי, בנשק מצויידים שהיו אורדן,

 השני מייד, מת מילדיה אחד כדורים. 15מ־ נפצעה היא
 אובידיו, השלוש בן בנה נוראים. ביסורים לעיניה גווע

ובגולגולתו. ברגלו פצוע כשהוא אליה נצמד
 אובידיו במים. השניים שהו ארוכות שעות במשך

 כשלא מרות והתלונן המתים אחיו אל לדבר ניסה הקטן
 רק האמצעים, בכל להשתיקו ניסתה אמו תשובה. באה

 זוכה, היא בהונדוראס. מיקלט למצוא הצליחה למחרת
 המאיימים אנשי־ביטחון, של תדירים לביקורים היום, גם

 והחיילים אורדן אנשי לאל־סאלבדור. בגירוש עליה
 בכל משתמשים והם איש־מחתרת, איכר בכל רואים
איכ להרחיק כדי שברשותם, והטירור ההפחדה אמצעי

השיחרור. לתנועות מלסייע רים
 טוען, האמריקאי הנשיא לממשלה. לא — ל?ןפ
סוביי בנשק משתמשים הדמוקראטית המחתרת שאנשי

 ניקא- דרך מקובה, כזה נשק מקבלים שהם ספק אין טי•
 בפא- התומכת האמריקאית, שהמדיניות ברור ראגואה.
 נשק לקבל לוחמי־החופש את מאלצת ממש שיסטים,

לסייע. המוכן גורם מכל
למדי באירופה קשה בהתנגדות נתקלים והייג רגן
 תומך הסוציאליסטי האינטרנציונל באל-סאלבדור. ניותם

נשיא הדימוקראטית. במחתרת החלטי ובאורח אידיאולוגית

 מאמר השבוע עיטרה זה בעמוד הקריקטורה
לש פוסט ג׳רוזלם כתב בלאק, איאן של מבריק

שהו המאמר, הלונדוני. בגארדיין עתה העובד עבר,
לחו־ מבקש ניו־סטייטסמאן, הבריטי בשבועון פיע

גארדאדו לוליטה קורכן
ס״ס—ודן או

 סתום, במבוי מצוי חישראלי-פלסטיני שהסיכסוך כיח
 הציור, אך כולו. השלום תהליך את להכשיל וסופו
יש משתקפת כיצד מבטא כתוב, טכסט מכל יותר
הנאורה. דעת־הקהל של רובה רוב בעיני ראל

 תמשיך שאירופה הצהיר תורן, קאסטון האירופי, השוק
זו. ארץ מממשלת להבדיל באל־סאלבדור, לעם לסייע
 השלטת לחונטה ארצות־הברית שמחוייבות ספק אין
 השליטים ובכוחות האמריקאית החברה במיבנה מקורה

 הולך ניכור תעורר היא ארוך לטווח אבל עתה. בה
אמ ביבשת המדינות ויתר ארצות־הברית בין וגובר
 השאר, בין תומך, שבה אופציה, עדיין קיימת ריקה.

 את להפיל באל־סאלבדור לעם לסייע ברנדט, וילי גם
 הדימוקרא־ הממשלה עם תקינים יחסים ולקיים החונטה

ולאי לאופי מנוגד כזה פיתרון זו. בארץ שתקום טית
המ של המימוש סיכויי רגן־הייג. אנשי של דיאולוגיה

שיצ והמוסרי הפוליטי הלחץ במידת תלויים הזו דיניות
ארצות־הברית. על להפעיל אירופה ארצות ליחו

ברעם חיים

 של הקומוניסט ראש־העיר על סופר כבר זה במדור
 שנועד מעון בבולדוזר שהרס פאריס, של פרבר ויטרי,

תמי על דווח כן ).2263 הזה (העולם מוסלמים למהגרים
 בצעד מארשה, ג׳ורג׳ הקומוניסטית, המיפלגה מנהיג כת

 האחרונים בחודשים ראש־העיר. של מובהק כה גזעני
 בד תקרית ויטרי בפרשת לראות שאין ומתברר, הולך
 תקריות לאחרונה אירעו בצרפת שונים במקומות דדת.

