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 העממית סין צבא לחם הראשונות ׳50וד בשנות

 תחת למערכה שהתייצבו מערביים, כוחות נגד בקוריאה
 והסינים יום שיבוא לעצמו תיאר לא איש האו״ם. דגל

 לשמירת- או״ם כוחות להחזקת הכספית תרומתם את יעלו
התיכון. במיזרח בעיקר העולם, של שונים בחלקים השלום

ם י ו ו 1 ו 1 1 8 1

 איימו באחרונה דולר. מיליון 59כ־ לאו״ם חייבת סין
 תאבד חובה את תשלם לא שאם האימון, מוסדות עליה

 להפסיד רוצה אינה סין בעצרודהאו״ם. ההצבעה זכות את
 כש־ ,1971ב־ זכתה שבו הבכיר, הבינלאומי המעמד את

 הסיני העם של הרשמית כמייצגת טייוואן את החליפה
באו״ם.

פקין. כלפי פייסנית בגישה נקטה האו״ם מזכירות
 לשלם תתחיל שסין בתנאי החוב, על לוותר הסכימה היא

 דולר, מיליון 5 שילמה כבר סין סדיר. באורח מעתה
 בלבנון. ושמירת־השלום האו״ם בפעילות תמיכה והביעה
 דרום־אפריקה בכללן אחרות, שמדינות מקווים באו״ם

 ולשלם סין בעיקבות ללכת הן גם ייאלצו וברית־המועצות
לאירגון. חובותיהן את

אה: תורי ארי

 דולר. מיליארדי שישה :כפול בסכום מובוטו של הגנוב
 והכלכלית הצבאית התמיכה שרק ברור המשקיפים לכל

 המפואר המיבצר מפקד את בשילטון משאירה המערבית
החופשי. העולם של הזה

 להשמדה רבות שנים שהקדיש נומיירי, ג׳עפר גם
 במערב נחשב בסודאן, הנוצריים השבטים של שיטתית
 כלי־התיקשורת על־ידי הותקף השבוע צמא־דם. כשליט

 הגבול את סגר אופיינית, בציניות נומיירי, באירופה.
 לאריתריאה והתרופות שיירות־המזון אריתריאה. עם שלו

 שליטי- עם חשאי םxלד, הגיע שליט־סודאן נעצרו.
אתיו- ג׳נוסייד למדיניות אריתריאה את והפקיר אתיופיה

 בשעתו שדיווח פילג׳ר, ג׳ון המהימן העיתונאי אריתריאה.
 הפרו־ בווייט־נאמים דווקא וצידד קמבודיה זוועות על

 הסובייטי הסיוע על בהרחבה מדווח זו, בפרשה סובייטים
 מתפעלים ר׳פילג לדברי באריתריאה. המתבצעת לג׳נוסייד

הליקופ 200 נושאות־הליקופטרים, ספינות 24 הסובייטים
 גנרל. של בפיקודו ״יועצים״ 200וכ־ נושאי־גייסות טרים
 ידי על המופעלים הסובייטיים, המיג ומטוסי הזה, הכוח

 העם של שיטתית השמדה מבצעים אתיופיים, טייסים
 ל״פיתרון שם להגיע מוצהרת כמעט במטרה האריתריאי,

סופי״.
באריתריאה, נורא תברואתי מצב על מדווח פילג׳ר

עם רצח
ברומניה גרעינית אנטי־ הפגנה

כל־אירופי פעולה שיתוף

 הישגיו נוכח ומלאי־הערצה משתאים הניצבים ישראלים
 עדיין שרון, אריאל שר־הביטחון, של הדיפלומאטיים

 מנחם בעזרת שהצליח, אחרי נוסף. לטיפול־בהלם צפויים
 לאוייב הסובייטים את להפוך הממשלה את לשכנע בגין,

 כלי- את לשכנע עוזריו התחילו ישראל, של רישמי
 המסע הצלחת על ראשון ממקור בעדויות התיקשורת
אלי לחש מבודדים,״ נהיה לא ״שוב שלו. האפריקאי

נומיירי סודאן שליט
והסובייסיס שרון ידיד

 בעלי לנו יהיו ״בקרוב העיתונאים, אוזני על לנדאו
 אפילו אלא מזאיר, סקו ססה מובוטו רק לא חדשים. ברית
נומיירי.״ סודאן, שליט

 באפריקה רע שם יש השליטים לשני גנב. נשיא
 שהשמידו קרי־דוח, כרוצחים ידועים שניהם ובעולם.
 טיפח מובוטו ברצח־עם. הגובלות בשיטות שלמים שבטים
 באחרונה שניסה הור, מיקל שכיר־החרב את שנים במשך

 רנא. אלברט סיישל, נשיא נגד בהפיכת־נפל כוחו את
 המילה. של הראשונית במשמעות גם.גנב, הוא זאיר נשיא

 ידיעות בצהרון לאחרונה דיווח קרני יואב העיתונאי
עיתו ידי על מוערך מובוטו של הפרטי שהונו אחרונות

 דולר. מיליארדי לשלושה המגיע בסכום אמריקאיים נאים
 כשנה לפני שהקדיש הבי־בי־סי, של חדשות־החוץ יומן

