
הטובים נגד
 של המרכזית המודיעין לסוכנות ליחס נוהגים כלל בדרך

 עשר לפני עד חשאי. פעולה סיגנון סי־איי־אי, הברית. ארצות
 הסוכנות פעילות על לרווח כלי־התיקשורת התקשו שנים

 הציבור לידיעת הגיעו והפרשנות והמי׳דע החשאית.
 ההתרחשויות אחרי רבות שנים העולם וברחבי בארצות־הברית

עצמן•
 סי־איי-אי. סביב השתיקה קשר נשבר האחרונות בשנים

 הזה, האירגון על מוגבר בפיקוח האמין קארטר ג׳ימי הנשיא
 למעשים חוקית, ואף קלה־יחסית, גישה לעיתונאים ואיפשר

 בשם מרתק, ירחון מופיע בארצות־הברית שלו. ולמחדלים
 בחשיפה שהתמחה הנגדי״), הריגול (״איש קאונטר־ספיי

 ראות מנקודת המנותחת סי־איי־אי, פעילות של מאור ביקורתית
מובהקת. דמוקרטית

 בתעשיית־הסרטים מובילות דמויות כולל אמריקה, אמני מיטב
 סי־איי־אי. בהוקעת האחרונות בשנים התמחו רבת־ההשפעה,

 תאבי־כוח כפאשיסטים, הוצגו אמריקאיים חשאיים סוכנים
לחיי־אדם. ואדישים

 עד הלוחם ומיטיב, אביר אמריקאי סוכן של הישנה, הנוסחה
אמריקאים מהאופנה. יצאה השני, מהצר הסאדיסטים נגד חורמה

בפעולה ה״קונטראם״
מארצות־הברית יועצים

שפעי להבין, התחילו רבים
 נגד ארצם של רצופה לות

 בארצות בני־אדם מיליוני
 ארוך לטווח מסכנת רחוקות

שלהם. חירותם את גם
בארצות־ רבים אנשי־רוח

מהתפ מזועזעים היו הברית
 סי־איי־אי שמילאה קיד

פא־ דיקטטורה בהשלטת
שיתוף־ צ׳ילה. על שיסטית
הח הסוכנות בין הפעולה

 כלכליות חברות ובין שאית
מכוח־ הנהנות אמריקאיות,

 במדינות הזול העבודה
 לדיקטטורים המשועבדות

 בחסות השולטים צבאיים,
 פחד עורר אמריקאית,

 נראה הזה השילוב וסלידה.
ומסוכן. רב־עוצמה גם אלא בלתי־מוסרי, רק לא לרבים

 שאנשים, שעברה, בשנה אמר רדפורד רוברט כוכב־הקולנוע
 המרכזית באמריקה אינטלקטואלים אלפי לרצח לגרום המסוגלים
 ילדי את למוות המרעיבים מישטרים להנציח כרי והדרומית,

שלו. חירותו את גם לסכן עלולים האיזור,
 סיכלה לשילטון רגן רונאלד עליית מלבנון. שלל נשק

 קארטר: על־ידי שקודמו יותר, דמוקרטיות מגמות
 של קדחתנית לפעילות זירה הפכה אמריקה־המרכזית

 ולפגוע רגן, על חביבים שאינם מישטרים להפיל כדי סי־איי־אי,
לאומי. לשיחרור העממיות בתנועות

 ממאה יותר האמריקאי הקונגרס הקציב האחרונות בשנתיים
 המהפכה מתנגדי הקונטראס, פעולות את לממן כדי דולר מיליון

 יועצים 3000מ־ יותר בהונדוראס. שהתמקמו הסאנריניסטית
 מסייעים שונות, בהסוואות אנשי־מודיעין כולם אמריקאיים,

 רוצה שהוא מסתיר אינו רגן פעיל. באורח הימניים למורדים
 ראשי את ומוקיע בניקראגוואה, המישטר בנפילת לראות

 של האינטרסים את המקדמים כ״קומוניסטים", הסאנדיניסטים
אמריקה. במרכז ברית־המועצות

 מוכן קיסינג׳ר, הנרי המרכזית, לאמריקה רגן של היועץ
 גם ואולי הונדוראס נגד למילחמה ניקראגוואה את לגרור בהחלט

