
בלבד מוכרים בריטניה:
 לבצע בדעתה נחושה שהיא השבוע, הודיעה בריטניה ממשלת

 ודיקדוקיו פרטיו כל לפי בדיוק תום, עד הכלכלית תוכניתה את
 ערב האזרחים לפני ששטחה הימני־קיצוני הבחירות מצע של

הבחירות.
 סיטונית מכירה הוא לביצוע הראשון הסעיף דדדהלאמה.

 כנראה, יכלול, הראשון הגל פרטיים. לאזרחים המדינה ניכסי של
 הגדולות מחברות־הנפט אחת פטרוליום, בריטיש מניות את גם

 רכוש ולבעלי־נכסים ליזמים הממשלה תמכור הכל בסר בעולם.
דולר. מיליון 800מ״ יותר של כולל בסר

 התוכנית, את נס על המעלה בבריטניה, השמרנית העיתונות
של בתהליד אחד שלב אלא איננה הנכסים שמכירת מדווחת

תאצ׳ר ראש־ממשלה
הגדול החלום

 ערב־ שהועלתה התוכנית גם בבריטניה. כללית דה־הלאמה
 פרוייקט (שהוא הלאומי הבריאות בשירות לפגוע הבחירות,

 למרות בהדרגה, תבוצע הבריטית) מיפלגת־העבודה של היוקרה
הבחירות. לפני קיומה עצם את הכחישה תאצ׳ר שמארגרט

 מיליארד 8כ־ של לסכום להגיע עלולה הכללית המכירה
 מיסיס להטיל מבלי הממשלה, הוצאות את לממן נועדה היא דולר.

 הנוכחי המיבנה את בכך להנציח מקווה תאצ׳ר היכולת. בעלי על
 תבטיח, הגדולה האבטלה בבריטניה. והחברה הכלכלה של

 פיצוי תאפשר מכירת־הנכסים מינימאלית. אינפלציה לדעתה,
 שנוצרת החברתית המרירות יותר. הרבה ולא קיום, כדי למובטלים

 מזרימים הם השמרנים. את מדאיגה איננה המובטלים על־ידי
המישטרה... לחיזוק תקציבים
 עונש־ את מחדש להנהיג ניסו תאצ׳ר שחסידי לתמוה אין
 גם עצמו על לחזור עשוי כישלונם אם כיום לחזות וקשה המוות,

 של הגדול חלומה ביצוע את מהווים יחד שכולם אחרים, בנושאים
הוויקטוריאנית. לתקופה אנגליה את להחזיר תאצ׳ר,

 מכידם ארצות־הברית:
דעת־הקהל את
 החלו ),2394 הזה (העולם לצפות היה שניתן כפי

בארצות־ הקהל רעת את להכין האמריקאיים כלי־התיקשורת

 אמריקה על בקרוב שתנחת ומכאיבה, קשה צבאית למכה הברית
המרכזית.
 להפחת מנוצל הזה בנושא כיועץ קיסינג׳ר הנרי של מינויו

 ובגווטמאלה, באל־סלבדור המורדים נגד טירור של אווירה
 ברור: הוא המסר בניקראגואה. הסאנדיניסטי המישטר נגד ובעיקר
 ביבשת פוליטית תנועה שום לסבול מוכן אינו רגן רונאלד

 של המעצמתי האינטרס את ישיר באורח משרתת שאינה אמריקה,
 עבור הפלסטיני הטירור הסובייטי(כמו האיום ארצות־הברית.

