
1958 קונגו
 היא אפריקה. השחורה, ביבשת ביותר הרב־גוונית הארץ היא הבלגית קונגו
 מיליון 12 ספור. לאין ייחודים בעלת והיא המשוונית אפריקה במרכז נמצאת
 הארץ — מבלגיה ושבע שבעים פי גדול ששטחה במושבה גרים הקונגו תושבי

האם.
 לה יש גודלה׳ כל ולמרות יער־עד. הוא שטחה שמחצית ארץ היא קונגו
 בשפך האטלנטי, האוקינום ליד — קילומטרים 40 רק שאורכה חוף רצועת

 אם — בננה המקורי השם בעלת עיר נמצאת זאת חוף וברצועת קונגו. הנהר
כלל. בננות בה אין כי

 כולל — לשנה דולר מיליון 3000מ־ ביותר סחורה המייצאת ארץ היא קונגו
 ייצואה אך בעולם, התעשייתיים היהלומים מייצור 70ס/סו־ נחושת אורניום,
 התעופה חברת על־ידי כולה ולקונגו לליאו ניתן חשוב יותר תעופתי שירותדקלים. כשמן ויומיומי פרוזאי מוצר זאת בכל הוא ביותר והמכניס העיקרי

 נמשכת והטיסה ליאופולדוויל—בריסל בקו לשבוע טיסות 17 המקיימת הבלגית,
 קו של הבכורה טיסת שנמשכה ימים וחצי לחמישה (בהשוואה בלבד שעות 15

).1935 בשנת ליאופולדוויל—בריסל
 המשקה היה שאז שעה .1935 מאז היחידה ההתקדמות כמובן, זאת, ואין

 לנוסעי מוגשות היום הרי מחומם, משומר חלב לנוסעים שהוגש היחידי החם
יותר. הרבה מגוונות ארוחות החדישים הבלגיים המטוסים

 316 כוסות׳ 144מ־ פחות לא נוסעיו 75 עבור מטוס כל נושא כך לשם
 76 דואגים הנוסעים של אחרת לנוחיות מגשים. 535ו־ ספלים 114 צלחות,

עשר על לדבר שלא מטוס, שבכל הקולבים 32ו־ המגבות 150 השמיכות,

 מטר, 1.40 הוא הממוצע שגובהם הננסים הכושים הפיגמים, חיים בקונגו
 לפחות חיים בקונגו מטר). 2.20 הוא הממוצע (שגובהם הענקים הוואטוסי וגם

 ושונות עיקריות לשונות 38ב־ המדברים שונים, כושיים שבטים מאתיים
מרעותה. אחת לחלוטין

 אדם, בשר אוכלים עדיין — הבאזאלאמפאסו — האלה השבטים אחד בני
 עבור אחת באשה עצמו שזיכה כבד־משקל מלך — הבאלובה — אחר ולשבט

 בעל והוא קילוגרמים) 120(כ־ ליטראות 250 משקלו גופו. ממשקל ליטרה כל
נשים. וחמישים!) (מאתיים 250ל־

מאמצעי ואחד תחבורה׳ בדרכי משופעת איננה — אפריקה מרכז — קונגו

 ״סבנה״, הבלגית התעופה חברת היא וממנה אליה בתוכה, העיקריים התחבורה
 מסילת קילומטרים 5000 רק קיימים בה תחבורה רשת יסודי באופן המשלימה

 לבני הקידמה והובאה העולם למרכזי קונגו קרבה למטוס שהודות כך ברזל.
הקונגז.
 ולשם נוחיות ליתר אותה קוראים שתושביה ליאופולדוויל, היא קונגו בירת

 היא (כיום באפריקה ביותר הרבה במהירות הגדלה העיר היא ״ליאו״. קיצור
 עשר (בן אחד מגרד־שחקים בעלת והיא מיליון) רבע של אוכלוסיה בעלת

 בעל איצטדיח־ספורט בה נחנך אף ולאחרונה ״הבניין״, בכינויו הידוע קומות)
מקומות. אלף 70

 לרשות העומדות למטוס, החשמליות הגילוח מכונות ושתי הניידות העריסות
לכך. הזקוקים אלה

 5000ה־ הטיסה את 1957 בקיץ ״סבנה״ חגגה שכאשר פלא אין כאלה בתנאים
 ומן אל בשירותיה נוסעים 400.000ל־ קרוב השתמשו כבר ליאו—בריסל בקו

^ הקונגו.
 ושהוטלו השנייה, העולם מלחמת את שהכריעו האטום בפצצות האורניום

 אחד היום עד שהוא מהמכרה הבלגית, מקונגו באו ונאגאסאקי, הירושימה על
 — פשוט ולא קצר לא שם בעל מכרה — לאורניום בעולם הגדולים היצרנים

שינקלובווה.
מספר שנים לפני לאנושות. הקונגו של היחידה התרומה זאת שאין וכמובן

 מזומנות ולעתים הואיל יתושים נגד ברשתות צורך אין בליאופולדוויל ואגב,
שלמה״. המלך ״מכרות הסרט גם בקונגו הוסרטהליקופטרים. על־ידי — האויר מן ב־ד.ד.ט. הבירה עיר כל את מרססים

 מיני אלף 45 בה נמצאים כי מגלה קונגו על אחרת מעניינת אינפורמציה
 נמצא אף גאנגאלא־ווא־בונדיו בשם הנקרא ובכפר שונים וחרקים ציפורים

פילים. לאימון בית־ספר
 אף הרי האויר, בדרך הוא הגדול העולם עם בקשריה שהחשוב לארץ וכראוי

 האטלנטי, לאוקיגום ההודי האוקינום בין הדרך שבמחצית בקאמינא, בה, הוקם
 13 הוא ממסלוליו אחד (אורך בעולם הגדולים הצבאיים התעופה משדות אחד

 טונות). 135 של כולל משקל בעלי מטוסים לנחות מסוגלים ועליו קילומטרים
 לאמן התכנית היא מהם אחד מסויימים. שיאים גם נקבעים כזה שבשדה וכמובן

בלגיים. טייסים אלף 17 בו

105* הזה העולם


