
בשלם

כקטאנגה האיומים" ״הפרצופים צבא
המת נצחון

קוננו
לומומבהי׳ ״ואמני

 עליו, לגבור נוכל לא וכעת בא! ״הוא
ה הפליט פעם!״ אותו הרגנו שכבר משום
 שעה קאסאוזבו, של מקציני־צבאו אחד שבוע

יור גיזנגה, אנטואן צבא של שחיל־החלוץ
 על־ידי שנרצח לומומבה פאסריס של שו

 מרחק פראנקי, פורט לעיר הגיע שונאיו׳
 להתקל מבלי מליאופולדוזיל, קילומטר 560
התנגדות. בכל

 לומומבה על בדברו יחיד היה לא הוא
 טענו עולם וברחבי בקונגו חי. אדם כעל

 ועתונאים רופאי־אליל מדיניים, משקיפים
 לומומ־ כי מופלאה, בתמימות־דעים זריזים,

 נאמניו בלבבות לפחות — חי עודנו בה
הציבור. ובדמיון

 למשל, הגדיר, האמריקאי טייס השבועון
 ערכו כי ״שהוכיח לומומבה, פאטרים את
 חייו.״ בימי מאשר שמת שעה יותר רב

 העתוגות לרוב בדומה אשר הישראלי, דבר
 אוהד ליחס מעולם נסה לא הישראלית

 ידיעה הכתיר הקונגואית, השיחרור לתנועת
 ליאו־ אל מתקדמים לומומבה ״נאמני ראשית

 ולא המת, המנהיג כאילו — פולדוזיל״
 שנע הצבא על פיקד גיזנגה, הזריז יורשו
קונגו. בירת לעבר

 לומומבה של מותו אם שנייה. ספרד
לה העשויה כנקודת־מיפנה השבוע נראתה

 הארץ של החופש שוחרי כל לליכוד ביא
 שכוחות לטעון מכדי מוקדם היד, השסועה,

הניצחון. סף על עומדים אלה
ומצו חמוש אדיר, מחנה נערך מולם כי

 שבראשו עצום, מכוח הנהנה היטב, ייר
 ששבו הבלגיים, הקולוניאליסטים התייצבו

 האחורית, קאטאנגה דלת דרך לקונגו עתה
ב האיומים,״ הפרצופים ״לגיון את הקימו

וצר נאציים בלגיים, קציני־צבא של פיקודם
באלג״ריה. המונים ברצח שהתמחו פתיים,
 פרט השחור, כוחות לצד לפחות נוסף, כך,
 לפני בספרד שהתרחש למה המקביל נוסף

 והיטלר מוסוליני שצבאות שעה שנה, 25
 פראנקו פראנסיסקו הפאשיסטי לגנראל סייעו

 המוני. טבח ערכו השלטון, את לתפוס
 השני, העבר מן הופיעה, טרם שהפעם אלא

 מבני־חורין, המורכבת בינלאומית בריגאדה
רחוקה. ארץ של עצמאותה על להגן המוכנים
 החדש שהנשיא העובדה אולי, לכך, גרמה

 קנדי, פיצגראלד ג׳ון ארצות־הברית, של
 תחבולותיו מאחורי הראשונה, בפעם התייצב

 (ראה האמרשילד דאג האו״ם מזכיר של
המ אחת ממדינה שיותר גם יתכן להלן).
 — הפור יפול כיצד לראות כדי תינה

מעשית. לפעולה תתחייב בטרם

ארצןת־הברית
,שליל ן1מא

 של והצעיר החדש נשיאה ניבחר כאשר
 לפני ,44ה־ בן קנדי ג׳ון ארצות־הברית,

 כליבראלי הכל חיללוהו חודשים, שלושה
 אר־ מדיניות את שישנה אדם ומפלס־דרך,
 מושמעות כיום גם לחלוטין. צות־הברית

 אייזג־ הזייט בדימוס, הנשיא דומות: דעות
 ״שמאלני קנדי כי השבוע התלונן האור,
המיקצועיים.״ האיגודים להשפעת ונתון

הצעדים מרמזים מה אלה, טענות לאור

 הראשונים בשבועות החדש הנשיא נקט בהם
כהונתו? של

 מסע־ שבעת בעוד ישראל״ערב. •
 סופי פיתרון למצוא קנדי הבטיח הבחירות

 הישראלית־ערבית, המתיחות לבעיית וקבוע
 דחה כי השבוע, המאמריקאי, הנשיא הצהיר

 עם התיעצות לאחר זה, בכיוון מאמציו את
 הבכירה הפקידות חוגי המסקנה: מומחיו.