 שבו הג׳נוסייד, בסיגנון ה״אדומים" את לתקוף ואז קוסטה־ריקה,
בדרום־מיזרח־אסיה. התמחה הוא

 כל־כן־ מהסלמה שולץ, ג׳ורג׳ שר־החוץ, מסתייג שעה לפי
 של לדעתו בארצות־הברית. דעת־הקהל את מקוממת שהיתה גסה,

 מקפרליין. רוברט לאומי, לביטחון החדש היועץ גם שותף שולץ
 וחיבק המרכזית, באמריקה מקיף מסיור לאחרונה שחזר קיסינג׳ר,

 אל־סאלבדור, של המרצח הנשיא את המצלמות ולעיני בחום
 סי־איי־אי בפעולות להסתפק בינתיים נאלץ מאגאניה, אלוורו

נחת. לו גרמו הן השבוע לפחות הקונטראס. באמצעות

זרו עריק
מישראל נשק

 ואינטרנשיונל טיים סי־איי־אי(שלפי אנשי תקפו השבוע
 מאגרי״הנפט את ישראלי) בנשק חמושים היו טריביון הארלד

 גדולים מאגרים חמישה קורינטו. הנמל בעיר ניקראגוואה של
 רציני. באורח נפגעו הסאנדיניסטים של הדלק ורזרוות הושמדו,
 חלק לקחו שבה מהאוויר, בהפצצה לוותה קורינטו על ההתקפה
אמריקאיות. חברות־ענק על־ידי שנתרמו מטוסים,

ם י ו ו ן9 ו ו נ !

 ידי־מטוסים, על הותקף מנאגואה הבירה של שדה־התעופה גם
 הסאנדיניסטים, משורות העריק של המחתרת לאירגון השייכים

 פועל פאסטורה זרו. קומאנדר המכונה פאסטורה, אדן
 טיים ארצות־הברית. עם קשר כל ומכחיש השכנה, מקוסטה״ריקה

 לבנון. במילחמת שלל שנלקח נשק, מישראל קיבל שהוא מציין
 אמריקאית, בהשראה נשק לקבל ישראל ממשלת לו איפשרה כך

עקיף. באורח אבל
 באמריקה לדורות ישראל את משניאים זה מסוג שירותים

רגן. ממשלת בעיני כדאית להשקעה אותה הופכים אבל המרכזית,
 האמריקאית, התוקפנות גם תמותת־תינוקות. מינימום

דניאל הסאנדיניסטים, מנהיג את מרתיעה אינה ישראלי, בסיוע

 מהפכניים מיבניים שינויים מביצוע אנשיו, ואת אורטגה,
הדמוקרטיות. החירויות שמירת תוך בניקראגוואה,

 הסאנדיניסטים הצליחו הבערות ביעור של מקיף במיבצע
 האנאל־ ׳שיעור את להוריד
 תחת אחוז 50מ־ פבתים

 12ל־ סומוסה אנסטסיו שילטון
בלבה אחוזים

 במיסגרת הלומדים מיספר
 מחמש הוכפל, כלשהי חינוכית

בני־אדם. למיליון אלף מאות
 2 חלשו שנים ארבע לפני

 רוב על האוכלוסיה מכלל אחוז
 במדינה. הפוריות האדמות

 בחוות אחוז 23 חיים כיום
 בקו־ אחוז 15 ממשלתיות,
 62ו״ חדשים, אופראטיבים

 קטנות בחלקות־אדמה אחוז
בבעלותם.

 עד הקטינו הסאנדיניסטים
 תמותת־התינו־ את למינימום

 עולמי שיא שהשיגה קות,
 הממשלה סומוסה. בתקופת
 ייעוץ שירות כולל הארץ. איזורי בכל מירפאות־חינם מקיימת

פסיכולוגי. טיפול ואף לאמהות,
 דמוקרטי באורח הפועלים ועדי־פעולה, הוקמו השכונות בכל

 ומארגנים המשאבים, חלוקת ואת סידרי-החיים את והקובעים
עוני.ורעב. רק שידעו באיזורים מגוונת תרבותית פעילות

 אלף 56ב־ ונפוץ יום, כל מופיע לה-פרנסה האופוזיציה עיתון
בגלוי. פועלות האופוזיציה מיפלגות שלוש גם עותקים.

