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 הפרו־ הקומוניסטית המיסלגה ■של 11ה־ הוועידה

 עם נשק ת־ בית ש על לשפוד החליטה ביית ס־בייטית
 במינוח בחרה הוועידה הנוכחי. הסוציאליסטי דימימשל
 יחסה את להגדיר כדי ביקורתית״, -סובלנות הקלאסי

פפנדדיאו. אנדריאה לממשלת
 נשיא הסביר עצום. הוא לרחובות לצאת הפיתוי
 דיפלו־ נדונד לה לכתב פלוראקיס, הר״לאום המיפלגה,

צנע, של מישסר ביוון יצרו -הסוציאליסטים :מסיק
 מהותי לשינוי ההבטחות בכל ומעלו שכר, הקפאת

 על הדיבורים כל אנטי־אמריקאי. בכיוון במדיניות־החדן
 כבלתי־ נתגלו האמריקאיים הבסיסים ופינוי נאט״ו נטישת

רציניים.
 ויכולנו, פפנדריאו, נגד עצומה התמרמרות פעם -קיימת
 של גל ליצור שלנו, המיקצועיים האיגודים באמצעות

 דראסטיים מצעדים נמנעים אנחנו היווני. במשק שביתות
 תעשייתי, אי־שקט היווני. העם לגורל אחריות מתוך

 הפשיסטי השד את לעורר עלולים ושביתות הפגנות
 החולמים קיצוניים, אנשי־ימין שורץ עריץ הצבא סריבצו.

הפשיסטי.״ המישטר חידוש על
א ת. ל ו נ צי ר  את לייחס נוטים אירופיים פרשנים ב

 ״ותר למניעים גם היווניים הקומוניסטים של התאפקותם
 כהונתו פהטשו מעוניינת שמוסקבה ספק אין גלובאליים.

 האנטי־תורבית. מדיניותו בשל בעיקר פפנדריאו, של
 פעם אף התייחסו לא סובייטיים ואנשי־מודיעין פרשנים
 פאטוק, השילטון מיפלגת של הבחירות ■להבטחות ברצינות

 בארצות- או בנאט״ו ממשית פגיעה שתהיה האמינו לא
מהמדיניות במיוחד מאוכזבים אונם גם לכן הברית.

ספנדריאו אנדריאה
חסד נוסה אנדרופוב

 שעיקר הפאן־הלנית, המדיניות שתימשך זמן כל היוונית.
 עניין למוסקבה יש לתורכים, הישנה האיבה הוא תוכנה

פאסוק. בהצלחת רב
שהש אנדרוסוב, יורי בקרמלין, החדש השליט שליחי

 גלוי באורח פעלו ביוון, הקומוניסטית בוועידה תתפו
 לפחות הסוציאליסטית. הממשלה נגד ההתקפות לריסון

 הקומוניסטית המיפלגה את לרתום הצליחו הם ■ביית
 מתקשים שהם דבר הסובייטית, למדיניות־ה־חוץ המקומית

אחרות. ■אירופיות במדינות לעשותו

שורה הטובה הב
השנה של

 שיחו- לכל קשה שנה ,1982 שנת שאפילו מסתבר
מרנין. אחד בסיפור הסתיימה בעולם, חופש

 באורח לפגוע גסיונות־שווא של רבות שנים אחרי
 אנשי הצליחו בדדום־אפריקד* האפרטהייד במישטר רציני

 ביותר קשה מכה להנחית הלאומי האפריקאי הקונגרס
 השיה־ תנועת של הקומנדו אנשי בפרטוריה. הגזענים על

ר  לו גרמו דדום־אפריקה, של הגרעיני בכור פגעו מ
היש לפגיעה בי־בי־סי כתב על־ידי שהושווה עצום, ■נזק

בעיראק. הגרעיני בכור ראלית
 הדדום־אפריקאי שהכור לספר נם ידע כתב אותו

בדימונה. מהכור מומחים והעסיק ישראלי, בסיוע נבנה
 השחורה אפריקה כל ללבנים. אזרח זכויות

 המיבצע. הצלחת את חגגו אירופה במערב נרחבים וחוגים
 על ושמירה דמיון מיבצעי, בושר מיומנות, הוכיח הוא

 לעירעור חדשות תיקוות והפיח הקונספיראציה, כללי
צבאיות. בדרכים גם האפרטהייד שילטון

 של ת־הזוועה לפעול ישיר כתגמול בא בכור הפיצוץ
 לבנים, קומנדו אנשי 100כ־ בלסוטו. דרום־אפריקה צבא

 בלסוטו, טחנה־פליטים תקפו מסוקים, בחמישה שנעזרו
מקומיים. אזרחים 12 מהם בני־אדם׳ 39 רצחו

