
ה: טני שלו למען קמפינג ברי ה
 אלפי עשרות עזבו השנייה העולם מילחמת ״בתקופת

 יתכן לקרב. לצאת כדי מישפחותיהם את בריטיים גברים
 להאבק כדי המישפחות את לעזוב שעתנו הגיעה שעתה
השלום.״ למען

 אינה אלה דברים השבוע שהשמיעה הוולשית המורה
 את נטשה היא שנה חצי לפני בדיבורים. מסתפקת

 מתגוררת, היא ■ומאז ילדיה, שני ואת האמן בעלה
 קטן קרוואנים במחנה אחרות, מפגינות עשרות בחברת

אנגליה. בניובורי, הטילים בסיס ליד
ממשלת כוונת על במחאה המחנה את הקימו המפגינות

 ברצח. אל־סלבדור צבא של הישירה מעורבותו בדבר
 9 באל־סלבדור נרצחו האזרחית השנה תחילת מאז

 על קשה ביקורת מתחו כולם ואנשי־תיקשורת. עיתונאים
שיט לאיומים נתונים היו חלקם זו, במדינה השלטת הכת
לבסוף. ■שבוצעו ובאלימות, ברצח תיים

 אנשי־ של הענקי מהצבא חלק נוספים, עיתונאים
 מסע על מתלוננים באל־סלבדור, כיום העובדים תיקשירת
ומבר מבריטניה עיתונאים פנו לאחרונה נגדם. ההפחדה

 ברזיל שגריר הגנה. וביקשו ארצותיהם לשגרירויות זיל
הבריטי, אל־סלבדור. את לצאת בני-ארצו לעיתונאים יעץ

 המיפלגה ארצות־אירופה. ברוב בשפל הוא שלו, סובייטית
 תחת נצחי, כמעט במשבר שרוייה הגדולה הצרפתית
 אחותה הדוגמטי. מארשה ז׳ורז׳ של הכושלת מנהיגותו

 סולידאריות. ובעד ברז׳נייב, נגד בגלוי יצאה האיטלקית
העיתו בכל אומנם, פורסמה, החריפה הסובייטית התגובה

 רק״ח, של הדרך זו כולל בעולם, הפרו־סובייטים נים
 המיפלגה הנהגת נגד תסיסה ליצור ביומרתה נכשלה אבל

 כל נעוצות זה דברים במצב האיטלקית. הקומוניסטית
 של מספור הרפות בטעויותיו ברז׳נייב של תיקוותיו
 שכוחה הענקית, האנטי-גרעינית ובשמלה רגן, רונאלד

ארצות־הברית. בתוך גם והולד גובר
 בארצוית־הברית אחדות במדינות תעמולתי. מימד

הסנא- ■גרעיניים. טילים הצבת לאסור העשוי דוב נוצר

כרז׳נייב ליאוניד
ללחץ רגן את הכניס שוב

 על קשות להגבלות בקונגרס לוחץ קנדי אדוארד טור
 חרף בלתי־מבוטלת, בהצלחה וזוכה חדשים, טילים ייצור
 אנטי־ קבוצות הייג. אלכסנדר שר־החוץ, של הגלוי זעמו

 לא ומשקיפים האמריקאיים, בקמפוסים קמות גרעיניות
 עד בארצזת־הברית השמאל תחיית את מנבאים מעטים

הגרעיני. לעניין מסביב ,60ה־ בשנות לממדיו
 מה הרבה אין שלברית־המועצות סבורים סובייטולוגים

 האירופית ברוסיה באירופה. הגרעינית מההקפאה להפסיד
 טילים 100 .55—20 מטיפוס טילים 200כ־ כיום מוצבים
 ניידותם אבל חאסייתית לרוסיה אומנם, הורחקו, נוספים
 האירופית בזירה המחודש ■שיבוצם את מאפשרת הגבוהה

 יש שלסובייטים סבורים אלה משקיפים קצר. זמן בתוך
 יש ולכן האירופית, בזירה לשלושה אחד של יתרון

בעיקרו. תעמולתי מימד להצעותיהם
 על מצהירה זו, גירסה דוחה עצמה ברית־המועצות

 ברדנייב הגרעיני. הנשק של נוסף לצימצום נכונותה
 יש כאילו האמריקאית הגירסה את בתוקף דהה אף

