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השני סאולוס יוחנן
ובוושינגטון במוסקווה שנוא

 כמתכנני בולגריה של החשאיים השירותים על מצביעים במערב
שעברה. בשנה השני, פאולוס יוחנן כאפיפיור, ההתנקשות
 עצומה יוקרה שצבר זה, פולני אפיפיור ברורים. הם לכך המניעים

 סולידריות לתומכי וראשון ראש הוא העולם, רחבי בכל בפעילותו
 המאיימת לפעילות בפולין המאמינים מיליוני את רתם הוא בפולין.

 המצב הפולנית. הקומוניסטית המיפלגה של הבילעדי שילטונה על
 הגוש של קיומו עצם על חמור כאיום מוסקווה בעיני נראה בפולין

הבינלאומית. בזירה מגובש ככוח הסובייטי,
 אמר לא אגקא, עלי מהמט בשם אלמוני תורכי עצמו, המתנקש

 אבל כלשהי, בולגרית מעורבות על במישפטו או בחקירתו דבר
 כה עד בולגריים. אזרחים נגד בצעדים נקטו האיטלקיים השילטונות

 בחברת־בתעופה בכיר פקיד ביניהם בולגרים, שלושה נעצרו
בולגריה. של הלאומית

 רי זמן במשך שתיקה על שמרה עצמה סופיה גדול. באמת
 הכחשה בווינה הבולגרית הידיעות סוכנות פירסמה השבוע ממושר.
 ביוזמת הועלו נגדם שהאשמות טענו הבולגרים תקיפה. רישמית

 ההתנקשות. בנסיון מעורבותו על לחפות כדי הסי־איי־אי,
הפשע. את שיזמו הסי־איי־אי סוכני בשמות נקבו אף הבולגרים

 את לשנוא טובות סיבות לאמריקאים גם יש האירוניה למרבה
 את מעודד השלישי, העולם במדינות בגלוי התומך האפיפיור,
 באמריקה העממיים הכמרים של הסוציאליטסית פעילותם

 למדיניות רב בלהט מתנגד גם השני פאולוס יוחנן הלאטינית.
 השימוש מהתפשטות הסתייגות והביע כאל־סלבדור, האמריקאית

גרעינית. מילחמה להצית העלולים שיגור, וכלי בכלי־נשק
 אומרת המחלוקת עצם אבל לעולם, לאור תצא לא שהאמת יתכן

 השוודי, העיתונאי כך על אמר כבר האפיפיור. של דמותו על הרבה
 באיבה אליו מתייחסים וושינגטון וגם מוסקווה שגם "איש רות: ארנה

גדול." באמת להיות חייב — כזו

מוכר סיפור בריטניה:
 על־ידי מנוהלת בריטניה בירת מלונחן: מרתק באמת סיפור

 הגדולה המועצה זוהי הגדולה. לונדון מועצת הקרוייה עיריית־גג,
 מיפלגת של השמאלי האגף אנשי על־ידי מנוהלת והיא בעולם, ביותר

הבריטית. הלייבור
 החלטה במועצה להעביר הצליח לווינגסטון, קן המועצה, ראש
 בצבא התומך האירי הפוליטי הגוף פיין, שין אנשי שני להזמין
 לביקור המזויינת), הקתולית (המחתרת הרפובליקאי האירי

בלונדון.
 ציבורי ויכוח ההחלטה עוררה כצפוי, אש״ף. ונציגי קולק טדי

 הלאומנים עם בהידברות בצורך הצעתו את נימק לווינגסטון ער.
 מיליון כשני ענקית, אירית אוכלוסיה של בקיומה וגם האירים,

המורחבת. בלונדון בני־אדם,
 הקורא חייב הזה, הצעד משמעות את להבין כדי פעל. זה נימוק

להזמין החלטה מעביר קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש את לדמיין

יעקב סולם

 זק הוועד
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 הקומוניסטים^

 הענן ואף מתנצל,
 חוסר־היעילן את

 הק־ג־כ, כשראש
והמרינה.

 שיז ספק אין
 איבד! שמוסקווה

במערב־אירופה.

ה׳ שלא
 בריטיי׳ יומונים שלושה

 ע?* נובמבר באמצע דיווחו
 ן לפ קד׳אפי. מועמר הקולונל
 ז אוקטובר בסוף נעצרו ישראל,

 ,ה את לידיהם וליטול קד׳אפי את
שלושת? כולל הכל, מודים כיום

 במדינה מוסקווה. של ביותר הנאמנה כגרורתה ידועה בולגריה
 הצאר מתקופת עוד עתיקה, פרו־רוסית מסורת יש הקטנה הבלקנית

 של מתיגרת״ידם הבולגרים על שהגנה הפאן־סלאבית, והמדיניות
היוונים. ושל התורכים

 ביותר, מצומצמת היא הבינלאומית בזירה הבולגרית הפעילות
 כולל העולם־השלישי, ממחתרות רבים נציגים של קיומם חרף

סופיה. בבירה פלסטינים,
כליל. זו תמונה נשתנתה האחרונים בשבועות מגובש. כוח

 לא איש נסיון־הפיכה, שום היה לא סופה. ועד מתחילתה מפוברקת
מביכה. בפאשלה נכשלו המכובדים והיומוניס נעצר.

