
שיחרורהחזית בריטזיה: החיות ל
בדרך־כלל, מזינים, העולם בבירות ישראליים בתבי־חוץ

 סיפורים של קבועה יותר או פחות בדיאטה קוראיהם את
 הוא שלהם העולם הבינלאומי. המיתר על מסמרי-שיער

 — כשהמוקד אפלות, מזימות של גדול אחד מירקם
 ממוקם, — הבידיוני המדע סיפורי נוסח השטני המוח
בביירות. תמיד, במעט

וההתעלמות ההזנחה על לכן, להם, לסלוח קשה קצת

במחנה־אימונים החזית מנהיג
ציבורית תודעה = עיתונות + מבצעים

 ימים בעצם פועלת, בבריטניה באמת. מעניין מסיפור
הקונ כללי מיטב לפי החיות, לשיחרור החזית אלה,

 והאידיאולוגיה האלימה הטאקטיקה המחתרתית, ספירציה
כאלה. אירגונים המאפיינים החד־משמעית,

 חבלה, אימוני צבאיים, אימונים עוברים החזית פעילי
 באורח מקיימים, הם ובקראטה. בג׳ודו מתיש תירגול

 שבהן ומעבדות, חווית-חקלאיות נגד חבלה .פעילות קבוע,
בחיות. אכזריים ניסויים עורכים

 קדחנית פעילות על מדווחת הבריטית העיתונות
 החזית לוחמי האחרונים. החודשים 18ב־ החזית של ביותר
 ותיעדו צילמו כלואות, חיות שיחררו למעבדות, פרצו

 רבה מידה וגילו במיוחד, חריגה התעללות של מיקרים
 כלי- עם בקשריהם והן במיבצעים הן תיחכום, של

התיקשודת.
 המוכרות קוסמטיקה חנויות על גם פסחו לא הפעילים

 מביישים היו ״שלא באמצעים מחיות שהופקו מוצרים
 מאושוויץ,״ הנאצית המיפלצת מנגלה, יוזף ד״ר את

החזית. דובר של כלשונו
 החיות לשיחרור החזית אנשי הגיעו הצלחתם לשיא

 אמנותית ברמה דקות, 136 בן סרט להפיק כשהצליחו
 הסרטים בתיאטרון השבוע הוקרן הסרט ביותר. גבוהה

 הוא בקרוב נלהבות. הביקורות זכה בלונדון, הלאומי
ב יוקרתיים בתי-קולנוע של ארוכה בשורה יוקרן

וקנדה. ארצות־הברית צרפת, בריטניה,
 עניין הם אף שגילו טלוויזיה, מפיקי זוועה. סצנות

 הקשה ההתעללות שבו. הזוועה מסצנות הסתייגו בסרט,
חלחלה. מעוררי בפרטי-פרטים בו מתוארת בחיות
 פעילי של מבריק מיבצע הסרט מתעד השאר, ביו
 נעצרו, פעילים 17 קיימברידג׳. לייד בחוות־מחקר החזית
 כשהם מוחזקים שהיו חזירים 1000כ־ ששיחררו אחרי

חשמליות. לאלקטרודות צמודים
 שלא מפורשות הודיעו אד בערבות, שוחררו העצורים

פעילותם. את יפסיקו
 ),28( סקונפלד ויקטור הסרט׳ של האמריקאי המפיק

 מחנה מוחלטת. חשאיות של בתנאים צולם שהוא סיפר
הלוח מובהק, צבאי באורח !מוסווה החזית של האימונים

 ולבושים מיוחדות, במסיבות פניהם את מכסים מים
 האירי הצבא אנשי של לאלה להפליא הדומים מדי־קרב,

הרפובליקאי.
ה הגופים את כנראה, הפחידה, הזו הרדיקליזציה

 צער אירגון ראשי החיות. על המגינים יותר, ממוסדים
 הודיעו מובהק, אריסטוקראטי מוסד שהוא חיים בעלי
 החיות, לשיחרור החזית פעילי עם פעולה ישתפו •שלא
משותף. פורום מכל אותם יסלקו ואף

ה הצליחה לדעתם לחלוטין. אדישים החזית פעילי
 הציבור, לתודעת הנושא את להביא שלהם טאקטיקה

!בעולם הטיהור״ ״אירגוני כל של !מטרתם בעצם, וזוהי,

מיליון >00:סעודיה
לסובייטים דולר

 המיזרח- במרחב לראות הנוטים פרימיטיביים, פרשנים
 המעצמות, מאבקי של פשטנית השתקפות ורק אך תיכוני

להבנתם. שמעבר עובדות לפני נצבים עצמם מוצאים

 סיפור את אחדות פעמים זה במדור הבאנו כבר
 הפרו־ ופקיסתאן הפרו־סובייטית לוב בין ההדוק, הקשר

 בפרשת עצמו על עתה חוזר זה תסריט אמריקאית.
סוריה-סעודיה. יחסי

 שמנהיג רבים פרשנים סברו '70ה־ שנות באמצע
 הסובייטי המחנה את לנטוש נוטה אל־אסד, חאפט' סוריה,

 המצרי הנשיא יוזמת דק מערבית. לאוריינטאציה ולעבור
 סוריה של דרכה את שינתה אל-סאדאת, אנוור המנוח,

הסובייטים. עם הדוק פעולה לשיתוף אותה והחזירה
 בארצות־הברית המאבק של בעיצומו אלה, בימים

 נשק עיסקת לממן הסעודים החליטו האייווקס, עיסקת סביב
 לסורים יעניקו ריאד שליטי סובייטית־סורית. חדשה,

