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מקאטאנגה קור
ה הרפובליקה בחלל ניסרו רבים קולות

ה מאות של זעקות בעולם: ביותר צעירה
אפרי חיילים על־ידי שנאנסו הלבנות נשים

 האפריק־ האזרחים אנקות מתמרדים, קאיים
 הצנחנים על־ידי אבחנה ללא שנקהלו איים

 או״ם, דוברי הכרזות הרצחניים, הבלגיים
לומומבה. פאטריס ראש־הממשלה נאומי

 היו חומרתם, כל עם אלה, קולות אולם
 החשוב הקול במהרה. יישכחו הרגע, בני רק

 של מגרונו יצא הוא מקאטאנגה. בא באמת
 חב־ שכיר צ׳ומבה, מויס אפריקאי, קויזלינג

 הבלגי־ ההון של האדירות רות־המכרות
 אורא־ ,קובאלט החוצבות בריטי־אמריקאי,

זה. במחוז ונחושת ניום
ה יהיו, כאשר צ׳ומבה של נימוקיו יהיו
 את תטריד עקרונית, היתה שעורר שאלה
אפרי שבט זכאי האם הבאות: בשנים העולם

 לרצון בניגוד עצמאותו, על להכריז קאי
מדינה? באותה השבטים שאר

 חולקה אפריקה מפת כפולה. התקפה
החדי מקריות לפי למושבות, שעברה במאה

הופ המושבות אותן האימפריאליסטית. רה
היש בגבולות חופשיות, למדינות עתה כות
 רק הפרט נאמן רבים במקומות אולם נים.

הלאומי. לשלב הגיע לא עוד שלו, לשבט
 ובגיניאה בגאנה כמו — מדינות בכמה

 שיחדור לפני לאומיות צמרות התגבשו —
 מלבד איש, כמעט אין בקונגו אך הארצות.
 בלאומיות הדוגל עצמו, לומומבה פאטריס

לשב צמודים העסקנים שאר כל קונגואית.
 או זה לשבט יתרונות להשיג רוצים טיהם,
קיצונית. דוגמה רק הוא הפורש צ׳ומבה אחר.

 תחת חותרים השבטיים שהפטריוטים בעוד
הכ מותקפת מלמטה, לאומית הכרה גיבוש

פטריו — אחר רעיון על־ידי מלמעלה זו רה
 כל את לאחד השואף כל־אפריקאי, טיזם

ל בדומה אחת, במדינה הכושית אפריקה
 זה פטריוטיזם הכל־ערבי. הלאומי רעיון
מוש הרבות, הכל־אפריקאיות לועידות הוביל

ואחרים. הגאנאי אנקרומה קוואמה בפי מע
באפ הוא האידיאלי הפתרון כי ,נראה

 גדולה קונפדרציה השמי: במרחב כמו ריקה,
 של והעצמאות הייחוד שמירת תוך מאד,

 להצטרף יכולה עצמאית קאטאנגה שבט. כל
להצ רוצה אינה אם אף אפריקאי, לאיחוד

מאוחדת. לקונגו טרף
 כה הוא, האפריקאי השחרור תהליך אולם
 בלתי-אפשרי כמעט כי עד ודינאמי, מסובך
 קרבות אחרי אלא בו, לנצח הצלול להגיון
 דורות שלושה במשך שעונתה לקונגו, מרים.
 מאבק שנות צפויות עוד הבלגים, על־ידי
הסופי. לגיבוש עד אכזרי,

ארצות־הברית
חדשים □ומי□

 ארצות־הברית? של 35ה־ הנשיא יהיה מי
 יהיה הוא אחד: דבר רק ברור זה ברגע
 יסמל (ניכסון), 47 או (קנדי) 43 בן צעיר,

 השניה מלחמת־העולם מנהיגי דור ירידת את
 יוסיפו בעולם מעטות במדינות רק הבמה. מן
.1961 בשנת לשלוט בן־גוריון של דורו בני