 שהידיעות ההשערה את מעלה ניו־סטייטסמן השמאלי השבועון
 בהשראת כנראה הבריטי, מישרד־החוץ עלי־ידי במכוון זוייפו

 שהידיעה העובדה, את מבליט ג׳ורג׳ אלן העיתונאי חוגי־מודיעין.
 — חתומה והיתה היום, באותו העיתונים בכל הופיעה הכוזבת

 היתה, הכוונה הדיפלומטיים. הכתבים על־ידי — המיקרים בשלושת
 לאחדות האירגון כינוס ערב קד׳אפי של ביוקרתו לפגוע כנראה,

לוב. בירת בטריפולי, אפריקה
 ורמז הלובים. לפני להתנצל מיהר הבריטי מישרד־החוץ

לוביים. אופוזיציה חוגי על־ידי הושתלו שהידיעות
 בירושלים הלובי למישטר המקורבים מקורות מפריד. קו

 חלק אלא אינה המפוברקת שהידיעה קטן לעולם אמרו המיזרחית
סי־איי־אי. על־ידי היזום הדיסאינפורמציה ממסע בלתי־נפרד
 נשארו הס השערוריה. את לנפח שלא השתדלו עצמם הלובים

 מדינות עם טובים יחסים על לשמור הקבועה למדיניותם נאמנים
 ארצות־הברית. ובין בינן ברור מפריד קו ולמתוח מערב־אירופה,

 בישיבה הושתלה שהידיעה לעובדה מודעים שהם רמזו הלובים
 ההודעה ציינת זאת עם הכוזב. הפירסום לפני יום בלונדון שנערכה
 בריטניה. עם והכלכליים הפוליטיים הקשרים חיזוק את הלובית

המדינות. שתי בין ביחסים לפגוע נסיון כל והוקיעה

 י הסיפור
 1׳׳ נערך, לא

ק^ מעוררת

 את העיר נאג׳ר, עטאללה פאגיר, אל מערכת חבר דווקא
 דיעותיו את טימרמן יעקב השמיע שמאז לעובדה תשומת־ליבנו

 הלועזי, בשמו ורק אך העיתונים כל נוקבים לבנון, מילחמת על
יקובו.
 ללמדכם — ג׳אקובו אפילו או חאקובו, לו הקוראים גם יש
 כהתגלמות מארגנטינה הרדיפות לפליט להתייחס עוד שאין

 כביטויו טובה, ככפוי אלא הגולה, למצוקות הציוני הפיתרון
שמיר. יצחק שר־החוץ של האומלל

 בארגנטינה מפ״ם השקעות על הוויכוח המערך. צביעות
 המערך בהנהגת שההסתדרות, לכל בחר מגוחך. הוא

 לפי המוכרות, נשק לייצור לחברות שותפה (עבודה־מפ״ם);
 פאשיסטיות לדיקטטורות תוצרתן את בעיתוני־חוץ, הדיווחים

 אפריקה. בדרום האפרטהייד ולממשלת הלאטינית באמריקה
 למישטרו אף המגיעים צבאי ציוד חלקי מייצרים בקיבר׳ן־הארצי

 על בונה חברת־העובדים מצ׳ילה. אוג׳וס^פינושה המרצח של
 מאדמתו. הפלסטיני העם של לנישולו ותורמת פלסטין אדמת

 שליחי עושים בדיוק מה המדוקדקת. הבדיקה לכן
 שהליכוד ספק אין מיותרת. היא בארגנטינה, הקיבוץ־הארצי

 בכל המערך שנקט המדיניות את רבה, בהתלהבות מחריף,
האלה. הנושאים

 בביקורת נתקל בבית־שמש, בסיורו עוז, שעמוס להתפלא אין
 ואין בהחלט, צודקים הביקורת מותחי המערך. צביעות על נוקבת

לשילטון. ישוב אם דרכו את ישנה שהמערך ערובה כל
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טימרמן של החדש לסיפרו פירסומת
יקובו? או יעקב

חנון ונוי□
 בריגשותיהם התחשבות מתוך אש״ף, של רישמיים נציגים לירושלים

העיר! מתושבי כשליש המהווים ירושלים, ערביי של
 ביקורם למועד מאוד סמוך אנד״. ב״הפי מסתיים אינו זה סיפור

 האירגון של הצבאי האגף פוצץ בלונדון, פיין השין אנשי של הצפוי
 שני על אסר וייטלאו, ויליאם השמרני, שר־הפנים בבאליקלי. בניין

 למניעת בחוקי־חירום כך לשם השתמש בלונדון, לבקר הנציגים
 השמאל עיתוני כל תמכו שבו ער, פוליטי ויכוח יצר האיסור טירור.

בלאו־הכי. הקיים הפוליטי, הדיאלוג מיסוד לשם בביקור,

ל1ב

ברע□ חיי□