 השתתפו שבה ממלכתית, הלוויה להם ערכה לסוסו
 האפריקאי, הלאומי הקונגרס ■נשיא מם רבים׳ זרים נציגים
טאמבו. אוליבר

 צפד ובלונדון. בזאמביה חליפות המתגורר הנשיא,
 הגזענים. בידי יטול אם ביותר קשים בתנאים למאסר־׳עולם

 שלוחמי הזכיר הוא שלד. המתינות בנימת הפתיע ■נאומו
 ושומרים אססדאטגיות, במטמת בעיקר פוגעים הקונגרס

 מחדיסותו את והדגיש הזר הוא מוסר־הלחימה. על
 כל נציגי חתומים שעליה ,1957 משנת החירות לאמנת

 לכל מלאות זבויות־אזרח מבטיחה זאת אמנה המחתרות.
 כיזם היא שלה האמינות רב־גיזעי־ת. במדינה הלבנים

 מוגאבה רוברט של המוצלח נסיונו עקב עליה, בקו
בזימבאבווה. מיתה ליישם

לטאמבו לעג בוטא, פיטר דרום־אפריקד- ראש־ממשלת

המסו -מחבלים״, הקונגרס אנשי את כינה הוא בפומבי.
 אסטראטגיות. במטרות לא אבל באזרחים, לפגוע גלים

 הראשונה החיונית במטרה הפגיעה הקונגרס, תשובת
מוחצת. היתה בדדום־אפריקה, במעלה

 דומים מיבצעים יבואו שבעיקבותיה סבורים משקיפים
נוספים.

גן־עדן אינדונסיה:
!*מושחתים

 לו (אין סוהרטו הגנרל אינדונסיה, נשיא של אשתו
 ידועה רבים). אינדונסים בקרב כמקובל פרטי׳ שם

 ובני- טיאן. הוא הפרסי שמה לשחיתות־מידות. בנטייתה
 סנט פר טן גברת בתואר אותה מכנים המשכילים עמה

 בית־זזרדשת של כינונו את לתאר אין אחת). (עשרה
 המתאים השוחד בלי באינדונסיה, כלשהו סיסעל או

הנשיא. לאשת
 באינדונסיה מקובל נוהג זהו מנהלים־קצינים.

 בארצות- שנעזר סוהרטו, גנרל .1965ב־ ההפיכה מאז
 חסר־חקדים טבח ביצע לשילטון, להגיע כדי הברית

 כלשהי באהדה שנאשם מי יסכל המקומיים בקומוניסטים
 בגי־אדם מילית מחצי יותר הקומוניסטית. למיפלגה

 רוכזו נעצרו, אלפים מאות ספורים. חודשים תוך נרצחו
 נספו אחדים במחנות, הושמדו מהם רבים נידחים. באיים
ובמגיפות. ברעב

 זרים, למשקיעים גדעזץ ארצו את הפך סוהרטו
 לאינדו־ נמשסו המשקיעים ומארצות־הברית. מיפאן בעיקר

 חיים שבה ענקית, ארץ זוהי :ברורות מסיבות נסיה
 כווז־עבודה מהווים הם בני־אדם. מיליוני 110מ־ יותר

 יהיה שלא לכך, דואגים שהגנרלים גם מה ביותר, זול
לשמו. ראוי מיקצועי איגוד שם

 השנה ירדה (היא כלכלית צמיחה על ויתר סוהרטו
 ארצו את והציף אחוזים). 4ל־ 8מ־ אחתים, ׳במאה

זרים. במיפעלים
 מילזזמת בתקופת היפאנים עם פעולה שיתף סוהרטו

 טובה. קשרים מערכת עימם לו דש השנייה, העולם
 3.5 באינדונסיה היפאנים השקיעו האחרונות בשנים

!דולר מיליארד
 שילטונו את להנציח נועדה הכלכלית־חברתית השיטה

 להקים המבקשת זרה, חברה כל באינדונסיה. הצבא של
 חייבת הזול, כוח־העבודה את ולנצל באינדונסיה מיפעל
 מגיע הממוצע שכרו הנהלה. כחבר בכיר קצין לקבל

המקו בתנאים הופך, והוא לשנה, דולר אלף לחמישים
 תעשייתי שקט — התמורה ממש. של למיליונר מיים,

 שימוש !תוך חומדי־גלם, של סדירה ואספקה מוחלט,
אינדונסיה. צבא של הלוגיסטיות באפשרויות חופשי

 עץ, נפט׳ בכללם בחומרי־גלם, עשירה אינדונסיה
 פשוט והאמריקאיות היפאניות החברות למיניהן. ומתכות
 של גלד שיחוד תוך האלה, האוצרות את שודדות

 דיווחים לפי הברית. ארצות על־ידי וחימדשו הצבא
אמרי במימון לסוהרטו נשק ישראל מספקת בע״תוני־חוץ׳

