
המדכה נגד הפחפסוו :בריטניה
 המהפכניות. בעמדותיו לעיתים, מפתיע, הרדיקאלי ימין ך*

 הקיצוני הימין לשמרנים. נושא היא הקיים הסדר שמירת 1 1
 להילחם קדום, לאידיאל לחזור בדרן־־כלל, שואף, באמת

 התחיה אנשי עבור מהווה התנ״כית שאר׳ן־ישראל מה במציאות.
 החולם הבריטי, הימין של באידיאולוגיה מעניינת מקבילה מוצא

 (חבר־עמים) קומונוולת בראש העומדת כל־לבנה, בריטניה על
 היום, של לחבר־העמים ויחסו גזעני, הוא הבריטי הימין לבן.

עמוק. תיעוב של יחס הוא והרב־גיזעי, הרב־לאומי
 של השחורים לתושבים הרדיקאלי הימין אנשי מגלים זהה יחס

 אין גזענית, היא שלהם שנקודת־המוצא מכיוון עצמה. בריטניה
 נתפסים המהגרים שונה. שציבעם אזרחים, בשחורים רואים הם

בבריטניה. נולדו שכבר ילדיהם, גם וכר כזרים,
 מיליוני החזרת ״רפאטריארציה", על לדבר חדל אינו הימץ
ל״מולרתם'. והפקיסתאנים ההורים השחורים,

שהשחורים מציאות, מכל מנותק הוא כזה שפיתרון העובדה

סאוול חבר־פרלמנט
ימנית התקפה יוונית, לשון

 מהמירקם בלתי־נפרד חלק ומהווים בבריטניה מעורים
 האידיאולוגיה את משנה אינה זאת. במדינה הכלכלי־חברתי

 להפוך מוכנים הם הגזע טוהר למען הקיצוני. הימין של הגזענית
 המוסדות על גם תגר לקרוא בבריטניה, סידרי־החיים כל את

 נגד גם הימין יצא ועתה הימין! על דווקא ביותר, המקובלים
השניה. אליזאבט המלכה,

 נחלתו המלכה על הביקורת היתה כה עד מוחזקת״. ״אשה
 מהלייבור פרלמנט ציר נמצא תמיד השמאל. של הבלעדית

 מסקוטלנד) האמילטון ביל זה תפקיד מילא שנים עשרות (במשך
 .אשה מארגרט לנסיכה שיקרא הבזבזני, בית־המלוכה את שיתקוף
רפובליקה. כינון ויתבע לפילגש) אנגלי (כינוי מוחזקת'

 השמאל אנשי רוב סלחני. בחיוך הדברים נתקבלו בררך־כלל
 מסרבים אבל המלוכה, ממוסד במיוחד מתפעלים אינם בלייבור

 הציבור דעת את שיסיח בלתי־רלוונטי, מאבק על זמנם את לבטל
הענקית. האבטלה כמו באמת, חשובים מנושאים

 אותה ניסח מימין. באה המלכה על החדשה ההתקפה אבל
 בממשלות לשעבר חבר היוונית, ללשון פרופסור פאוול, אינוק

 כנציג לפרלמנט וחזר אחדות, שנים לפני שפרש שמרניות,
באירלנד. הפרוטסטנטיים הלאומנים
 על השלישי, בעולם תמיכתה על המלכה את תקף פאוול
 שקראה, כך ועל הרב־גיזעי, הבריטי בחבר־הלאומים דביקותה

 בריטניה. בתוך הגזעים בין להרמוניה שלה, חג־המולד בנאום
 עמים, בין הדדית' ״תלות על נאום באותו דיברה השניה אליזאבט
פה. בכל פאוול אותה גינה כך על וגם מהלאומיות, יותר החשובה
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.

ש פני ^ ד חו  העבודה, במיפלגת בכיר יוני מנהיג טרח ימים כ
 עיתון, למערכת מיכתב לשלוח אבן, אבא לשעבר שר־החוץ /

 וילי של מעמדותיו הסתייגותו על ועדה עם קבל להצהיר כדי
 באגף עצמו את אבן העמיד בכך הבינלאומי. בנושא בראנדט

הבריטית. השמרנית במיפלגה
 מעבר הרבה העולמית, הסוציאל־דמוקראטיה של הקיצוני הימני

 אישים ואפילו הילי, דניס כמו הבריטי בלייבור ימין לאנשי
 הליבראלים) עם הסוציאל־דמוקראטית(במערך למיפלגה שעברו