 אוויריות ראדאר מערכות שתי למן כדי דולר מיליון 600
 של מעיסקת־ענק בחלק רק מדובר סובייטית. מתוצרת

 הראדאר למערכות מחוץ שתכלול דולר, מיליארד שני
תות נגמ״שים, סוחוי, מטוסי ,23ומיג־ 25מיג־ מטוסי גם

ונשק-קל. חים
 סוברים הסעודים לברית־המועצות. סעודי פסף

 להתמוטט קמפ-דייוויד הסכמי ■עלולים ׳82 אפריל שאחרי
הפלס בשטחים בגין מנחם של מדיניותו נוכח לחלוטין,

תהיה שסוריה ספק אין כזה במיקרה הכבושים. טיניים

ט ■9111 ! 1י

אפשרית. ערבית־ישראלית מילחמה בכל מעורבת
 מיליארד מחצי יותר למעשה, הסעודים, יעבירו לכן

 לחמש כדי לסובייטים, ביותר, המושבעים לאוייביהם דולר
הסורי. העימות צבא את

 רחב דיפלומטי במסע גם זה צעד ליוו הסעודים
 הלורד הבריטי, שר־החוץ בריאד יבקר השבוע באירופה.

 השתתפות על החלטה שכל הודיע כבר הוא קארינגטון.
הביקור. אחרי עד תידחה בסיני בכוח־המשימה אירופית

 האיום רק שלא מוכיחים סעודיה של צעדיה כל
האנטי־פלסטינית העמדה מעייניה. בראש עומד הסובייטי

ה א א קינ ה הי ד א שלא אפשר אי אבל מגונה, מי קנ  ל
ם אלף 150ב־ ם, המפגיני טיי ת הברי או מ ב חב אלפי ו

הם שפלה בצרפת, בגרמניה, רי  ובסקנדי- בארצות״ה
ם נגד לרחובות שיצאו נביה, לי טי ם ה ה הגרעיניי

ם. איי ק רי מ א
ק אין ח רגן שרונלד ספ די ק ת ה ח תבשילו, א בי הו ו

 בעיני שנראה מה את לחזק עלולה ישראל ממשלת של
 רואים הם זו מבחינה באיזור. רדיקליות כמגמות הסעודים

במוסקבה. מאשר מוחשית יותר הרבה סכנה בירושלים

וסלובקיה: 3־ צ
הפולנית המחלה

 ממשיכה שסולידאריות הקשה האתגר למרות שעה, לפי
 מהתערבות הסובייטים נמנעים פולין, לשילטונות להציב

צבאית.
 דווקא באה פולין לאירועי ביותר החריפה התגובה

 בעצמו שהיה הוסאק, גוסטאב המנהיג, מצ׳כיוסלובקיה.
 מראשי הוא ׳,50ה־ בשנות הסטאליניסטי הטירור קורבן

 מתואמת לפעולה המסיתים
הפולנים. נגד

 המנהיג מגלה לעומתו
קאדאר, יאנוש ההונגרי,

 גילויי נוכח רבה זהירות
 !והולכים המתרבים האהדה

סולי למאבקי בהונגריה
דאריות.

 ב״מחלה נאבקים הצ׳כים
 דיכוי באמצעי הפולנית״

השבוע, במיוחד. חריפים
ה ניו־סטייטסנואן מדווח

 ד,שי- סוכני פרצו שמאלי,
 לדירתה בפראג רות־חחשאי

 דוברת פרונדובה, זינה של
 לוחמי אירגון ,77 אמנה

 זינה בצ׳בוסלובקיה. החופש
 הפעילים הם קארל, ובעלה,

לה הוועדה של המרכזיים
 בכלי־התיק־ מידע המפיצה החפיס־מפשע, הנרדפים גנת

 הפוליטיים האסירים של גורלם על העולמיים שורת
בצ׳כוסלובקיה.
 קשות הוכתה 30ה־ בת זינה שכורות. אצבעות

 הושפלה היא וברגליה. בידיה !נקשרה הסוכנים, על־ידי
 באברי־המין כביכול, חיפוש, באמצעות מינית מבחינה

 תמות, היא הבאה שבפעם לה הודיעו הסוכנים שלה.
כהתאבדות. יראה ומותה
 רצח מכות קארל, בעלה, הוכה חודש לפני רק

.77 אמנה פעילי של אסיפה אחרי בתא־המעצר,
 מוחרם שלהם שהדואר !מתלוננים הצ׳כים החופש לוחמי

והת מהעבודה פיטורים מעצרים, שוטרי־החרש. ידי על
שבשיגרה. מעשה הפכו גופניות עללויות
 הוא, אף הוכה סוקופ קארל הפופולארי העם זמר

 אלא היתד, שלא ״חקירה״, כדי תוך נשברו ידיו ואצבעות
ימי־הביניים. בנוסח סאדיסטית, התעללות

ת א מערב־אירופה למדינו ה לנהל מוכן שהו מ ח ל  מי
ם טי ביי סו ם אין שעה לפי גבם• על ב מני ת סי  שההתנגדו

ת ת למדיניו אי ק רי מ א צא ה מ טוי לעצמה תי  גם בי
בישראל.

ת, יש, ה לפחו פנ ת או ת מערבי ח אי שבאמת א  כד
ת. חקו ל

קינאה

בבריטניה אטומיים טילים נגד הפגנת־המונים
לחקות שכדאי אופנה

ם חיים ע ר ב


