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 שעבר בשבוע כתב מלמו, יוסי בבריטניה, הארץ כתב
 עצומה על חתמו הבריטי הפרלמנט חברי 40ש־ בגאווה,

 אף מלמן לאש״ף. תאצ׳ר מרגרט ממשלת ביו מגעים נגד
 באגף חברים שכמה מסויימת, הפתעה בנימת מדווח,

העצומה. על חתמו הלייבור מיפלגת של השמאלי
 כישלון מהווה זו שעצומה לדעת, למלמו כדאי ובכן,

 האחרונה השנה עד ממשלת־ישראל. של למדיניותה צורב
 חתימות 350 לפחות לרכז בבריטניה ישראל ידידי יכלו

פרלמנט חברי 150מ־ יותר פרו־ישראלית. עצומה כל על

פוט מייקר הלייבור מנהיג
625 מתוך 40

 ידידי ל״קבוצת רשמי באורח שייכים הלייבור מסיעת
 שנים. 25 כבר בווסטמינסטר הפועלת בליובור״, ישראל

 (שמרנים, מיפלגות משלוש פרלמנטרים, 40 שרק העובדה
 יאסר עם קשרים נגד עצומה על חתמו ולייבור) ליברלים
 בקשרים תמיכה של קונסנזוס על פשוט מעידה ערפאת
 הימין חברים. 625 יש הבריטי שבפרלמנט יצויין כאלה!

 כיו נגד מסורתית עויינות לו ויש חזק, הוא בפרלמנט
 מוכיחה 40ה־ עצומת השלישי. בעולם תנזעות־שיחרור

 ובסעד בנפט באינטרסים, הקשורות מסיבות הימין, שגם
 ידידי רוב גם אש״ף. נגד עצומה על לחתום סירב דיה,

ממנה. חוצנם את ניערו בלייבור המוצהרים ישראל
 שדווקא לזכור חשוב בלייבוד: השמאלי לאגף ובאשר

 ישראל את אהד הבריטית העבודה במיפלגת השמאל
 של האנטי־ישראלית במדיניותו תמך הימין .1945־48ב־

 השמאלי באגף עדיין מצויים בווין. ארנסט המובהק, נציגו
 הקוראים פרלמנט חברי כולל תקופה, מאותה •שרידים
 יתמכו אלה שמאלנים מיקארדו. איאן כמו ציונים, לעצמם

 למדיניות מתנגדים הם גם אבל פרדישראלי׳ת, עצומה בכל
 בין בהידברות ודוגלים ממשלת־ישראל, של הנוכחית

לאש״ף. ישראל

וזמר האורז סין:
 תקדים, חסרת למכובדות סין זכתה האחרונות בשנים

פחות עומדת, פשוט היא במערב. הימנית בעיתונות דווקא
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 על )2281 הזה (העולם זה במדור סופר כבר

הצרפ הבורגנות של האנטי־פטריוטית התנהגותה
 מיטראן פרנסואה הסוציאליסט נבחר מאז תית,

לנשיא.
 והמחבלים נמשכת, עדיין שהיסטריה מסתבר
 השבוע בשלהם. ממשיכים והמכובדים המעונבים

 מפוארות מכוניות שתי הצרפתיים אנשי־המכס עצרו
 מיליון המוכסים גילו מהן באחת הבלגי. בגבול

 ״רק״ בשניה דולר), אלף 200(כ״ צרפתיים פראנקים
 הוחרם. הכסף דולר). אלף 60(כ״ פראנק אלף 300

 כסף להבריח שניסה צרפתי נעצר תחנת־גבול באותה
 זהב מטבעות 1150כ־ נמצאו בחפציו צרפת• לתוך
דולר. אלף 230 של כולל בערך

, ד א מ ו ש י מ ״ י ש א ף ו
 בכלי־התיקשורת העיקריות המידה אמות בשתי יותר, או

 וליברליזציה פרו־אמריקאית חוץ מדיניות הבורגניים:
בכלכלה.
 דווקא לגיטימציה תקבל כלשהי שארץ מוזר קצת

 ניכסון. ריצ׳ארד לשעבר, הנשיא כמו מנוכל־עם־דיפלומה
 כימעט נפסקה ,1972ב־ בפקין, ההיסטורי ביקורו מאז אבל

לקומו הפך הסיני במערב. סין של הדמונולוגיה לחלוטין
 לפני עד לפחות היה, שהמצרי כמו ממש הטוב, ניסט

הישראלים. בעיני הטוב הערבי חודשים, כמה
 מנהיג ברוצח־ההמונים, הסינית התמיכה מרה. אהבה

 בהקשר טבעי די כדבר נראתה פוט, פול רוז׳ החמד
 מישט- עם סין של הפעולה שיתוף גם המעצמות. למאבקי

 ובדרום- בדרום־מער-ב ואנטי־סוציאליסטיים ימניים רים
 הימין עיתונות -פקין. של בתדמיתה פגע לא אסיה מזרח

 על והדיבורים ויאט־נאם, נגד הסינית בתוקפנות תמכה גם
נשכחו. גדולה מעצמה מול נפשו על העומד קטן עם

 הליברליזציה על הסיפור את לוקחים אין עצמה בסין
 חופש־ביטוי, לקצת שקיוו האינטלקטואלים ברצינות־יתר.

 בחודש מהר. די התפכחו המערב, כלפי הפתיחות עקב
 בעוון המישטר מתנגדי שישה מישפט ללא נעצרו שעבר

 סטאלי־ בעגה הוסברו המעצרים אנטי־מהפכנית. פעילות
 ״שיש להמונים, הסביר המפלגה ביטאון ניסטית־-מסורתית.

