
ד הלהיט !אטיביה: הגדו
 קנאים 1200 הישראלי. לקורא היטב מוכר הסיפור

 נאמיביה. בירת וינדהוק, של הראשית בכיכר נאספו לבנים
 האמריקאית התוכנית את להכשיל — המוצהרת מטרתם
 החלטת על מבוסם ההסדר בנאמיביה. מדיני להסדר

אידי מטעמים הקנאים על השנואה ׳435 מועצת־הביטחון
כאחד. וטאקטיים אולוגיים

 נויפלגת מנהיג מאריס, יאפ היה העיקרי הנואם
 מיפלגת כסו הדרום־אפדיקאית. הלאומנית מריפותזה

 הימנית, השילטון ממיפלגת הריפורמה אנשי פרשו התחייה
 כל את אליה וצירפו מעין־פאשיסטית, תנועה הקימו

בדריום־אפריקה. הלבנה הקהילה בקרב הפנאטיים היסודות
 בהיר, פשטני, היה מאריס של נאומו כיבוש. צבא

 זכות לשחזרי־נאמיביה להעניק האו״ם מזימת חד־מימדי.
 מזימת־השמדה אלא אינה הלבנים, של לזו שווה הצבעה

 זומם ארצות־הברית, כולל האדם, דרום־אפריקה. נגד
 לשליטתו אפריקה של הדרומי חלקה כל את להפקיר

— נתנגד ״אנחנו הבץ־לאומי. הקומוניזם של המוחלטת

הורת חנן ח״ב
בדוכנים מיין־קאמפף

 צבא ״לנוכחות מאריס, ושנה חזר נתנגד,״ - נתנגד
דבר.״ לכל כיבוש צבא בו ונראה בנאמיביה, האדם

 את לשתף המגמה נגד מאריס של זעמו יצא בעיקר
 במו״מ שחורי־נאמיביה) את המייצגת (המחתרת סוואפ״ו
 טירוריסטיס אלא אינם סוואפ״ו אנשי מדיני. להסדר
 המדינות בכל ולפגוע אותם להשמיד יש סובייטים. וסוכנים

 מילחמה הדבר יגרור אם אפילו להם, המסייעות השחורות
כוללת.

 מישלחת את לפגוש סירבו הריפורמה מיפלגת נציגי
 לענייני האמריקאי סגךשר*החוץ בראשות חמש־המדינות,

 אסיפות־ קיימו זאת תחת קרוקר. צ׳סטר ד״ר אפריקה,
 השאר בין הסוגים. מכל גזענית ספרות מכרו שבהן מחאה,
 על החזית־הלאומית־ד,בריטית של חוברות בדוכנים הוצגו

 הסאנדיי־ אולם בבריטניה״. הרב־גיזעית החברה ״כישלון
 של האמיתי התנ״ך היה הגדול שרב־המכר מדווח טיימס

 מיין היטלר, אדולף של סיפרו בדרום־אפריקה. הגזענים
קאמפף.

 לסלף נסיון בעצם, היא, עצמה האמריקאית התוכנית
 הכירה האדם עצרת סוואפ״ו. לרעת האדם החלטות את

 המייצג כגוף נאמיביר, של השיחרור באירגון מזמן כבר
 האמריקאים מנסים עתה זו. בארץ השחורים של היחידי
ה בתהליך השותפים אחד לדרגת סוואפ״ו את להוריד
 למכור מנסה קרוקר ד״ר העיקרי. דווקא לאו מדיני,
 המסורתיות השחורות המיפלגות תמיכת את שיקבל רעיון,
נאמיביה. בתוך

 צורך יהיה חדשה חוקה כינון שלשם קובעת התוכנית
 וערבויות יחסיות בחירות תהיינה המצביעים. מקולות ב־!

י ושיווק. ייצור אמצעי על פרטית ולבעלות לרכוש
 התוכנית את רואים לסוואפ״ו השחורים המתנגדים

 באורח ישנה שהאדם1דורשים. רק הם בדרך־כלל. בחיוב,
 העם של יחיד מייצג בסוואפ״ו הרואה החלטתו את רישמי

הנאמיבי.
ובדיפלומאטיה. בזהירות נוהגים עצמם סוואפ״ו אנשי

 בהם ורואים האמריקאים של שיחם לאנשי בזים הם
 נחושים הם בדרום־אפריקה. האפרטהייד מישטר של בובות

 עם בכך. צורך יהיה אם במילחמתם, להמשיך בהחלטתם
 היא כזו תוכנית תתקבל אם שאפילו בטוחים הם זאת

 רבות למדו סוואפ״ו מנהיגי מעבר. שלב בסך־הכל, תהיה,
 רוברט הד״ר זימבאבווה, מנהיג שנקט מהטאקטיקה

מוגאבה.
 אבל הבישוף זימבאבווה, של הקוויזלינג של גורלו

ההדרכה מחוברות בלתי־נפרד חלק היום הפך מוזארווה,

 עתה עוברת נאמיביה באפריקה. מהפכנית תנועה כל של
 עצמאות, שסופו בלתי־נמנע בתהליך אולי, הכרחי שלב,

חברתית־מיבנית. ומהפכה ריבונות
 פורת חנן של הרוחניים שתאומיו חוששים האמריקאים

התער ולגרור למהומות־דמים, לגרום עלולים בנאמיביה
 שואבים הלבנים דרום־אפריקה. ממשלת של מזויינת בות

 את שתטה סעודיה, אין שבאפריקה מהעובדה נחמה־פורתא
נגדם. הכף

לגורות סעודיה:
־ הישראליות המתאות

איראן על פיקוח
 בירדן, לאחרונה שביקר ניוט, ג׳ון הבריטי, שר־הביטחון

חוסיין. המלך ובין בינו הפגישה על בעליצות סיפר
 האמריקאי הסינאט ועדת שהכינה דו״ח קראו השניים