אוון. דייוויד או וויליאמס שרלי כמו
 אלא ברירה איו העמדות, בהגדרת לדייק רוצים אם למעשה,

 השמרני ראש־הממשלה הית, אדוארד של מימינו אבן את להציב
 בראנדט עם פעולה ששיתף המכונים.רטובים', וחבריו לשעבר,
 והדרום התעשייתי הצפון יחסי על המפורסם הדו׳ח בכתיבת
תיעוש. בתהליך המצוי החקלאי,

נזעק מה ועל אמורים, דברים במה חד־משמעית. עמדה

 שסימל איש וותיק, סוציאליסט בראנדט, וילי ובכן, אבן? אבא
 כראש כהונתו בתקופת הסובייטים עם קו־העימות את בעבר

 של המדיני הקו את רבה במידה כיום מתווה מערב־ברלין, עיריית
 החשובים הנושאים ברוב הסוציאליסטי האינטרנציונל

במיוחד.
 טילים הצבת נגד האינטרנציונל התייצב בראנדט בהשראת

 תמך אירופה, אדמת על ארצות־הברית מתוצרת חדשים, גרעיניים
 הגאז פרוייקט (כולל הסובייטי הגוש עם היחסים בשיפור

 התנגד רגן), רונאלד על חמתו את שהעלה הסובייטי״אירופי,
 וקרא ובדרום־אמריקה במרכז האמריקאית למדיניות נמרץ באורח

 שני לטובת השלישי, לעולם המפותח מהעולם משאבים להעברת
הצדדים.
 עמדה בהתוויית גם בראנרט רוצה קרייסקי, ברונו חברו כמו

 מדינה בהקמת שתתמוך הפלסטיני בנושא חד־משמעית
 שמירה תוך ,1967ב־ שנכבשו בשטחים אש״ף בהנהגת פלסטינית

ישראל. מדינת של וביטחונה קיומה על
 ואבא פרס ושימעון בכלל, העבודה מיפלגת הצליחה היום עד

 פיו את לסתום גם הצליח פרס כזאת. החלטה למנוע בפרט, אבן
 בליסבון, האינטרנציונל בכינוס המנוח סארטווי עיצאם של

נרצח. הפלסטיני שהמנהיג לפני ספורות שעות
 המתמדת והראדיקליזאציה ההיסטורי, שהתהליך ספק אין אבל

 של בסופו יביאו באירופה, הסוציאליסטיות המיפלגות בעמדות
 תחזור אם הנושאים. בכל האינטרנציונל של הקו ליישור דבר

 לחצים תחת עצמה את תמצא היא לשילטון, העבודה מיפלגת
 בשורה האירופיות, הסוציאליסטיות המיפלגות מצד כבירים
נושאים. של ארוכה

 ותיק אפולוגיסט אבן, אבא כמו איש נחשב הגיחוך, למרבה
 קשה ראדיקלית. כמעט ליונה ,1967 מאז הכיבוש של ומשופשף

 להגן המפוארת המילולית האקרובטיקה לו תספיק מתי עד לדעת
בחוץ־לארץ. הנוראה תדמיתו על

אבן מיפלגת־העבודה איש
מפוארת מילולית אקרובטיקה

 מהעובדה להתעלם אסור זאת, לעומת חזיר. אכילת בזכות
 תזוזה מסתמנת העבודה מיפלגת צעירי בשורות שלפחות
 רבים פעילים משמעותית. אפלו נושאים ובכמה מסויימת,

 סוציאליסטיים צעירים עם הדוקים קשרים מקיימים במישמרת
 המישמרת חברי את מעמת אירופה, ברחבי כזה כינוס כל מאירופה.

 סייג ללא תומכים בחוץ־לארץ לרעיון אחיהם שכל העובדה עם
מחנה־השלום. בעמדות
 הסוציאל־ של בינלאומיות במיסגרות לתמרן אי־אפשר כיום

 רגן רונאלד של במדיניותו למשל, ולתמוך, דמוקראטיה,
 את תוציא כזאת תמיכה המרכזית. באמריקה או בדרום־אפריקה

 של בכינוס מאיר גולדה הופיעה 1969ב־ לגדר. מחוץ הנציגים
 ריצ׳ארד על בהתלהבות והגנה הסוציאליסטי, האינטרנציונל

 ממש זה כיום, בוויטנאם. האמריקאית המעורבות ועל ניכסון
אור רבנים של בוועידה לנציג ממש משול בלתי־אפשרי,