 ודתי: גיזעני אתני, רקע על
•  פאריס. ליד ממעון גורשו מוסלמיים מהגרים 60 ,
•  על הודיע אחר, פאריסי פרבר של ראש־מועצה י

 לצאת שיורשו מהגרים ילדי מיספר על הגבלות
המקומית. לרשות השייכים בבתי־קייט לחופשה

תוכ נגד יצאה בריטאני, בראנא, המקומית המועצה !•
מהגרים. עבור תרבותי־מוסלמי מרכז לבניית נית

 לצימצום תוכנית על הודיעה צרפת, בצפון אמיאן, •
בעיר. הזרים מיספר

 סירובו על ראש״המועצה הודיע ליאון של בפרבר •
מצפון־אפריקה. מהגרים של חדשות מישפחות לקבל

 הפגנת יזם פאריס, ליד שוב מקומית, מועצה ראש >•
 שנחשדה ממרוקו מישפחה של ביתה ליד אזרחים

 רמזים היו ראש־המועצה של בהודעתו סמים. בסחר
המרוקאים. המהגרים כלל כלפי גזעניים

 התרחשו הן הללו. התקריות לכל משותף מכנה קיים
הקומו המפלגה חברי על־ידי הנשלטות מקומיות ברשויות

 המועצות ראשי קיבלו רבים במקרים הצרפתית. ניסטית
ובעצמו. בכבודו המפלגה ממנהיג רישמית תמיכה

וגו הולכת דאגה מגלים בפאריס שמאליים סטודנטים
 אחרי הצרפתיים הקומוניסטים של חיזורם מסיגנון ברת
 ״טקטיקה הקרובות. בבחירות העני הלבן של קולו

 לשמאל. תסייע לא ארצות־הברית, בדרום אלבאמה, בנוסח
 צרפתי סטודנט אמר הפאשיסטים,״ את תחזק רק היא

בפאריס. טיימס סאנדיי לכתב
 אין מיליון. 1.5ל־ מגיע בצרפת המובטלים מיספר

 המהגרים מהווים כזה וכלכלי פוליטי שבאקלים ספק
ונוח. קל לעזאזל שעיר
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 חד־צדדית הצגה על לאחרונה התלוננו קוראים כמה

 בפי בארצות־הברית. ישראל של היתירה תלותה של
 ״ארצות- הטענה: אותה יותר, או פחות היתה. כולם

 בעולם, אחרות פרדמערביות לארצות מסייעת הברית
יחיד.״ בן איננה וישראל

 הנוגע בכל בעיקר בחינות. מכמה נכונה די קביעה זו
 עם ישראל. כלפי רגן מישטר של העתידה להתייחסותו

 מידת על רבים להעמיד כדי אחד, מאלף בנתון די זאת,
 מאז בעיקר בארצות־הברית, ישראל של הצבאית התלות

 של רישמיים נתונים לפי .1973 יום־הכיפורים, מילחמת
 האמריקאים הקציבו ארצות־הברית, של מישרד־ההגנה

 מדינות של נשק רכישת למימון דולר מיליארד שני
כסף זרות לממשלות העניקו האמריקאים כלומר, זרות.

 קיבלה ישראל עצמה. בארצות־הברית נשק לקנות כדי
הת־ השני המיליארד דולר. מיליארד — הסכום מחצית

:שהן מדינות, 25 בין חלק
תוניסיה •1 בוליביה •!

האיטי •1 קאמדון •
הונמראס י• קולומביה •1
אינדונזיה •! הרפובליקה •

ירדן •1 הדומיניקנית
קניה •1 אקוואדור י•

דרום־קוריאה •1 יוון •
פרו • לבנון •1

ספרד •1 ליבריה •1
סודאן • מאלזיה • י

תאיילנד י• מרוקו
-תורכיה פנאמה

זאיר י• הפיליפינים •
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 באופנה. הוא רגן רונאלד של שמישטרו ספק אין ,

 המגמה את מסווה הסובייטים כלפי הקשוח־כביכול הקו
ושר- רגן הנוכחית. האמריקאית המדיניות של האמיתית

■ סו וווי ח

 על לשמור החלטה נחושי הייג, אלכסנדר שלו, החוץ
 ארצות־הברית של והמעצמתיים הכלכליים האינטרסים

 אל־סאלבדור של הפאשיסטית החונטה השלישי. בעולם
נח אל־סאלבדור טרום־ויאט־נאמית. רהביליטציה קיבלה
נידחה. אחר שיקול וכל אנטי-קומוניסטי, למעוז שוב שבת

מב לאל-סאלבדור מיוחדות טיסות מגיעות יום בכל
 הנשק ובאוקלהומה. באלאבמה האמריקאי הצבא סיסי

 גם אלא סאלבדור, לצבא רק לא מגיעים הצבאי והציוד
 ה־ס״ס. מתכונת לפי הבנוי יאורדן, הימני-קיצוני לאירגון

הג־ אנשי 200 לטבח רק לא ישירה אחריות לאוודן


