
 הוק ראש-ממשלה
ם לא בריטים, אסייאתי

 פשוטה: היא הדברים משמעות להגירה. הנוגע בכל הציבור
בלבד. ללבנים הכניסה

מחציתם בני־אדם, אלף 90 לאוסטרליה היגרו שעברה בשנה

 מיליון 90( ניגריה של גודלה האחרונות. בשנים ניגריה הורגלה
 במשברים לתווך לה איפשרו שלה הרב והנפט תושבים)

 קארטר ג׳ימי של ארצות״הברית את לרתום ואפילו אפריקאיים,
 זימבאבווה, בהקמת כרוך שהיה רודזיה, לבעיית לפיתתן להסכים

 רוברט של הראדיקאלית בהנהגה השחור, הרוב ובשילטון
מוגאבה.

 להקמת שמאמציה ניגריה, בתדמית פגעה הצבאית ההפיכה
 הפרדת מסודרת, חוקה על המבוססת — ממש של דמוקרטיה

 —האוריינטציה בשל בעיקר נכשלו, — פדראלי ומישטר הרשוית,
 מדברים הגנראלים במדינה. שפשתה הרבה והשחיתות הרכושנית

 אבל הדמוקרטיה, של הדרגתית החזרה ועל השחיתות ביעור על
בכנותם. או בסיכוייהם מאמינים לה, ומחוצה בניגריה מעטים, רק

 דרום־אפריקה:
החדנט למזכ״ל הזדמנזת

הכניסה אוסטרליה:

ההס כור חברת איך הזה. בהעולם דווח שכבר כפי
 רגיל מיסחרי שיתוף־פעולה בסתס מסתפקת תדרותית

 מוצרים, במכירת רק אפילו מדובר אין דרוס-אפריקה. עם
 ובעיקר הדרוס-אפריקאים, כלכלית. פעילות בתיאום או

 אינטגראלי לחלק הפכו שלהם, והפלדה המתכת מיפעלי
עצמו. הסוציאליסטי מהקמצוץ

 מאמין שעדיין למי פנטאסטי ייראה שהדבר ייתכן
 העובדות אבל ההסתדרות, ראשי של להכחשותיהם

 דרום- תעשיות בתוכו שילב פשוט שכור מוכיחות
 העולם. לכל תוצרתם את לשווק להן סייע אפריקאיות,

 חשובים חברים (שחם כולה וההסתדרות בור. הפכה בכך
 את המחרים החופשיים. העובדים של העולמי באירגון

 דיום־אפריקה לממשלת חיוני לאמצעי דרום־אפריקה).
 האו״ם על־ידי עליה שהוטל הכלכלי החרם את לעקוף

בעולם. רבות מדינות ועל״ידי
 איסקור הענקית חברת״הפלדה קיבלה לאחרונה
 פעילות שנות סג שהשלימה אחרי מיוחד, פרס־ייצוא

 הצילה סיטיזן. בפרטוריה, עיתון לדברי כור. עם משותפת
 שעמדה אפריקאית^ הדרום- החברה את כור עם השותפות

 בשל כלומר, - מדיניות' ״מסיבות התמוטטות. סף על
בעולם. האפרטהייד מדינת של הרעוע מעמדה

סיטיזן: כך על כותב הלבנים. משכר חמישית
 הקימה שהיא אחרי בא איסקור של במצבה לטובה המיפנה

 ,1973 באוגוסט אותה ורשמה כור, קונצרן עם משותפת חברה
 המשותף הפרוייקט לימיטד. סרוויסס סטיל איסקור בשם

 מחסני־ בישראל הוקמו הראשון בשלב שלבים. בשני התפתח
 ומשם הדרום־אפריקאית. החברה מוצרי אוכסנו שבהם ענק.

אחרות. ובמדינות בישראל נמכרו
 לעקיפת כמובן. סייעה, כור דרך שווקו שהמוצרים העובדה

 שהיו, חדשים, שווקים דרומ״אפריקה לפני ופתחה החרם,
 כור אנשי הקימו .1978ב־ השני. בשלב בפניה. סגורים ועודם.

 מוצרי־פלדה. לעיבוד מיפעל מדרום־אפריקה ושותפיהם
 מוצרי־בית. מיכלים צינורות. משווק המשוכלל המיפעל
 דרישות ולפי מתוחכמות בשיטות צורכי־מתכת, ושאר רהיטים

הלקוחות.
 פחות השחורים לעובדיה המשלמת איסקור חברת

שית בזכות ניצלה ללבנים, המשתלם השכר מחמי

נומיירי שליט
תליינים לא רופאים,

 פרס. יונייטד באמצעות בישרה — שלהם הביצועים את
רופאים. על־ידי בוצע שגזר־הרין

 בהרדמה(לא נעשה והניתוח לבית־חולים. נשלחו הגנבים שני
 כרתו גנב לכל חלקית). או מלאה בהרדמה מדובר אם נתבשרנו

 לא שמאל. רגל ואת ימין יד את חלילה) תליינים, הרופאים(ולא
הסימטריה. העדר על הסברים כל נמסרו
 ,20ה־ במאה במדינה אלא העתיקה, ביוון כאן מדובר לא

מוושינגטון. ומדיני צבאי סיוע המקבלת

קיסר ומזכ״ל בלומננזל ״כור״ ידד
החרפה את לחסל

בישראל. העובדים של הכללית ההסתדרות
 ירוחם ההסתדרות, של הקודם המזכ״ל הכחיש כידוע,

 דרוס-אפריקה. עם יחסי״סחר של קיומם עצם את משל,
 שהתגלתה משל, של הכחשתו את הפריך הזה העולם
ת לתת יש עתה כשקר.  ישראל החדש, למזכ״ל הזדמנו
הזאת. החרפה את לחסל קיסר,