 לאפשר כדי והספרות האמנות מגן יבלית קצת לעקור
לפרוח.״ יפים פרחים לאלפי

 השאר, בין המפלגה, ביטאון התכוון יבלית באומרו
 הפנה •מרה, אהבה תסריטו, הואה. באי הסיני לסופר
 העיתונים עבר. מכל קשים ׳ואיומים נזעמת ביקורת כלפיו
 אחרי בסין החיים את קודר באור מציג שהוא טענו

 את מציג שהואה טען, אף דיילי פקין היומון המהפכה.
לאהבה. ראוייה שאינה כארץ הסוציאליסטית המולדת

 ממוקד הוא פטריוטי. די בעצם הוא הואה של התסריט
 שחזר צ׳נג־גואוונג, לינג הקומוניסטי, הצייר של בסיפורו

 לשרת מאודו בכל רצה לינג .1949 מהפכת אחרי לסין
 רבות. באכזבות נתקל אך הסוציאליסטית, המולדת את

 אחרת. לארץ לערוק מסין, ל״רדת״ רצתה לינג ישל בתו
הפכה הבת תשובת במולדת. להשאר בה הפציר לינג

קניו 0*111

 סין, את אוהב ״אתה התסריט: מחבר נגד קטלני נשק
 מחזירה המולדת האם זו. מרה אהבה למען רבות וסבלת

 המבקרים אבל בנאלי, ודי תמים די מישפט ן״ אהבה לך
 אם ספק הואה. את לצלוב כדי בו השתמשו האמנותיים

הכלא. לכותלי מחוץ רב זמן מעמד יחזיק

 מאוד מודאגים פקין שילטונות הגנראלים. ליל
 המפלגה מחברי שליש הסיני. הצבא •של היוקרה מירידת

 ביותר. גדולה היא הצבא של והפוליטיזציה חיילים, הם
 בתדמיתו קשות פגע לוויאט־נאם הפלישה כישלון אבל
 פשטו 1949 מאז לראשונה העממי. השיחרור צבא של

 במי׳שפט הגילויים אנטי־מליטאריסטי׳ות. בדיחות בפקין
 את לרצוח גנראלים של קישר על הארבעה״, ״כנופיית

התרבו ההפשרה -בתקופת בסין. קשה לזעזוע גרמו מאו,
 ״גנראלים בשם שיר -בפקין התפרסם שעבר, בחורף תית׳

 ביקורתיים, לשירים להפליא דמה שלו התוכן וחיילים״.
 בתקופת אירופיים משוררים של שמאליים, כלל בדרך

 כמובן, בכך, ויש — טען השיר הראשונה. מילחמת־העולם
 והגנרא- מתים הפשוטים שהחיילים — אוניברסאלית אמת
במדליות. זוכים לים

 שלו שהגנראלים טען בחריפות, הגיב הסיני המטכ״ל
 כמו ביטוי אם ידוע לא החיילים. עם אחד שכם נלחמים
 הסברה במסע פתחה המיפלגה במאמר. הופיע ״אחרי״

 מובהק. סטאליניסטי בנוסח הוא גם הצבא, בתוך חדש
להישבע אידיאולוגי, קורס לעבור נדרשים חדשים חיילים

ניבסון ריצ׳ארד סין ידיד
דיפלומה עם נוכל

 לתוכנית גם אלא ולממשלה, למיפלגה רק לא אמונים
והמודרניזציה. הפיתוח
 הוקעת של הישנה המסורת בסין כיום מנצחת לכל מעל
המישטר. מחדלי בכל כאשמים תרנים וח בוגדים

 ובהחמרת הצבאי בכישלון אשמים המישטר מתנגדי
 יותר אפילו ,1 מס׳ העם לאוייב הפכו הם הכלכלי. המצב

מהסובייטים.

דרונדאפדיקה:

מיטראן פרנסואה נשיא
הבלגי בגבול פאר מכוניות

הגרעין עידן
 גם בקצרה שהוזכר -היטב, ומתועד מקיף בתחקיר

 סוקר ),2282 קטן״ (״עולם הזה העולם של הקודם בגליון
 ודרום- ישראל קשרי את איעט מידל דה הלונדוני הירחון

אפריקה.
 מטיפוס אמריקאי שלוויין העיתון, מדווח השאר, בין

 במימי גרעינית התפוצצות 1979 בספטמבר 22ב־ גילה ולה
 בניסוי שהמדובר טוען הירחון האטלנטי. האוקיאנוס דרום

ודרום־אפריקה. ישראל של משותף גרעיני
 ודרום־אפריקה ישראל השתמשו איסט, מידל דה לפי
 אמריק־ חברה קורפרישן, ריפארץ׳ ספייס מתוצרת במשגר

 ה־סי־איי־אי, עם הדוקים קשרים לחברה אית־קנדית.
 ממשלת ממשלת־ישראל, האמריקאי, מישרד־החוץ הפנטגון,

 וחברות־בת אירופיות על-לאומיות חברות דרום־אפריקה,
בדרום־אפריקה. וישראליות בריטיות

רבין, יצחק ח״כ של פעילותו את מבליטה הכתבה
 הידוק למען כראש־ממשלה, והן בוושינגטון כשגריר הן

 האפרטהייד. מדינת עם והגרעי-ניים הצבאיים הקשרים
 והדרום- האמריקאיים בעיני נראתה 1977ב־ המערך מפלת

המשותפים. בפרוייקטים זמנית כנסיגה אפריקאיים
 בדמותו ונאמן, נלהב פחות לא שותף, מצאו מהרה עד

וייצמן. עזר ח״כ לשעבר, שר-הביטחון של
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