
סוערות הפגנות מבטיח שטראוס גרמניה:
 '80ה־ בשנות הבינלאומיים ביחסים הרבה המורכבות

 בין ביחסים שחל הרב בשיפור ביטוי לידי שוב באה
 של בעיצומו המיזרחית, וגרמניה המערבית גרמניה
בפולין. המשבר

 השביל שמידט, הלמוט מערב־גרמניה, ממשלת ראש
 מהממרח, ׳עמיתו עם מצויינים אישיים יחסים ליצור
 במישחק רק לא התבטאה ביניהם הידידות הוניקר. אריך
 החלטות של ארוכה בשורה גם אלא בכדורי-ישלג, עליז

 ניסה אפילו שמידט היחסים. להידוק שתרמו והצהרות,
 פולין, בעניין הוניקר עם משותפת נוסחה מעין לגבש
פנימי״. פולני ״יעניין שהוא

 הפולני, מהגבול קילומטרים 30 שהושמעה זו, הצהרה
 הנוצרי־ המושבע, יריבו שמידט. נגד עזה התקפה גררה

 הביקור עצם־ את תקף שטראום, פרנץ־יוזף דמוקרט
 במיזרח־גרמניה שמידט של ״הישארותו במיזרדדגרמניה.

 זזוש היעדר על מצביעה מפולין, החדשות שהגיעו אחרי
 איבה ומתמיד, מאז גילה, הוניקר חוסר־יושר. ועל פוליטי

 — צורך יהיה שאם דעתו את הסתיר ולא לסולידאריות
שטראום. טען העובדים,״ אירגון נגד בכוח להשתמש יש

 הבליט המשותף, את להדגיש שניסה עצמו, שמידט
 כספית עזרה לפולין מגישות המדינות ששתי העובדה את

לגושים נאמנים גרמניה חלקי ששני העובדה ניכרת.

בגין) <עם שטראוס יוזף פראנץ
וחוסר־יושר חוש־פוליטי חוסר

 המשותפת למחוייבותן בסתירה עומדת אינה יריבים,
במרבדאירופה. המתיחות להרפיית לעשות

 למנוע, ״יש המנהיגים: לשני נוספת משותפת נוסחה
אדמת־גרמניה.״ על נוספת מילחמה מחיר, בכל

 הקומוניסטית לגרמניה להעניק תמשיך מערב־גרמניה
 הקשרים הידוק ריבית. ללא סחורות, לקניית אשראי

בין בקשר והגבלות הקלות •של לסידרה יוביל המיסחריים

 הבאה, בשנה בבון יבקר עצמו הוניקר גרמניה. חלקי שני
סוערות. הפגנות נגדו לארגן מבטיח שטראוס ופרנץ־יוזף

 גאלס״רי :ארגנטינה
הסוב״טים את ■סלק
 את לחגוג טיובה סיבה יש ארצוודהברית לממשלת

 נשיא למישרת גאלטיירי ליאופולדו הגנרל של מינויו
 השטויות בכל לעסוק נוטה אינו גאלטיירי ארגנטינה.
המדינות למחנה ארגנטינה של בהשתייכותה הקשורות
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 צבאית לברית בגלוי מטיף החדש הנשיא הבלתי־מזדהות.
ה ביוזמות גלויה ולתמיכה ארצות־הברית, עם הדוקה

 הצבאית המעורבות כולל — הקאריבי באיזור אמריקאיות
באל־סאלבדור.

 במדיניות־ מהותיים שינויים שני לבצע עומד גאלטיירי
 המדינות מאירגון רישמית פרישה הארגנטינית: החוץ

 ברית־המוע־ עם היחסים של ניכר וצינון הבלתי־מזדהות,
צות.

 הרוסים אחיזת את מאד יחליש האנטי־סובייטי הצעד
 ברית־המועצות קיימה כה עד הלאטינית. באמריקה

 השולטים' הפאשיסטיים הגנרלים עם מצויינים יחסים
 חריפה לביקורת עניין אומנם היתה זו עובדה בארגנטינה.