 נראה זד, ברגע יזכה? הצעירים משני מי
 שוזים סיכויים כמעט יש בו במירוץ, כי

 51/״0 אחרון: גאלופ (משאל היריבים לשני
 ה־ למועמד יתרון־מה ניכסון^ 497־ קנדי,

 גיבור יפה־התואר, קנדי ז׳אק דמוקראטי,
ש טרפדת על פיקד. (כאשר מלחמת־העולם

 שמונה אחרי כי היפאנים). על־ידי הושמדה
 בלתי־מצטיין, רצוף, רפובליקאי שלטון שנות

הסוסים. את להחליף באמריקה נטיה יש
 הרפובליקאים כי יתכן רוקפלר. חשבון

 המושל הסכים אילו המצב, את לשנות יכלו
 רוק־ נלסון ניו־יורק, מדינת של הפופולארי

 ניב־ רשימת לסגן־נשיא. מועמד להיות פלר,
 . רוק־ אך מאד. חזקה להיות יכלה סון־רוקפלר

בד,חלם. סירב פלר
הפולי של המיוחד במבנה נעוצה הסיבה

 אם רוקפלר: של חשבונו האמריקאית. טיקה
 רוקפלר יישאר לנשיא, ויהפוך ניכסון ינצח

 שנות ארבע אחרי כי .2 מם׳ לעולם־ועד
 כל בלי ניכסון ייבחר הלבן, בבית כהונה

 כל אין לסגן מפלגתו. למועמד שוב ספק
 — הנשיא מות של במקרה אלא סיכוי,

הצעיר. גילו לאור באופק נראה שאינו דבר
 בבחירות ניכסון ייכשל זאת, לעומת אם,
מו להיות רוקפלר של סיכוייו יגברו אלה,
 על־ תיזקף המפלה .1964ב־ מפלגתו עמד

מיד. יעלו רוקפלר מניות ניכסון, חשבון

 אינטרס יש הרפובליקאי לרוקפלר התוצאה:
.1960ב־ מפלגתו במפלת ברור

 הרפוב- הפילוג לעומת למות. שערות
שבו לפני הדמוקראטי. הליכוד בולט ליקאי,

 קנדי מאשר יותר מרים יריבים היו לא עיים
 הדמוקראטים מנהיג ג׳ונסון, ביינס ולינדון
 ג׳ונ־ מועמדותו. את הוא אף שהציג בסנאט,

 מדי, צעיר קנדי כי בגלוי אמר )49( סון
 שערות כמה ״להוסיף הבטיח קנדי ואילו

ג׳ונסון. של לראשו לבנות״
 הדהים כמועמד, בחירתו למחרת אולם

 בצפון. המתקדמים תומכיו את הפיקח קנדי
 הדרום איש ג׳ונסון, את למנות דרש הוא

 גם לסגן־נשיא. כמועמד כריאקציוני, החשוד
 הבטיח כך אמריקאי: פוליטי הגיון היה זה

השונים. אגפיה על מפלגתו ליכוד את קנדי
 דמוקראט עולה וג׳ונסון, קנדי עם יחד
 ה־ המועמר סטיבנסון, עדלי לצמרת: נוסף

האחרו הבחירות בשתי הכושל דמוקראטי
נר קנדי בממשלת לשר־החוץ שמינויו נות,
לישראל. מבטיח סיכוי זה היה לא ודאי. אה

יש כידיד פעם ידוע שהיה סטיבנסון, כי
 קרה הדבר לה. לעוין מכבר זה הפך ראל,

 קרה ״משהו בישראל. ביקורו בשעת דווקא
 משרד־ איש השבוע אמר הביקור,״ בעת

 להסביר מבלי מדוכא, בקול הירושלמי החוץ
אירע. בדיוק פה

 בו במלחמת־הבחירות, יתבטא לא הדבר
 יהודיים. קולות לצוד המועמדים שני ינסו

 הדבר. ישתנה הדמוקראטים, ינצחו אם אולם
ה מן להתעלם יוכל לא הקאתולי, קנדי

יש כלפי הואתיקאן של המסורתית קרירות
 קנדי זו. קרירות יגביר וסטיבנסון ראל,
 היטלר, אוהד שהיה אביו, להשפעת נתון
 מק־קארתי ז׳ו למען שפעל בובי, אחיו ושל
 בארץ־יש־ מלחמת־תש״ח בימי כתב והיה
ראל.