 הריתודיקה את יזנח שסוהרטו מבלי זאת, כל קאי.
 אחוזים 95ש־ במדינה שמתחייב כפי שלו, הפרו־ערבית

מוסלמים. הם מאזרחיה
 היא המקומית התעשייה אחד* כטבח אלן? 200

 הגנרלים. של ההשקעות ממדיניות כתוצאה משותקת, כמובן
 המשרתים על־ידי הנרכשות יפאניות, בסחורות מוצף השוק

 אמריקאיים בנקים שלושה הזר. ההון של המקומיים
 (סיטיבנ׳ק, באינדונסיה ענק השקעות המממנים גדולים

הוצאות כל את מסבסדים ובנק־אוף־אנוריקוז) צ׳ייס־נוניהמן

 והחברות הגדולים הבנקים פנימית. לתעמולה הממשלה
 המיפלגד. של למסעי־התעמדלה התורמים העל־לאומיות,
 את לרתום מתקשים לא בארצות־הברית, הרפובליקנית

 מדובר, באינדונסיה. המישסר לחיזוק שלהם העיקרי הסוכן
 שבסיורו דינברגר, קאספר האמריקאי, בשר־ההגנה כמובן,

 כמיבצר אינדונסיה את נס על העלה בג׳אקארטה האחרון
בהגנתה. הפנטגון תמיכת את והבטיח החופשי, העולם

 סזהרטו. על מאיים כלשהו זר שתוקפן לומר קשה
 דיכוי של מ״שטר לקיים כדי לנשק זקוקים הגנרלים
 שונים בעממים המיושבים מאיים למנוע ובדי ועינויים,
 והישראלי האמריקאי הנשק האינדונסית. מהמדינה מלפרוש

 מיזרזז־ תושבי אלף 200כ־ של לטבח השאר, בין שימש,
 ונכבש ,1975 עד פורטוגל בשליטת שהיה אי טימור,
אינדדנסיה. על־ידי

 בקלות לדכא לסוהרטו מאפשרת האמריקאית התמיכה
 שניתן שם ,50ה־ אמנת כולל מקומית. אופוזיציה כל

 שפחתי ואינטלקטואלים׳ לשעבר פסשלה פקידי של לקבוצה
 הקבוצה חברי רוב המישטר. נגד למדי מתונה ביקורת
והושתקו. .נעצרו

 מוסלמיות, מכיתות מאוד סוהרטו חושש זאת לעומת
 נגד ולפעול החזק, הדתי הרגש את לנצל העלולות
 365 לחוק מחוץ אל הוצאו האחרונות בשנים פישטרו.

 באמצעות נפי,ן להילחם מנסה סוהרטו כאלה. כיתות
 נשענת האירוניה, למרבה פאנקאסילה. הקרויה אידיאולוגיה

 ההומאניזם, הצדק, עקרונות על סוהרסו של תודתו
והדימוקרטיה. החברתי השיוויון הלאומיות,

רומניה:
הד״אטה פולחן

 כמעוז רומניה את לתאר נוהגים המשקיפים רוב
 הסטא־ המימשל וסיגנון האישיות פולחן של האחרון
 היטב, מתמרנת הממשלה במיזרח־אירופה. ליניססי

 קצת לאומית, במדיגיות־חוץ מתוחכם שימוש תוך
לעומת הפנימי, הפישטד במוסקווה. תלוייה פחות

צ׳אושסקו רומניה נשיא
קאדוריות 2600־2 די

 הפרטיים הייו את לתכנן ומתיימר ביותר נוקשה זאת,
האחרון. הפרט עד האזרח של

 ארצות ברוב מכת־מדינה שהפך במזון, המחסור
 את ■גם רבה בחריפות עתה פוקד הסובייטי, הגוש

 רומניה שלטונות אופיינית. היתה התגובה רומניה.
 כל מדי. יותר אובלים הרומנים שלדעתם הודיעו
 יותר קאלוריות אחוז 20כ־ בממוצע צורך רומני

 זה דברים מצב ודיאטטיים. בריאים לחיים מהדרוש
מיידי. :תיקח טעון

מקסי הקציבה היא אופייני. במרץ פעלה המיפלגה
 אזרח חהולמת כמיכסד, לנפש׳ קאלוריות 2800 של מום

 באמצעות כזו, לצריכח רומני בל יגיע 1985 עד ■נאמן.
 יצרוך רומני שכל שתבטיח יומית, לאומית דיאטה

השילטונות. על־ידי שייקבעו בימים אחיד מזוז
 יתלווה ואליו■ בעינו, שם נשאר האישיות פולחן

 שכל ■להבטיח כדי מרכזי ■ופיקוח חדיאטח, ׳פולחן נם
הימים. באותם מנות, אותן בדיוק יאכלו האזרחים


