
ם תנועח־שדום ברית־המועצות: בכבדי
 יותר סונה הרישמית הסובייטית השלום תנועת

 פעיל חבר הוא זוקוב, יורי נשיאה׳ חברים. פפיליון
 כולם נובעים התנועה משאבי הקומוניסטית. במיסלגה
 הסובייטית. המדינה של ומיפלגתיים ממלכתיים ממקורות

 בברית-המועצות, ישגה למסורת סמל מעץ מהווה היא
 קומוניסטית, בהשראה דומות, תנועות לבניית ודגם

העולם. ברחבי
 מאות כפה בברית־המועצות פעילים אחת ובעונה בעת

בלתי לרדיפות נתונים הם מחתרת• בתנאי בני־אדם,

באטוורין רגיי ם
השלום למען מאושפז

 שרירותיים אישפוזים ואף מעקבים, מאסרים, פוסקות,
 קבוצה נגד הקצף יצא בעיקר לחולי־נפש. בבתי־־חולים

 מקיפה תוכנית שהכינה אינטלקטואלים, של יחסית קטנה
 שם בינפעצמתי. לשלום נאיבית, קצת אולי ורצינית,
 וברית־ ארצות־הברית בין אסון ליצירת אירגון הקבוצה

 עד נרדפו חבריה רוב עצמו. בעד מדבר המועצות,
 עתה מאושפז באטוורין, סרגיי הראשי, ודוברה צוואר,

בפוסקווה. 14 מם׳ הפסיכאטרי בבית־יהחולים
 באטוורץ את לראיין שהצליחו מערביים עיתונאים

 לפניהם היתווה הוא ברוחו. איתן אך עצוב, אותו מצאו
 האירגון, של מצבו על להם ודיווח רעיונותיו, עיקרי את

בנובמבר. שהחל הרדיפות מסע אחרי

החימוש• פירוק עד *
 הצעות כמה בעיבוד די ואין טכני, איננו ,הנושא

 מיידית הקפאה על להכריז יש הנשק. פירוק על לפיקוח
 גרעיניים, ניסויים כל ולאסור נוסף, נשק כל ייצור של

 כפתיחה להינקט חייבים אלה צעדים תת־קרקעיים. אפילו
 סיגנון ליצור כדי צעדים, של ומשולבת מגוונת למערכת

 הפתיחות המעצמות. בין היחסים של יותר אנושי חדש,
 בנושאי מידע בהחלפת הדדיים, בביקורים תתבטא החדשה
 האנושי המין לרווחת משותפים בפרוייקטים ומדע, תרבות
כולו.״

 תקציבי שקיצוץ העובדה, על מצביע 30ה* בן סרגיי
 לעומת מיזערי (סכום בלבד דולר מילית 450ב- החימוש

 ולשרש לפגר יוכל ל״ביטחון״), המוקצב הוך־העתק
 סובלים זו ממחלה כולו. בעולם המלריה מחלת את סוסית
בני־אדם. מיליארד כיום

האירגון♦ שד הפוליטיים היעדים •
 על־ידי הנרדפים בברית־המועצות, השלום שוחרי

 של הצבאיות המיסגרות שתי בפירוק תומכים הק־ג־ב,
 איסור את דורשים הם וברית־ורשה. נאט״ו הגושים,

 כללי. נשק לפירוק כפתיחה ביניבשתיים, טילים הצבת
 החריפה הביקורת את הסתייגות ללא מקבל באטרווץ

 תוכניות נגד ובמערב באירופה השלום תנועות של
 עיקר את רואה הוא זאת עם רגן. הנשיא של החימוש
 נשק, פירוק למען רק לא ברית־המועצות, בתוך תפקידו

 וושינגטון. עם חדשה יחסים מערכת ליצור כדי גם אלא
חבריו. ונגד נגדו הקשות לרדיפות הסיבה לדעתו זו,

האירגון. פעילות על •
 מפחדים פשוט מאוהדינו רבים מעטים, שאנחנו ,׳נכת
 בשבוע פעמיים הפעילים נפגשים זאת עם ממאסר.
 סמינרים מארגנים אנו מידע. ולהחלפת הפעילות לתיכנון
 האירגון השלום. בנושא ומחקרים גבוהה, ברמה מדעיים

את המסבירים מפורטים ופיסמכים פוסטרים ומפיץ מפיק

 לנושא רק מוגבלת איננה שלנו ההסברה עמדותינו.
 בשלום הכרוכים ההיבטים במיכלול עוסקת אלא הגרעיני,

ואמון. ידידות על המבוסם אמת,
הצליחו השילטונות אבל והולך, גדל שלנו ״האירגון

ם ל טן עו ין

 כל את למשל, החרים, הק־נ־ב פעולותיו. את לשבש
 פירוק בנושא רב, בעמל שהקמנו בתערוכה המוצגים

 מהם רבים מעבודתם, פוטרו שלנו הפעילים רוב הנשק.
ללחם.׳׳ רעבים ממש

האישי. גורלו על •
 באנשי־הרוח דווקא תלוי חבריי וגורל ״גורלי
בהצ מאוד מעונייגת ברית-המועצות במערב. השמאליים

 ובארצות־הברית. באירופה נשק לפירוק התנועות לחת
 לשלב לטובתנו, להתערב חייבים אלה תנועות ראשי

 בברית־המועצות. עמיתיהם למען במאבק גם מאבקם את
 הקהל לדעת רגישות של מידה כיום קיימת בסוסקווה

 השלום שוחרי למען זו עובדה לנצל יש הבינלאומית.
הסובייטיים.״

ע□ קרע :רומניה
ת־הברית?1ארצ

 יחסיה את ארצות־הברית טיפחה האחרונות בשנים
 של שטישטרו העובדה הסטאליניסטית. רומניה עם