 יתרונות לסובייטים העניקה אך העולמי, בשמאל ומוצדקת
 —ארגנטינה יחסי בלתי־מבוטלים. וכלכליים אסטראטגיים

 עתה לארצות־הברית. קבוע מיטרד היו ברית־חמועצות
 הרוסים של הממיר לסילוקם האפשרות בבירור מסתמנת

 מעבר הרבה גלובאלית, משמעות לכך יש זו. מארץ
האיזורי. להקשרם

 בשל לגנרלים להציק דעתו על כלל עולה ולא קארטר,
 ממסד לים המושלכים או בכלא, הנמקים שמאלנים כמה
קים.

 של העיקרית בריתה לבעלת בהדרגה הופכת ארגנטינה
 את לחלוטין מנערת היא הלאטינית. באמריקה וושינגטון

 בראזיל ונצואלה, כמו מדינות שמתחו מהביקורת חוצנה
 גאלטיירי אל־סאלבדור. בעניין ארצות־הברית על ומכסיקו

 נגד אמריקאית צבאית בפעולה יתמוך גם שהוא הודיע
 נשיא מכל יותר לכת הרחיק בכך וניקראגואה. קובה

בעבר. ארגנטיני
 צבאות באימון מעורבים כבר ארגנטיניים צבא כוחות

מדינ המקיימות מדינות שתי — וגווטאמלה אל־סאלבדור
 עצמו גאלטיירי . נשק בעזרת רצחנית פנים יות
 ממתנגדי ארגנטיניים, פליטים לרצוח בנסיונות פעיל היה

 נחשב גם הוא במכסיקו. מדיני מיקלט שמצאו המישטר,
 בארגנטינה, אנשי־שמאל אלפי להיעלמות האחראים לאחד

רבים. יהודים בתוכם
 ארגנטינה ובין ארצות־הברית בין החדשים ההסכמים

 לגנרלים. רב כסף להזרים האמריקאי לקונגרס יאפשרו
 היום נוהגים כולם) (כמעט השילטון בצמרת האנטי־שמים

 כסף: של רצינית עתודה יש שלארצוודהברית להתלוצץ
לישראל... המושעה הסיוע

אמריקה! אמריקה!
משמ היום, של העברית בשפה אמריקה, המלה

 שם זהו היבשות, מחמשת אחת לציון רק לא שת
 תחת באה ״אמריקה״ והנעים. הטוב לכל צופן

 כמעט קסום, מחוז״חפץ מסמלת והיא ״כיף״,
אוטופיה.

 למדי השמרני העיתון עורכי שדווקא דומה
 התדמית על חולקים ריפורט, וורלד אנד ניוז אס יו

 מאירת- ציבעונית, כותרת בישרה השבוע הזאת.
 של בארצות־הברית המובטלים שמיספר עיניים,

 מכוח- 8.40/ס או בדיוק, מיליון 9 הוא אמריקה
 האחרונה השנה במשך תלולה. עליה זוהי העבודה.

 המובטלים לצבא בני־אדם 1.058.000 בדיוק נוספו
האמריקאיים.

:אחרים מעניינים נתונים
 16.8( השחורים בקרב שיעור־המובטלים •
אחוז). 7.4( הלבנים של מזה כפול הוא !)אחוז

 ענף- הוא מהמיתון במיוחד הנפגע המיגזר •
מובט הפכו פועלי״הבניין מכלל אחוז 14.8 הבנייה.

לים.

 בגלל (בעיקר המכוניות בייצור המשבר •
 מישיגן. במדינת במיוחד פגע היפאנית), התחרות

מובט הפכו זו במדינה מכוח״העבודה אחוז 12.5
לים.

 מחפשי של מצבם הוא במיוחד דאגה מעורר •
ושי לבנים נערים אחוז 21.8 העשרה. בגיל העבודה

 הם שחורים נערים אחוז 41.3 של מחריד עור
 האלימות בגל לעלייה בטוח מירשם — מובטלים

בארצות״הברית. והפשע

גם ארגנטינה . נשל, בעזרת רצחנות
 אסטרא- בסיסים לבנות לארצות־חברית לאפשר עומדת
 מיליארדים שיעלה בפרוייקט מדובר בפטגוניה. טגיים
 ארצות־הבריית של מעמדה את יבצרו הבסיסים רבים.