 המטוס של תיאורו האייווקס. מטוס על לעגייני-חוץ
 להתאפק, יכלו לא ואורחו ׳שהמלך עד עלוב, כל־כך נישמע
אדיר. בצחוק ופרצו

וברי אמריקאיים מומחים לדברי לא־מי״יודע־מה.
 הסעודים במיוחד. גדולה מציאה אינו האייווקס מטוס טיים

 המרגל תמורת דולר מיליארדי שישה לאמריקאים ישלמו
 תועלת להם יביאו המטוסים שחמשת מבלי השמיימי,

רצינית.
חשו המטוסים יהיו בישראל, שפרצה ההיסטריה חרף

 מטוסי־ מול להתגונן בנוי לא חאייווקס מילחמה. בזמן פים
 בטריטוריה ההרים מסתירים רגיעה בתקופות גם תקיפה.

הראדאר מפני ישראל של משיטחה ניכר חלק הירדנית
חאייווקס. של

 אחרי לרגל אינו האייווקס של העיקרי תפקידו אבל
 חיל- איראן. מפני להתגונן לסעודיה לעזור אלא ישראל,
שבוצעו הטיהורים מאז אמנם, נחלש, האיראני האוויר

ה״אייווקם״ מטוס
יותר טוב הנימרוד

 אבל חומייני, רוח-אללה האיית-אללה של קנאיו על־ידי
 מומחים לדעת עלולים, האיראנים היטב. מצוייד עדיין הוא

 באמצעות הסעודיים שדות־הנפט את לתקוף מערביים,
שברשותם. המחירים ־?4 מטוסי

 אוויריה מומחי שריאיין בלאנדי, דייוויד העיתונאי
 יכולים, האייווקם שמטוסי מסר בוושינגטון אמריקאיים

 מראש ולצפות איראן של שיטחה על לפקח אומנם,
 סבורים זאת, עם איראניים. קרב מטוסי של תקיפה

 בקלות המיכשול על להתגבר תוכל שאיראן האמריקאיים,
ב נושאי־טילים מסוקים לשלוח יוכלו האיראנים רבה.

 המקובלת במהירות אזרחיות, טיסות של שיגרתי מסלול
ה יוכלו הסעודי החוף בקירבת מטוסים־מיסיחריים. על

 לחשוף ובכך האייווקס מטוסי את בקלות להשמיד מסוקים
ומתו מהירה להתקפה ערב־הסעודית של שיטחה כל את

־?.4־0 מטוסי של אמת
ה בעולם. מומחה־תעופה לכל ידוע הזה המידע כל

 להתגבר צורך כל וללא רבה (בקלות לרכוש יכלו סעודים
 מטוסי האמריקאית) היהודית״ ״השדולה תעתועי על

מחו הנימרוד מטוסי בבריטניה. ניטרוד מטיפוס ראדאר
 רק לא לחשוף ועשויים ראדאר, הפרעות בפני סנים

 על רכב־משוריין של תזוזה כל גם אלא תנועת־מטוסים
הקרקע.

לואמפף מיין
 דווקא, אייווקס מטוסי לרכוש הסעודים התעקשו מדוע

 מישקלו כובד כל את רגן רונאלד הנשיא הטיל ומדוע
1 העיסקה את להשלים כדי ויוקרתו
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 הסעודים וגם הנשיא גם מדיניות. ספק, ללא הן, הסיבות

ה חתרבוזדהפוליטית על ישראל בהשפעת לפגוע רצו
 תרכיב־ ישראל ממשלת הזריקה סיכלותה ברוב אמריקאית•

ה בארצות־הברית. ולרשות־המחוקקת לממשלה חיסון
 המערכת את חיסנו האייווקס של המוחלשים חיידקים

 בתוך החזקים הנוגדנים מירושלים. לחץ בפני האמריקאית
 גם ישראלי, לחץ כל להכשיל עלולים ארצות־הברית

באמת. חיוני באינטרס מדובר כשיהיה

 בית- לפני נבלם ניצב ,35 אנתוני, גרהאם
אנגליה. בהארטפורשייר, המחוזי המישפט

 גינה נוכרית, פיאה החבוש הסבר, חמור השופט
 אנתוני ביותר. חריפה בשפה אנתוני של מעשיו את

 לבעלי־חיים. שנועד מזון בני־אדם לתצרוכת שיווק
 חמורים קנגורו, בשר במכירת בחל לא גם הוא

 הזו, התערובת כל בטרטן. נגועות פרות ואפילו
 חיידקים מיליארדי ״שיער, גם כלל השופט שלדברי

 הוגשה מעוררת״בחילה,״ זוהמה וסתם מסוכנים
 ומיני נקניקיות בצורת אנגלים אלפי של לשולחנם

בבשר״קצוץ. הממולאים מאפה
 רגל לפשיטת הסכים מעשיו, בכל הודה אנתוני

 אלף 300 של גודל בסדר חובות והשאיר ״מרצון״,
בצבעים תיאר השופט, של לרחמיו פנה הוא דולר.

 הפרשה מכל בנס ויצא ההרוסים״ ״חייו את קודרים
לא״גדול. וקנס על״תנאי מאסר —

 חדש מפעל חנוכת על אנתוני הודיע השבוע
 אם השאלה על אחרים. ומוצרי״מזון עוף לבשר,
בהש אנתוני הגיב וחמורים קנגורו בשר שוב ימכור
 בלתי ״זח שאל, ן״ ״השתגעתם מוחלטת. תאות
״חוקי !
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