 כמו קובה. אדמת על גרעיניים טילים להציב בדעתו
 פרדסובייטים, דווקא לאו במערב, שמאליים משקיפים

 צבאית לפעולה אמתלה מחפש שרגן ברדנייב סבור
 בתוקפנות כרוכה להיות העלולה הלאטינית, באמריקה

 התערבות גם ניקראגואה. נגד גם אלא קובה, נגד רק לא
 תיתכן פגוואטמאלה ואולי באל־סלבדור אמריקאית צבאית

בהחלט.
 קאספר האמריקאי, שר־הבטחון של החלטתו עצם

 בקולוראדו, נאט״ו ישרי פגישת את לערוך ויינברגר,
 משקפת בתחילה, שתוכנן כפי בסךפרנסיסקו במקום

 ברז׳נייב. של השלום ממיתקפת וושינגטון דאגת את
 סוערות מהפגנות חשש שווינברגר ספק אין למשקיפים

 באווירה עמיתיו עם להפגש העדיף הזו, הליברלית בעיר
 הסוערים חילוקי־הדיעות את משקפת שאינה שקטה,
■הגרעיני. בעניין

בי־יי״ חיים

בניוכורי הקבע מפגינות־
חטיליס בסיס על מצור

 אמריקאיים גרעיניים טילים 96 בו להציב בריטניה
 נגד מתמדת הפגנה היא שלהן הנוכחות קרח. מטיפוס
 האירופיים בכלי־התיקשורת רחב לכיסוי שזכתה הטילים,

 באתר, נוכחותן בעצם מסתפקות אינן הן אך זהבריטיים.
 את ממשי באורח מסכן כל־כך מאוכלס באיזור שקיומו

 ראשונה אסטראטגית למטרה אותם והופך חיי־ד,תושבים
 ״מוגבלת״. אפילו גרעינית, התלקחות של במיקרה במעלה

משב לניובורי, לרגל עולות בריטניה רחבי מכל נשים
 חוסמות הצבאי, בבסיס הפעילות את קבע באורח שות

 לקציני בלתי-פוסק מיטרד מהוות ודרכי־גישה, שערים
המלכותי. חיל-האוויר וחיילי

 הנשים אירגנו השבוע מפגינים. מליץ היעד:
 נטלו שבו ומרגש, ציבעוני אירוע — החיים פסטיבל את

 הצגות קונצרטים, כלל הפסטיבל מפגינים. אלפי חלק
 כמה השתתפו שבה תערוכה דתיים, טקסים !תיאטרון,

 אנטי- ופרוזה שירה קריאת הבריטיים, האמנים מטובי
 הטילים. בסים על ״מצור״ הוכרז בסופה מילחמתיים.

 בדרך־כלל, :נהגה, המישטרה אך מעצרים, כמה ,נערכו
בהתאפקות.
 המפגינות של הקשה הגרעין אך התפזרו, ההמונים

 קבע עיירת מעין הקימו הן במקומו. נשאר הקבועות
 אירגונית כנקודת־מוצא אותו לקיים מתעתדות בניובורי,

ויותר. יותר תקיפה לפעילות והשראתית
 בדרך־כלל חופשיים, מיקצועות בעלות הן הנשים כל

 מחאה מיצעד לארגן הוא ׳חלומן מדעיחהחברה. בתחום
 מילחמת נגד האמריקאי המוראטוריום בנוסח ■ענקי.

אירופה. רחבי מכל מפגינים ישתתפו:מליון שבו וייט־נאם,

אמריקה: מרכז
האזייב

בלי־התיקשזרת
העיתונ ארבעת בהלוויות שהשתתפו ההולנדים, אלפי

 דווקא היו לא אל־סלבדור, צבא על-ידי שנרצחו אים
 אנשי כמה ואפילו ליברלים, סוציאליסטים, קומוניסטים.