אוצרו את העריך מובוטו, של למעלליו שלמד. תוכנית

 ידי על שנתרמו דולר, מיליון ברית־המועצות. בחסות פית,
 הפצצות לפצועי רפואי לסיוע העולמית הכנסיות מועצת

 נומיירי בחרטום. בבנקים מוקפאים באריתריאה, הנפאלם
 זרים למשקיפים יאפשר לא שהוא לאתיופיים הבטיח
בהבטחתו. עומד והוא אריתריאה, זוועות את לסקר

 למדי־ קורבן תמיד היתד, אריתריאה סובייטי. גנרל
 1962ב־ העולם. ולאדישות אתיופיה של רצחנית ניות

 להשמיד סילאסי היילה לקיסר החופשי העולם איפשר
 העם על ולאסור באריתריאה, וכפרים ערים עשרות

 אז תמכו הסובייטים שלו. בשפה להשתמש האריתריאי
 ידידיהם את וגייסו באריתריאה, המרכסיסטית בתנועה

האתיופים. ינגד ציבוריים למאבקים העולם בכל
הסוב התבססו באתיופיה הצבאית ההפיכה עם אבל

נגד האתיופים של לבעלי־בריתם והפכו זו, בארץ ייטים

ר □1 אנחנו כ ראי
״ף, ש א של טביטאון נלקחה לא הזו התמונה

הערכית• בעיתונות אחר עויין מפירסום או
 יורד של מובהק פרו־ציוני מאמר מלווה היא
— שמו סאלמון אלון — בלונדון עתה החי ישראלי

 אקו־ הבריטי היוקרתי בשבועון השבוע שהתפרסם
נומיסט.
 אירופה. בכל כמעט ישראל של דיוקנה כיום זהו

 סוציאל- סוציאליסטיים, קומוניסטיים, עיתונים
 את מפרסמים ושמרניים ליברליים דימוקראטיים,

 דברי־הפרשנות• אותם את וכמעט המידע, אותו
לדעת. כדאי

 בתרופות מחסור על ללא־הרדמה, אברים קטיעות על
 הניתנות ממחלות, המתים אלפי־אנשים על ובפלאסמה,

יותר. סבירים היו התנאים רק אילו לריפוי בקלות
 אריתרי- על לדווח ממעטים עיתונאים גאז־עצבים.

 מיברקה. או טלפון טלקס, מתקני שום בה שאין אה,
 משכנעת עדות להציג האריתריאים הצליחו זאת עם

 האריתריאית (הבירה לאסמארה שיגרו שהסובייטים
 5ב־ גאז־עצבים של משלוח האתיופים) בידי הכבושה

.1980 ביוני
 צבאי. בשימוש נמצא שהגאז־הסמית הוכחד, אין עדיין

דוב בדיקה. מאפשר אינו נומיירי, ג׳עפר סודאן. שליט
 בפני אותו מחסן אתיופיה עם שלו שההסכם הדליפו ריו

 לוב, שליט המושבע, לאוייבו ישיר סובייטי־אתיופי סיוע
 שליט בין מוזרה קואליציה נוצרה שוב קד׳אפי. מועמד

 במטרה הסובייטים בחסדי שליטים ובין בחסדי־המערב,
וחסרת־מגן. קטנה אומה לחסל

:השלום תנועת
שה ה91תנ חד

 אדמת־ על גרעיניים טילים הצבת נגד ההפגנות
 להרחבתה. סייעו וגם אדירה, תנועת־מחאה ביטאו אירופה

 תנועות־ כל של ועידה ברומא, כנראה תיתכנס, 1982 ביוני
 מצפים המילחמה. נגד המאבק את לתאם כדי השלום,

 איר- המיקצועיים, האיגודים תנועות־השלום, להשתתפות
 ומרצים סטודנטים ואירגוני מקומיות, רשויות גוני־כנסיות,

רחבי־אירופה. מכל
 השבוע שסיימה ההכנה ועדת מהמי-זרח. פליטים

 המיפלגה חבר ידי על זומנה ברומא, ישיבותיה את
 בכירים !נציגים גראנלי. לואיג׳י (!)הנוצריודדמוקראטית

 אוסטריה, פינלנד, הולנד, של הסוציאליסטיות מהמיפלגות
 בוועידה נאמו היתר בין בדיונים. השתתפו ובריטניה ספרד

 הונגריה ראש־ממשלת ממיזרח־אירופה, פליטים שני
 המבריק, המיזרח־גרמני והסופר הגדוש אנדריאם לשעבר
 לשתף הוועידה את.מארגני דירבנו שניהם בארו. רודולף

 במאבק וגובר, הולך שכוחם מיזרח־אירופיים, כוחות־שלום
הגרעיני. הנשק נגד כל־אירופי

 לא ממיזרח־אירופה מתנגדי־המישטר של השתתפותם
 להשתתף האיטלקית הקומוניסטית המיפלגה •נציגי את מנעה

 ׳,82 ביוני הוועידה שאת סבורים משקיפים בדיונים.
 במעלה, ראשונה בינלאומית חשיבות בעל אירוע שתהיה

פור של שר־החוץ־לשעבר אנטונש, מלו ארנסטו ינהל
 את שהדיחה המזויינים, הכוחות תנועת ומראשי טוגל,

.1974ב־ זו בארץ הפשיסטית הרודנות
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