 במרצחים והתומר הדמוקטיה בזכות הנואם שרגן, ספק אין
 המתקדם המישטר על מאיים באל־סלבדור, ביותר הגרוע מהסוג

 שהנסיון חוששים באמריקה רבים בניקראגוואה. והדמוקרטי
 וההולם קומוניסטי־טוטליטרי, מלהיות הרחוק הסאנדיניסטי,

 על״ידי יסוכל העולם, של זה בחלק התנאים את להפליא
סי־איי־אי.

אורטגה מנהיג
קומוניסטי־טוטליטרי לא

של חברתו
שר־המיסחר־והוזמשיה

 להתפטר לאחרונה נאלץ ארידור יורם רק לא
 ססיל הבריטי, והתעשייה שר־המיסחר גם בבושת-פנים.

 שרה שמזכירתו־אהובתו, מכיוון התפטרות, הגיש פארקינסון,
 על־ידי נחשף השניים בץ הארוך והרומן להריון נכנסה קייס,

איי. פרייבט הסאטירי השבועון
 כלי־התיקשורת על־ידי כמובן, נופח, הזה הנושא כל

 6.5 וורלד(תפוצה דה אוף מוז כמו ועיתונים המסציוגיית
 עסקו לא עותקים) מיליוני
 בשום רבים שבועות כמשך
שפאר־ מסתבר אחר. נושא

 למועמד שנתשב זה, קינסון
ראש־ לתפקיד ביותר רציני

בריטניה, של הבא הממשלה
 מארגרט של חביבה והיה

)36( לשרה הבטיח תאצ׳ר,
 נ48( מאשתו להתגרש
לאשה. ולשאתה

 החליט השתפנן, לבסוף
 בנסיון בבית, להישאר

שלו. הקריירה את להציל
 דיוני וכל נכשל, הנסיון

השמ המיפלגה של הוועידה
בלקפול, החוף בעיר רנית,

פארקינסון. פרשת בסימן עמדו
 עוררה טיפוסי אנגלי באורח האחרת. האשה

 של בעיצומה אליו. אהדה של גל השר של הורעת־ההתפטרות
 פחדנותו את שגינה ראיון, הנזעמת האהובה פירסמה הוועידה

 משובדמה שתואר והמנופח, היהיר השר של וחוסר־אמינותו
 כגבר — הישראלית כולל — הבורגנית העיתונות על-ידי

יפודתואר.
 .חאשה נגד כולו הופנה צירי־הוועידה של הקדוש הזעם
 מופיעה הייתה קייס שרה שאם הצהיר, 77 בן ציר האחרת״.

 על אותה האשים הוא לגורים. נקרעת היתד, היא בבלקפול,
המיסכן. לשר פח' ש״הטמינה

מזוהם' של.תעלול במעשה אותה האשימו אחרים צירים
 שרד*.האשד, על בגלוי התמרמרו אחרים פארקינסון. נגד

גברים.* על אסון המביאה מהסוג
 הזאת התגובה על תמיהה הביעו אירופיים משקיפים

 הם אחרית רבים כמו המאה.״ לתחילת יותר .האופיינית
 הבריטית, השמרנית המיפלגה של אופייה את להבין התקשו
 הוויקטוריאנית לתקופה לחזור מבקשת היא תאצ׳ר שתחת
 מבחינה הבנויים חסידיה, נפש את היטב מבינה תאצ׳ר

 איפיינה שכל־כר הקלאסית להתחסדות ואנושית פוליטית
 משאת־נפשם שהיא הוויקטוריאנית הזוהר תקופת את

שלהם. לנוסטאלגיה והנושא
קי־יים מזכירה

ופח תעלול אסון,

סארקינסון
ומנופח יהיר