 אדירה להפגנה ההלוויות מסע את הפכו מובהקים מרכז
ה ארצות־הברית, ונגד הסלבדורי, הדיכוי מישטר נגד

ובשילטון. בחיים אותו מקיימת
 פלגיו כל על בהפגנה מיוצג היה הוא — לשמאל אשר

 פרו־אמרי- ״■שמאל המשונה החיה את המגוונים. וחלקיו
 אנשי כל מגוייסים בהולנד בישראל. רק מכירים קאי״

 ובעיקר רגן, רונאלד של מדיניותו נגד למערכה השמאל
אירופה. אדמת על נוספים גרעיניים טילים הצבת נגד

 מישטר נגד התסיסה את לפלישה? תוכניות
 מערב- עיתונאי של עדותו הגבירה באל־סלבדור האימים
חותכות הוכחות ההולנדי הציפור לפני שהציג גרמני,

 מנומסת לתשובה זכה רישמית, מחאה הגיש ■זאת, לעומת
בעיתונאים. לפגוע כוונה כל שהכחישה

 על מתלוננים השכנה בניקרגואה העובדים עיתונאים
 שורר בניקרגואה אלימות. או איומים על לא אך צנזורה,

לפלי אמריקאיות תוכניות על הידיעות נוכח עצום מתח
הת את ביקשו הם הסנדיניסטי. המישטר ולהפלת שה

 שר־החוץ של מרגיע לביקור זכו מכסיקו, של ערבותה
 והזהירה למועצית־הביטחון פנתה אף ניקרגואה המכסיקאי.

 ננקטו לא כה עד אך מוושינגטון, תוקפניות תוכניות נגד
 פנימי מאבק על הידיעות חרף מיוחדים, צעדים שום

ומתנגדיה. הפלישה מצדדי בין ארצות־הברית בממשלת

סכנה נאט״ו:
בסן־פדנסיסקז

 בקולוראדו נאט״ו ברית של שרי־הביטחון .פגישת
 השנוייה הצעתו בצל התקיימה ארצות־הברית, ספרינגם,
 ברז׳נייב, ליאוניד ברית־המועצות, נשיא ישל במחלוקת

באירופה. נוספים גרעיניים טילים הצבת להקפיא
ברית־ רבה. בערמומיות חושב ברדנייב של צעדו

:סוריה
שרון שד מגפיו

אמרי עיתונאי השבוע אמר מזל,״ אין ״לסורים
 שילטון תחת נמצאים ״אזרחיה קטן. לעולם בכיר קאי

 אריאל של מגפיו תחת וגם ארצם, בתוך גם דיכוי
ברמת־הגולן.״ שרון

 מייצג החריף הטון הדרוזים.״ עד שמע ״יא
העול בכלי־התיקשורת ישראל של תדמיתה את היטב
 שהיו ברמה, סוריים אזרחים על ישהוטל המצור מיים.

 הכבד בשטחים ביותר השקטה האוכלוסיה כה עד
 טירוף כמעשה זרים עיתונאים בעיני נראה ישים,

 בפרטי-פרטים מדווח הדרוזים של סיבלם מרושע.
 חודשים לפני שעד ואירופיים, אמריקאיים בעיתונים

קיומם. מעצם התעלמו מעטים
 בגולן,״ דרוזים שיש בכלל ידע לא שלי ״העורך

 ״היום אמריקאי. עיתונאי בירושלים השבוע סיפר
שריון.״ בזכות יודעים, כולם

 בגדה הקלגסית וההשתוללות הסורית ברמה המצור
 כל של בחדר־המגורים קבועים אורחים הפכו ובעזה
פר ובמערב־אירופה. בארצות־הברית טלוויזיה צופה

 נוכח יותר, עוד חמורה בעולם נראית הגולן שת
 כדי תוך דבר, לכל ישראלי ■שטח בה לראות היומרה

ומדכא. מר כיבוש הווי קיום

 פולין. פרשת של בעטייה במערב כיום מותקפת המועצות
 הפנימי במישטר לעסוק מרבים האירופיים כלי־התיקשורת

 מאבקי- יגל מרתקים ובדיווחים ברית־המיועצות, בתוך
 הרופף בריאותו מצב נוכח במוסקווה המתנהלים ירושה

הפרו הגירסה בעיקר הקומוניזם, הסובייטי. המנהיג של
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■ הנון ונוי