 המיז־ הגוש בכל ביותר החמור הוא צ׳אושסקו ניקולאי
 את במיוחד הרשימה לא האזרח, זכויות מבחינת רחי,

 יחסית העצמאית בעמדה הסתפקו האמריקאים וושינגטון.
 סץ בנושאי בעיקר ברית-המועצות, בלפי רומניה של

 ליחסי הנוגע בכל למועדפים הרומנים את והפכו ופולין,
 רומניה זכתה תיקשורתית מבחינה גם חוץ. וסיוע מיסחר

להבלטה, זכו חת בנושאי עמדותיה יחסית. טוב לשם

 הנלהב בעידודו — זאת כל הוצנע. האזרחים ודיכוי
האמריקאי. מישרד־החוץ של

 רומניה- ביחסי הרעה חלה האחרונים בשבועות
מאשי רומניה, בירת בבוקארסט, מקורות ארצות־הברית.

 אנטי-רומנית אווירה ביצירת הישראלי הלובי את מים
 המטיל הרומני, החוק יישום בשל זה כל בוושינגטון.

זו. ממדינה מהגרים על כבדים סיסים
 2500כ־ מהגרים האחרונות בשנים גלויים. איומים

 עולים נוספים 1000 לארצות-הברית. בשנה רומנים
 רכושם רוב החרמת את מאפשר הרומני החוק לישראל.

 המדינה של ההוצאות תשלום עליהם ומטיל המהגרים, של
 הוא ברומניה החינוך וחינוכם. המיקצועית להכשרתם

 לדרוש הצדקה שיש טוענים המדינה וקברניטי חינם,
 חייב תיכון בוגר בהם. העצומה ההשקעה את מהמהגרים

 צריך אקדמי תואר בעל ואילו דולר, אלפי כמה לשלם
 להגר. רצונו את לממש כדי דולר אלף 40ם- יותר לגייס

אסטרונומי. סכום ממש זהו רומניה בתנאי
 על הצביעו הרומנית הקומוניסטית במיפלגה דוברים

 בארצות-הברית, היהודיים האירגוגים של ועד-הנשיאים
לעובדה כאחראיים בוושינגטון, ישראל שגרירות ועל

צ׳אושסקו נשיא־ירומגיה
7 רע סטאליניסט או טוב, סטאליניסם

 כלכליות בסנקציות בגלוי עתה מאיימים שהאמריקאים
בירו המהגרים. נגד החוק יופעל אומנם אם ופוליטיות,

 ישראל נגד התפנית שהתגובה דאגה, הובעה שלים
 הקומוניסטית המתנה עם היחסים את לשבש עלולה

בישראל. שגרירות המקיימת היחידה,

י וחבריו לשרון אוח־קין ד ב ל ב
 טען עורכי־הדין, בלישכת הפלצות מעורר בנאומו

 קץ אות מהוות כהן ועדת שמסקנות שרץ אריאל
העולם. בעיני ישראל עם לכל

 שניסה הזה, העסקן של טיפוסי דמגוגי שקר שוב
ת צה״ל, קציני של גבם מאחורי להתחבא  להימלט כ

הוועדה. של מגזר-תנה
 ניו הבריטי, השמאלי השבועון יצא השבוע

 ועדת לדו״ח כולו שהוקדש בפאמר-מערכת סטייטנזן,
 פינק לא הזה שהשבועון לציין, למותר החקירה.
 יש לעורכיו האחרונות. בשנים ישראל את במיוחד

 להקים הפלסטינים של בזכותם התומכת נחרצת, תעה
 תמיר סטייטסנזן ניו אש״ף. בהנהגת משלהם מדינה

 להם. הראוי הבוז בכל ולשרון בגין למנחם התייחס
 המאמר פתיחת את מביאים אנו לקורא כשירות

 העלילה, את ולתמיד אחת פעם מפריך הוא בשבועון.
 כאילו גרינצווייג, אמיל לרצח ד,אומרה את שיצרה

 ועדת-החקירה, הקמת את שדרשו הישראלים גרמו
בעולם. ישראל שם להכפשת
:ניו־סטייטסמן השבוע אומר

 בפחנות-הפליטים, הרצח מאז שעברו ״בחודשים
ת עשו בספטמבר,  למתוח גתל מאמץ ישראל ידי

 ובץ בנץ, של בממשלתו תמיכה בץ מפריד קו
ישראל. למדינת האהדה

 השופט בראשות המשפטית, ועדת-החקירה ״דו״ח
 מהמה הוא זו. למטרה רבות יסייע בהן, העליץ

 הביצוע זרועות כל עומדות שבישראל חותכת עדות
 ואפילו שירותי-הביטחץ הצבא, כולל המתנה, של

 קשה מעשיהם. על הציבור לביקורת ראש־הממשלה,
ל אחרת, מדינה לדמות כ ת ב ו ב י ס ן נ ה  ש

 השילטונות יעמת שבה ניו־סטייטסמן), של (ההדגשה
 ציבורי מלחץ כתוצאה יסודית, כל-כך חקירה לפני
 מיל- במצב הנתונה ישראל, כמו מדינה עבור חזק.
 הקהל בדעת ממש של תמיכה כל נטולה וה חמה,

במעלה.״ ראשץ הישג זהו — העולמית
 מעריב, ידי על ולא השבוע, נאמרו אלה דברים

 את מבטאים הם השבוע. יומן או אחרונות ידיעות
 השפעה עתיר אירופי, שמאלני עיתץ של דעתו

העולמי. בשמאל ומסורת

ברעם חיים