 במדינות צבאית, גם גסה, להתערבות אמתלה מהווה בגין) ממשלת
הרוב. את המדכא במיעוט תמיכה תוך זרות,

בכתבת ניוזוויק השבועוז יצא השבוע ריבוד. הפצצת

 ניקראגואה. נגד מילחמה אווירת ליצור תפקידה שכל שער,
 החדש, היועץ של תמונה לדמיון. מקום משאיר אינו השער צילום

 היטב המבהירה וכותרת ריינגיר, האמריקאית המשחתת רקע על
 הנרי רוקח שאותו מדיני־צבאי, המשולב, הטיפול נועד למי

 בשבוע שגורש ויל, לג׳ורג׳ הוקצה הראשי המאמר קיסינג׳ר.
 בסקנדלון חלקו בשל תפוצה, רב ניריורקי מיומון שעבר

 בגלוי לוחץ ויל עיתונאית. אתיקה והפרת דיבייטגייט,
 היונים, את מוקיע במרכז־אמריקה, ישירה צבאית להתערבות

 שורשים שיש הטענה את בבוז ודוחה קיסינג׳ר, את משבח
 הוא הזה ״הטיעון אמריקה. במרכז לתסיסה חברתיים־כלכליים

 מהפכנים, עם עניין לנו ״יש ויל. גורם רלוונטי,״ אינו אבל נכון,
הסוציאלי.״ הנושא עם להתמודד נוכל צבאי ניצחון אחרי ורק

 למרכז־ מארשל תוכנית למעין המטיפים הליבראלים את
 כדי בנויים היו ״האירופים רומה. באורח מבטל הוא אמריקה,

 — ויל של הגזעני הטיעון מסתכם בכך — כזה״ מסיוע להינות
היטלר!).״ צבאי(על ניצחון קדם מארשל לתוכנית ״וגם

 את כל־כן־ וגזענות(המזכיר כוחניות שחצנות, של הזה השילוב
 מהווה, דן) לאורי ועד בן־פורת מישעיהו לבנון, לפני שרון דוברי

הפצצות, כולל צבאיים, צעדים של ללגיטימאציה הקדמה כמובן,

 העור מחלת על מאוד מעט שומעים האחרונים בחודשים
 האחרונות. בשנתיים האמריקאים את שביעתה הרפס, והמין
 הפרק, מעל הזה הסופר־אופנתי הנושא ירד כאילו נראה,
 מחלת יותר, והטריה החדשה לסנסציה מקומו את ופינה

\/>.1ס5< איי־ד הקרוייה ההומרסכסואלים
 מפורט תיקשורתי סיקור של הזה והבהול העליז בשטף

 חדשות על לתהות עצמו את מטריח איש אין אימה, ומטיל
 •חולי מיליון 20ל־ בעצם, קרה, מה לחקור או האתמול,

 הקולקטיבי קלסתרם תלאותיהם, שקורותיהם, ,ההדפס
 עמודים ומילאו העניינים, במרכז עמדו חייהם ותוחלת
ובניוזוויק. בטיים שלמים

 בני מיליון 20 מהווים ארצות־הברית כמו ענקית בארץ גם
 חמישית כמעט האוכלוסיה, מכלל מאוד ניכר חלק אדם

 10 שתפסה שמצוקתם, היתכן .18 גיל מעל מהאזרחים
 כלא נעלמה משנה, פחות לפני בטייס שער בכתבת עמודים

 בל שכמעט לעובדה האמריקאים התרגלו שמא או — היתה
 ובעיקר חשוכת־מרפא נוראה, במחלה לוקה חמישי בוגר

 הסוציולוגים המדענים, הרופאים, כל היכן מדבקת?
 הצפויים השינויים את בהרחבה שניתחו למיניהם, והעתידנים

 עליה שאין בוודאות ודיברו בארצות־הברית, באורודהחיים
עידן־המתירנותז סוף על עוררין

 ואץ וקיימים, חיים שהם מסתבר זיונים.״ נגד ״לובי
 בהזדמנות בדיוני, למרע הצמא בקהל שוב ישולחו שהם ספק

 אש. בלי עשן בעיקביות לקיים שקשה אלא ביותר. הקרובה
 מיליון 20 בנמצא כלל שאין למסקנת הגיעו רציניים מומחים

 ושכל אלף, 200 בקושי אולי בארצות־הברית, הרפס חולי
 הפוריטנית־דתית־ השדולה על־ידי במכוון נופח הנושא