שמאד ורגל ■מין יד סודאן:
 הממוצע הקורא בעיני סודאן, נחשבת כלליים מאוד במושגים

מהטובים. כחלק בארצות־הברית, ובעיקר במערב,
קד׳אפי, מועמר לוב, שליט של סודאן נגד מעשי־התוקפנות

 לבדיקה זקוק שאינו הזה, העמום הרושם את מחזקים רק
 מדינה של שם בצדק, די לה, קנתה לוב כלשהי. מדוקדקת
 שעשתה כפי הבינלאומי, החוק על המצפצפת אלימה, תוקפנית,

 לונדון. של בליבה מפגינים על ביריות שבועות, שישה לפני
 כלומר, — כ״מתוך במערב מוצג סודאן, שליט נומיירי, ג׳עפר

 המתונה ועמדתו מצריים כלפי הידידותי יחסו גם פרו־מערבי.
המערבית. בדעת״הקהל מעמדו את חיזקו קמפ־דייוויד, בתקופת

 את נומיירי, של הפנימי מישטרו את לבדוק טרחו מעטים רק
 את והבורות, העוני את האופוזיציה, מנהיגי של הפומבית תלייתם

 נומיירי של המחפיר הרקורד את מציין אינו גם איש השחיתות.
 החוק אימוץ אפילו בדרום־סודאן. השחורים נגד ג׳נוסייר בביצוע

 אחרי מיוחדת. תשומת־לב עורר לא שעבר, בספטמבר האיסלאמי,
 כמו ברית־המועצות, ידיד לא ואף שיעי, איננו נומיירי הכל,

משלנו. אחד כמעט הוא קד׳אפי.
 בוצע שעבר בשבוע חלקית. או מלאה בהרדמה

 שני האיסלאמי. בית־הדין על־ידי שהוטל הראשון פסק־הדין
 השופטים על־ידי נשלחו חוטי־חשמל, שגנבו סודאניים, אזרחים

 סודאן של סוכנות־הידיעות קטיעות. של קליני לביצוע הנכבדים
לפרסם דואגים והם סוכנויות־ידיעות, יש 1984 של לברבארים —

 דעת־הקהל מישאל ממשתתפי 64ש־* ייצויין אסייאתי. ממוצא להם מעניקה מאסיה, המהגרים את לטובה מפלה שהממשלה
מבריטניה. הגירה נגד מכוונת ממדיניות כתוצאה הטבות,

 מהגרים נגד מעשה או כוונה כל להכחיש מיהרה הממשלה
 נאחז פיקוק, אנדרו הליברלית, האופוזיציה מנהיג אבל בריטיים,
ריגשות את בחשבון להביא מהממשלה ודרש הפרופסור בהצהרות

מרי. גבוה הוא לאוסטרליה הכללי המהגרים מיספר שגם סברו,

 הסיםיים ניגריה:
הגנראלים של

 מנהיגי עושים בניגריה הצבאית ההפיכה אחרי חודשיים
 החדשה לממשלה להעניק ניכרים מאמצים החדש המישטר

שאליו למעמר להגיע עליהם שתקל מכובדות, של תדמית
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בלבד ללבנים
לאוריינ אוסטרלית ממשלת־פועלים נוטה מסורתי באורח

 שמרניות־ליבר־ לממשלות יחסית לפחות פרו־אסייאתית, טציה
פרו״אמריקאית. ולמדיניות פרו־בריטי לסנטימגט הנוטות ליות,

 בחירות מערכת בכל מרכזי גורם מהווה האסייאתי הנושא
 לאסיה, ■קירבתה היבשת, של הגיאוגרפי מיקומה באוסטרליה.

 מעצבי את מאוד מושכים שם, הגלום העצום הפוטנציאלי השוק
בקנברה. המדיניות

 אוסטרלים בעיני מסמלת הוק בוב של יחסית החדשה ממשלתו
 אסיה. עם ליחסים מירבית עדיפות להעניק השאיפה את רבים

 לבריטניה השמרנית בערגה רואים לשמאל הקרובים אנשי־רוח
פשוטה. לגזענות מוסווה ביטוי

 שרוב הזה, להעולם השבוע אמר אוסטרלי עיתונאי
 למציאות כוחם בכל המתכחשים גזענים, הם האוסטרלים

 רוצים אינם הם ישראליים במונחים שלהם. הגיאופוליטית
 שעבר בשבוע שנערך דעת־קהל, סקר במרחב.״ ״להשתלב

 נראה אותה. מרחיב ואף הזאת, הגירסה את מאשר באוסטרליה,
 אלא גזעניות, נטיות מגלים הרכושניות המיפלגות בוחרי רק שלא
הלייבור. עבור מכבר לא שהצביעו כאלה גם המדינה, תושבי רוב

 חד־ הן המישאל תוצאות וגזעני. מכובד סרוססור
 אסייאתים לכניסת מתנגדים הנשאלים מכלל אחוז 62 משמעיות.

 מהגרים במפורש מעדיפים הם כמהגרים. אוסטרליה לתחומי
 בעיקבות בא המישאל אנגלים. ובראשונה ובראש אירופי, ממוצא
 מאוניברסיטת מכובד שפרופסור אחרי ברעת־הקהל, קשה תסיסה

 כריעה הלייבור ממשלת את האשים בלאייני, ג׳פרי מלבורן,
טען הגזעניות, בדיעותיו הידוע בלאייני, אנטי־בריטית. קדומה