 יתרונות ויעניקו הלאטינית, באמריקה המובילה כמעצמה
 ברור לכך, נוסף ארגנטינה. לממשלת ניכרים כלכליים

 לא שאיש ובטוחה סמוכה להיות עתה תוכל שארגנטינה
ג׳ימי אינו רגן רונאלד הפנימיים. בענייניה יתערב

 נערים אחוז 41.3 של מחריד עור
 לעלייה בטוח מירשם — מובטלים

בארצות״הברית. והפשע

תזספת הולנד:

נגד ואתיקן:1ר.
,גרעין נשק
 בחבלים יורד אינו השני פאולוס יוחנן האפיפיור

 גורן. שלמה לישראל הראשי הרב כמו ממסוקים,
 לכל גמור בניגוד מוות, לעונש מתנגד אפילו הוא

ה בישראל, האורתודוכסים הרבנים של המימסד
חבל. אלי ששים

 שנת לקראת שלו במסר כלל, הוא זאת לעומתי
 של החמורות ״התוצאות :הבא המישפט את ,1982

 המדענים של הנחרצת וההערכה גרעינית, התלקחות
 אותי שיכנעו האנושי, למין הנשקפת הסכנה על

 זה. בנושא למערכה להירתם בצורך עמוק באורח
 היא ואנושית, מוסרית מבחינה היחידה, הברירה
גרעיני.״ בחימוש משמעותית הפחתה

 בעצם שבאה פולני, אפיפיור של זו הצהרה
 מישטר נגד לחירות עמו בני נלחמים שבהם הימים

 במעשים. גם לוותה בפועלים, שיורה קומוניסטי
 של רמת״דרג מישלחת הרכיב השני פאולוס יוחנן

 הפועלים פרס-נובל, חתני בתוכם בכירים, מדענים
 ממשלות עם תשוחח המישלחת הוואתיקן. ליד

וצרפת בריטניה ברית״המועצות, ארצות״הברית,

השני פאולום יוחנן
השלום בשירות קתולים מיליוני מאות

 ברחבי הקאתולים מיליוני מאות בשם עליהן, ותלחץ
גרעיני. נשק פירוק למען לעשות העולם,

מקוצצת יוקר
 ההולנדית הממשלה בעיות? אין שלהולנדים אומר מי

 ייחלה והמרכז, המתון השמאל בין קואליציה החדשה,
 נאלצה היא אך המיקצועיים. האיגודים עם הדוקים ליחסים
בתוספת־חיוקר. קיצוצים ולהציע העימות, דרך על לעלות
המעבי :הצדדים משני ביקורת נמתחה הקיצוצים על

 למשא־ומתן מפריעה שהממשלה טענו ■והאיגודים דים
השכר. בענייני חופשי

היום, ושר־הרווחה לשעבר ראש-הממשלה של נימוקיו
 שהמרוויחים הציע הוא חברתיים. דווקא הם דן־אויל, יום

 הוספת־ במחצית רק יזכו בשנה דולר אלף 20מ־ יותר
 אחוז רק השכירים רוב יפסידו הצעתו תתקבל אם היוקר.

 גבוהות הכנסות בעלי ואילו הריאלית, מהכנסתם אחד
.40/0 על לוותר יאלצו

 פעמיים אוטומאטית משתלמת בהולנד תוספת־היוקר
 — ביוקר־המחייה העליה את להדביק ומטרתה בשנה,

 כמובן, (לשנה, אחוז 6.5כ־ היא בהולנד האינפלציה
לחודש). לא

 ממפלגות דווקא באה הקיצוצים על הביקורת רוב
 לבית־מישפט פנה אף הנוצרי המיקצועי האיגוד הימין.

 לעומת דן־אויל, חוקיות. אינן החדשות שהתקנות וטען
ולהת בפרלמנט, החוק את ■להעביר ביכולתו בטוח זאת,
המרווי אנשים יקבלו לפיכך המינהליות. הבעיות על גבר
 האינפלציה תוספת־יוקר.חלקית. בחודש דולר 1800 חים

לבכות! מעיזים עוד והם — בחודש אחוז חצי תישאר