באמצעי״התיקשורת. וסוכניה שמרנית

 כוח אינו איש כיום במרכז״אמריקה. האזרחית האוכלוסיה נגד
 תז לפני שעוד להניח יש אבל בישראל, שלא ובוודאי כך, על

 בניקראגוז! אלפים של למותם עד העולם יהיה 1983
 הפצצ היא גם מהווה בניוזוויק השער כתבת ובאל־סלבדור.

| המיצרר. ופצצות הנאפל״ם לפני אחד צעד ריכוך,
 קיצת לנץ והפך ליבראל שהיה היהודי פודהורץ, נורמן גם
 ],חסרת״רחמ למילחמת״חורמה טיימס בניו־יורק מטיף

 ג שצוטט מאמרו, במרכז־אמריקה. מאסיבית כוח ולהפעלת
 להטו כדי וייט־נאם, תיסמונת ליקחי את לסכם מנסה בהארץ,

 להשתמ נצליח לא ״אם וסוחף. מהיר וניצחון קצרה למילחמה
 להיסח מאל־סלבדור למנוע כרי שלנו הצבאית העוצמה בכל

 ל ואם הסובייטי, ההשפעה לאיזור וניקראגואה קובה בעיקבות
 הכלח עליו שאבד חסו־אונים ככוח ניחשף ביעילות זאת נעשה

 להבג לא וגם אמריקאית, חולשה לשום לצפות אין הפעם
 המרכזיו אמריקה עמי של למצוקתם קארטר ג׳ימי בנוסח כלשהי

 קיסינג של המילחמה זכויות־אזרח. ונטולי לחם נטולי שהם
להצליח. עלולה
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״ניוזווייך שער
צבאית פעולה - האיום אחרי

 קטן לעולם דיווחו מוושינגטון ראדיקאליים חברים
^1- מכנים שהם מה על״ידי נוצרה ההדפס שבהלת א אז ז  ש

א מ1£ז \8£1$£ § האנטי־זיוני). (המימסד £110: *ז
 אנשי־עסקים של מפחידה ודי רצעית בקבוצה מדובר

 בגץ תומכי מהם הקיצוני(רבים הימני מהאגף וראשי־כנסיות
 ובעיקר כיתבי־עת, עיתונים, אלפי על החולשים נלהבים),

 עשו הם ארצות־הברית. רחבי בכל וטלוויזיה רדיו תחנות
 הצליחו ואף ההרפם, בהלת מימדי את לנפח יכולתם כמיטב
 , המערבי, בחוף בעיקר המינית, המתירנות בריסץ ניכר באורח

בניריורק. אפילו אבל
 לטפל יכולתם כמיטב עושים אנשים שאותם ספק אץ
 | שמחלה הפרימיטווי והרעיון האיי״ד, בטרגדיית דומה בצורה

 ושוב שוב מובע ל״סוטים״ מהשמיים עונש בעצם היא זו
 לדיץ מוקד והפך בארצות־הברית, מרכזיים בכלי־תיקשורת

בכנסיות. הטפות וכמובן למערכת מיבתבים ציבורי,
 לקורא שולי להראות עלול בכנסיה הטפה של זה נושא

 האמריקאים ממחצית שיותר להזכיר כדאי ולכן הישראלי,
 ששה ושרק ראשון, יום בכל שלהם הכנסיות את פוקדים

 עצמם את הגדירו האמריקאי הקונגרס חברי מאות מכלל
דתית. השתייכות כנטולי

 של מאסף קרב איננה ההרפס של הגדולה המתיחה
 ענקי ציבור של רבת־עוצמה תגובה אלא בנסיגה, שמרנים

 על רק לא בלתי־מבוטלת בהצלחה הלוחם בארצות־הברית,
 והחוץ, הפנים מדיניות עיצוב ועל כמדינת הפוליטי השילטון

וויט תיסמונת רק לא האמריקאי. אוחדהחיים על גם אלא
 בארצות-הברית, אחרים מוכרים היבטים גם אלא נאם

הדרגתי. חיסול לפני עומרים ,60וד שנות את שאייפינו

ברעם חיים

חנון ונו*■
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