צרפת
לה־פך אך ־ נכון

 של הראשון בעמוד שהופיעה הידיעה
 שהעור־ שוב אישרה הישראליים היומונים

 לוחמי־השיחרור כי (א) בדעתם צודקים כים
 כי ו־(ב) היהודים, את שונאים האלג׳יריים

 תוכן נגדם. בצרפת בתמכה צודקת ישראל
כאנשי מחופשים אלג׳ירים, שני : הידיעה

 לבית־קפה התפרצו הצרפתית, המשטרה
ו אנשים מספר פצעו פאריס, בלב יהודי
נעצרו. המתקיפים הריהוט. את הרסו

 עתוגי לארץ הגיעו ימים שלושה כעבור
נס סנסציוני. טיפול למקרה שנתנו פאריס,

 להיפך. רק — נכונה הידיעה כי תבר
 — אלג׳ירים על־ידי בוצעה ההתנפלות

המת זהות לוחמי־השחרור. על־ידי לא אך
 צפון־אפ־ קויזלינגים :שונאי־ו־,יהודים נפלים

הצרפ במשטרה־המוספת המשרתים ריקאיים,
בלוחמי־השיחרור. ללחום שמטרתה תית,

ה הכתבים סיפרו ליהודים;" ״מוות
מוס שוטרים שני המקרה: למחרת צרפתיים,

 הרבו בו בית־הקפה, לתוך התפרצו למיים
מירון. פרנסוא ברחוב יהודים, לבקר
 אקדו־ בקתות יושבי־הקפה את היכו הם
 לקול אחת. יריד, וירו בקבוקים הרסו חיהם,

ליהו ו״מזזת מלוכלכים!״ ״יהודים צוזחות
 בעל את איתם לגרור השוטרים ניסו דים!״

 הפעילה התנגדותם רק המשותק. בית־הקפה,
החטיפה. את מנעה הלקוחות של

 שניסה צרפתי יהודי ),27( דאנה אמיל
 זכה המקום, בבעל ההתעללות את למנוע

 משטרת־הקוי־ אנשי מצד בטיפול הוא אף
קשות. כשהוכר, הצרפתית־מוסלמית, זלינגים
כש השוטרים שני נמלטו ההתקפה לאחר

 אותו ומכריחים נהג־מונית על מאיימים הם
 בינתיים שנקראה המשטרה, אותם. להסיע
 הצליחה בית־הקפה, תושבי על־ידי לעזרה

ספורות. דקות כעבור המונית, בתוך לעצרם,
נס לא הפרשה אולם חמור. איפול

ל פנה בית־הקפה בעל כאשר בכך. תיימה
המש ׳אנשי חמור. באיפול נתקל שלטונות,

 להתקפתם בקשר ידיעה כל הכחישו טרה
מוסלמים. שוטרים מצד האפשרית

 שהשלטונות הראשונה הפעם זו היתד, לא
ש אימת כל מהומה המקימים הצרפתיים,

 אלג׳יריים מורדים מצד התנקשות על נודע
מעשי־ד,התע על מחפים צרפת, אדמת על

להם. המסורים — אחרים מוסלמים של ללות
 השבוע, בצרפת. רק לא יעילה זו שיטה
ל ששנאתם הישראליים העתונים הוכיחו
 מאזבייק- רבה האלג׳יריים החופש לוחמי

 אשר מדי־השלטון אף על העתונאית. טיביותם
כ העתונים, בכל תוארו, המתקיפים, לבשו

מורדים.

ת בחינות ומוקדמות סרו
בודדים מקצועות * והומנית ריאלית מגמות: *
לדצמבר — ריאלית במטימטיקה לחזרה קורס *

מוסמכים אקדמאים מורים
 ממשלה לפקידי
הנחה — וחיילים
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מאת

בריסטי אגאטה

 אגא־ של הרומנים מטובי
 מתגלה בה כריסטי, טה

 בשיא פוארו הרקולה
עצ וכריסטי כשרונותיו,

אמנותה. בשיא — מה
ל״י 1.— ספר־כים כל מחיר

 מזרחי :ראשית הפצה
 ת״א, ,60 אלנבי

64755 טלפון

ר פ ע ס ו ב ש ה
של

חטוב״ הספר ״מועדון
 הקרח ארמון

פרפר עדנה :מאת

 חלוצים של חיים פרשות
 ב־ כמו באלסקה. מופלאים

יש על המספר ״אקסודוס״
ה ״ארמון מספר כך ראל,
 דמויות באמצעות קרח״
 קורותיה את רגילות, בלתי

הקרח. ארץ של ומהותה
ל״י 2.50 מוזל מחיר

מספרית ספרים 6 הרוכש
הטוב•״ הספר ״מועדון

 שערכו ספר — בפרס יזכה
חינם. — ל״י 7.50

הראשית החפצה
י ח ר ז מ

64755 טל. ת״א. ,60 אלנבי
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