חזיר. אכילת בזכות החלטה הצעת שיעלה תודוכסיים,
 פעילי בקרב פתיחות של תהליך חל האחרונות בשנים
 הרעיונות כלפי העבודה, מיפלגת של הצעירה המישמרת
 בתנועה גילם בני על המקובלות הפוליטיות, והעמדות

 בהצעות היטב משתקפת זאת עוברה האירופית. הסוציאליסטית
 ועידת לקראת שהוכנו הבינלאומיים, בנושאים ההחלטה

השבוע. בסוף המישמרת
 המערב על להמר החליטה שמפא״י מאז הראשונה הפעם זאת
 רישמי שגוף ,50וד שנות בתחילת לניטראליזם יומרה כל ולזנוח

 ההצעות בצד כאלה. עמדות נוקט העבודה מיפלגת של
 לוועידת המכינה הוועדה מציעה הרגילות, האנטי־סובייטיות

 שאיפה על ישראל של מדיניות־החוץ את .להשתית המישמרת
 העולם מדינות בגוש והשתלבות הבינגושי, במאבק לניטראליות

ארצות־הברית. עם סטרטגי להסכם להתנגד השלישי',

 למישטרי נשק למכירת תקיפה התנגדות על מדברות ההצעות
 דרום־אפריקה. עם הקשרים כל ולהקפאת הגזענות לגינוי דיכוי,

 האמריקאית לתמיכה הגינוי הצעת היא ממשית הפתעה
 גינוי גם הכוללת המרכזית, באמריקה הריאקציונריים במישטרים

ההחלטה הצעת לגרנאדה! האמריקאית הפלישה של מפורש
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 טילי_ הצבת נגד באירופה השלום תנועות במאבק תמיכה מביעה
 הסובייטיים, הטילים נגד וגם ארצות־הברית על־ידי 2 פרשינג
.20 אס־אס מטיפוס

 ואבן, פרס כמו שאנשים להניח יש מבית. מתחילה צדקה
 במישמרת, הימין אנשי את גם ואולי השפעתם, את להפעיל ינסו
 אין להם גם מקום, מכל בוועידה. ההחלטות קבלת את למנוע כרי
 אין כאן באיזורנו. הסיכסוך בנושא. מההצעות להיבהל מה

 של המסורתי מהקו סיגנונית, מבחינה גם ולוא סוטים, הצעירים
ספור. אין אסונות המדינה על שהביא המיפלגה,

 פשרה על ירדן, עם ומתן משא על שוב מדברות ההצעות
 להגדרה לאש״ף, זכר אין מאוחדת. ירושלים על טריטוריאלית,

 לגבולות לחזרה שלא ובוודאי פלסטינית, למדינה או עצמית
1967.

 ויתכן מבית, מתחילה שצדקה לצעירים להזכיר צריך מישהו
 האינטרנציונל מחוגי דווקא תבוא זאת שתיזכורת מאוד

 לדיעותיו רבה כה פתיחות גילו העבודה שצעירי הסוציאליסטי
1 שלנו. המיוסר מהמרחב הרחוקים בנושאים

ארצות־הברית:
ג׳יי־ארו את הצילו

 על טקסס, מדאלאס, השבוע דיווח הבי־בי־סי כתב
 על הקרוייה הסידרה הפסקת למניעת רבתי התארגנות

 הודיעו שסוכנויוודהידיעות אחרי קרה זה העיר. שם
 מפאת ההפקה. את לסיים מבקשת לורימר שחברת
 העתק ממשכורות השאר, בין הנובעים, תקציביים, קשיים

שוקלים אף שהמפיקים נאמר בהודעה הסידרה. כוכבי של

 הגמן ברכב
ביזנס זה ביזנס

 מסכם בסרט יואיגג, מישפחת בני כל של המוני' .רצח
הפופולארית. לסידרה

 להקים החליט אדוארדס, בן טקסאני, איש-עסקים
 הסידרה. להצלת כפסים שתגייס דאלאס, למען אגודה

 זרם ואף רב פירסום הביאה שהסידדה טוען אדוארדס
 עם בראיון הוות הוא לדאלאס. ועסקים תיירים של גדול

 במקצת', .טיפשית היא שהתוכנית הבי־בי־סי
 תושבי הוצגו שבה הצורה על ביקורת לו היתה ושבשעתו

 משוכנע וארוארדס ביזנס״, זה .ביזנס זאת עם העיר.
לעיר. גדולות עשו מרעיו וחבר אר שג׳יי
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