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כמ;צר יומומכה
לרצח? הוביל הפחד

בעולם
קונגו

שחרור זרע ה
 השאלה היתה זאת ללומומבה? קרה מה

כו הארץ כדור פני מעל השבוע שהידרדר,
 זו, שאלה שהעלו היסודיות, העובדות לו•
 של החוקי ממשלתה ראש מעטות: היו

 על־ידי הוסגר לומומבה, פאטריס קונגו,
 לידי שבועות, שלושה לפני קסאבובו, ז׳וזף
 מואיז קאטאנגה ממשלת ראש הגדול, אויבו

 הקוזיזלינג ממשלת הודיעה השבוע צ׳ומבה.
ברחו. חבריו ושני לומומבה צ׳ומבה:
ש אפשרות אומנם נראתה הראשון ברגע

החק החווה מן להימלט הצליחו השלושה
 בלגי. מתיישב של רכושו המבודדת, לאית

 כי אמרה צ׳ומבה של הרשמית ההודעה
 שני על להתגבר הצליחו וחבריו לומומבה

ובר נשקם את מהם לקחו תורניים, זקיפים
 שחנתה המשטרה, של פורד במכונית חו

 של לנסיעה דלק היה במכונית החווה. בחצר
 עם עזובה, נמצאה והיא קילומטרים, 100
קילו 60כ־ המרוחקת בתעלה הרובים, שני

מחוזת־המעצר. מטרים
 למשמע העולם, ברחבי השקולה התגובה

״הו ביותר. חשדנית היתר, צ׳ומבה, הודעת
 ה־ חברות מדינות עשר אמרו זו,״ דעה

 מבשרת והיא מסווה, אלא ׳׳אינה או״ם,
 על לומומבה.״ של מותו על קרובה הודעה

 את מיד לחקור האמרשלד מדאג דרשו כן
לומומבה. של היעלמו נסיבות
הש נכונות אומנם אם פחד. דזומי

 עשה מדוע — נרצח לומומבה כי מועות
ה משרתי יתר של בסיועם צ׳ומבה, זאת

בקונגו? אימפריאליזם
 כי פחד. מתוך לגמרי: ברורה התשובה

 השפלתו אף על הממושך, מאסרו אף על
 של סמל לומומבה פאטריס נשאר ועינוייו,

 ארצות־הברית נשיא גם כאשר קונגו• איחוד
 את לשחרר פשרנית דרישה הציג קנדי ג׳ון

 הבינו קונגו, איחוד את ולהבטיח לומומבה
 הגדולה הארץ את שחילקו הקתיזלינגים

מתקרב. סופם ני ביניהם,
 מרכז את שתפס הקצרה שבתקופה אלא
 לומומבה הספיק בקונגו, הציבוריים החיים
 ללא גם לפעולה שנכנס חזק, כוח לגבש

 התייצב שבראשו זה, כוח הישירה. הנהגתו
 ממחצית ביותר עתה מחזיק גיזנגה, אנטואן

 של סופו הסימנים, כל לפי קונגו. שטח
 השכירים הקלגסים אף על לנצח, זה כוח
 הגזענים בין גוייסו אשר הקוויזלינגים, של
 גם הפלאמית. ובלגיה אפריקה דרום של

 המיב־ חברת בכספי שנקנו הסילון מטוסי
 והשיח- האיחוד זרע נגד יועילו לא רות,
לומומבה. פאטרים שזרע רור

ת רי ב ה ־ ת צו ר א
שמית פעולה
אנטי להיות לבנים אנשים ״היכולים

 המודפס, גליון־הנייר כותרת שאלה שמיים?״
תושבי של בתיבות־הדואר השבוע שנמצא

ישראלים. גם ביניהם טכסאס, בירת
 כרוז זהו כי נדמה היה הראשון במבט

 כי לימדה הקריאה אך לאחוזה. המסיף דתי,
 את הכיל הבלתי־חתום הכרוז הפוך. תוכנו
ב הקיצוניות האנטי־שמיות ההשמצות אחת
בארצות־הברית. אי־פעם שהופצו יותר

 ציטוט תוך המלא, הכרוז קם;
התנ״ך: מן פסוקים ;•שרות

אנטי להיות לבנים אנשים ״היבולים
שמיים?

 צאצא הוא הלבן הגזע כי שלא, ״מובן
 ביותר הנתעב השקר נוח. של בנו שם,
 היהודים 1< הטוען זה הוא אדמות עלי
 יהודה ישראלים. או שמיים, הם ימינו של

הת מכן לאחר כושית. עם תחילה שכב
 הארוכים!). (האפים בפרסים היהודים ערבו
הת יפת, בני הם המזרחית אירופה יהודי
היהו הדת את וקיבלו מונגולים עם ערבו
 על גזעית. מבחינה שמים היו לא וכלל דית,
כוזבים. ישראלים הם היהודים כן,

 ישראל הם הלבנים הצפוניים ״האירופים
 יצחק בני הם (זאקסים) הסאכסים האמיתית.

 שבט של (ארץ) המארק — דנמארק (איואק).
 — ז׳אק יוניון הקרוי הבריטי, הדגל דן.

ת׳אק). יעקוב איחוד פירושו
 את בירך ״אלוהים היהדדי. ברושצ׳דב

העב את אפילו הקולוניאליות. האימפריות
דות.

גזעם, את לערב הלבנים לשמים ״אסור
האמרי הכלכלה האלילי. לאו״ם להצטרף או

 זכויות על מבוססת היתד, הראשונית קאית
 הקאפי־ עקרונות על לא הפרטי, הקניין

ה (רמאות היהודי הקאפיטאליזם טאליזם.
 שני אלא אינם היהודי והקומוניזם ריבית!)

 איטון הקאפיטליסט (ידידות מטבע אותו צדי
וכרושצ׳וב)•
 הלבנה. השמית ישראל את ברא ״אלוהים

 הלבנה, ישראל עמי את ישרתו שלא עמים
 (״וייראו השמי המערב כל האזינו, יאבדו.
 ישו ל״ט.) ישעיהו יהוה,״ שם את ממערב

של הלבנים השבטים לעשרת רק יחזור
ישראל.

בע !בנותיכן את הלבישו — ״אמהות
 חוג על הגנו נשותיכם! את פרנסו — לים

אמריקה! ועל גזעכם על המשפחה,
 ״המדינה 1 חיים - היטלר קורבנות
תרמית. היא ישראל, החדשה, הקומוניסטית

 על־ידי שנהרגו היהודים, מיליוני ״ששה
 המשים בארצות־הברית. כיום גרים היטלר,
 על״ידי שנהרגו הלבנים, הנוצרים מליוני

 באירופה היהודים, בהנהגת הקומוניסטים,
לגמרי. מתים ,1917 מאז המזרחית

 רפובליקה, ייסדו הראשונים ״האמריקאים
 היוונים אחראיים. אנשים של שלסון היינו

ה שלסון היינו הדמוקראטיה, את המציאו
 ואלה מוחלט. כישלון שהיה הנבער, אספסוף

 מדינות־ הדמוקראסיה: של הירידה שלבי
הקומו לבסוף הסוציאליזם, אחר־כך הסעד,
 אין אמת, אין קומוניסטים במדינת ניזם.

מיקצועיות. אגודות אין חופש,
 ועם גויים כושים עם שהתערבו ״היהודים,

גויים. הם גם גויים, אסיאתים
 לאלוהים. לחזור צריכים הלבנים ״השמים

דם. של בביצה יטבעו אחרת
 כי שפל, הוא אלה שורות מחבר ״אב

שפל.״ היא הקדוש התנ״ך אז
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