בינ הסבירו דפארטמנט בסטייט והוותיקה
בהיער זה, בכיוון צעד כל כי לקנדי תיים
 ב־ יפגע הערבים, את ירגיז הנוכחית, כות

 לא אם — במרחב אמריקה של פרסטיג׳ה
 הפליטים. בעיית לפיתרון הצעות מלווה ׳יהיה

ישראל. בממשלת יפגעו כאלה הצעות
ואח שבוע לפני הצהיר קנדי קונגו. •

לאו ארצות־הברית שגריר והצהיר שב ריו
האינטלק סטיבנסון, עדלי המאוחדות, מות

 בקו תומך שהוא והליבראלי־כביכול, טואלי
 זה קו האמרשילד. דאג האו״ם, מזכיר של

ב הדיכוי בכוחות עקיפה תמיכה אלא אינו
 לנאמני נשק יבוא על הסגר הטלת קונגו,

 ה־ במשלוחי־ד,מטוסים אי־התערבות גיזנגה,
לצ׳ומבה. המועברים והמרגמות סילוניים

ההתקר מאמצי הקרה. המלחמה •
 נתקבלו כרושצ׳וב, ניקיטה החל בהם בות,

ה מצד בחוסר־מעשה אך אדיבות במחמאות
 בו למצב להיכנס החושש האמריקאי, נשיא

 משא־ומתן מדי, מוקדם בשלב לנהל, יצטרך
הרוסי. השליט עם ישיר
 בלשון השבוע, הצהיר קנדי קובה. •

 תומך הוא כי פנים, לשתי משתמעת שאינה
 ובעת קאסטרו; של החופשי משטרו בהפלת
 צורכי- את תחקור אשר משלחת ששיגר
 גם הכיר הדרומית, אמריקה של התזונה
מש 14״ שלטון של הדיקטאטורי במשטר

סאלבאדור סאן במדינת בעלי־ההון״ פחות
 הדיחו אלה פאודאליים ששליטים לאחר —
קודם. ששרר הדמוקראטי־למחצה המשטר את

דינאמיות משי, כפפות המסתבר: המאזן
 של מזה במאומה שונה שאינו וקו־יסוד —

אייזנהאור. דווייט

החי
 בג׳ורג׳יה, ץ השומרים על שומר מי

מש בו המרכזי בבית־הסוהר ארצות־הברית,
 אסירים לאתר כדי בכלבי־גישוש תמשים

ה את להפעיל הסוהרים נאלצו נמלטים,
 כמה של עקבותיהם לגלות כדי אסירים

 לגדר, מתחת מנהרה שחפרו כלבי־שמירה
. . נפשם על ברחי  פטאטיסטי. דיוק .

 הס־ לדברי אשתקד, נולדו צרפת, בקאל׳ה,
 מהם — ילדים 1890 המקומית, טאטיסטיקה

. ילדות 945ו־ ילדים 945 .  כן כמוהו .
 על־ עצומה נתקבלה ספרד, במאדריד, הם.

 מן המבקשת מאנצ׳ה, לה מחוז תושבי ידי
 טחנת־רוח דמויית מצבה להקים הממשלה

. פאנסה וסאנצ׳ו קיחוטה דון של לזכרם . . 
 הפריסאי במועדון־הלילה מגרה. הצגה

׳ההנ לפני החשפניות מחו לידו, המפורסם
 בן מורים, המאולף כלב־הים כי על הלה,

 לרדת מסרב ההצגה, את להן גונב ,3ד,־
 של מחיאות־ר,כפיים למיטב זוכה הבמה, מן

. הקהל . בניו־אורלי־ חוק. הוא החוק .
 מקופי שוטר הגיש ארצות־הברית, אנס,
ה שהשוטר לאחר לסיור, חברו נגד דו״ח
 בו ראוזה חלון לילה, בשעת שבר, שני

 כי בטעות בסברו שלו, דמותו השתקפה
חשוד. משוטט ניצב מולו

1223 הזה העולם

1223 הוו. הסג&ס תשבץ

 שניהם שווארץ, ועמי פווכסמן יצחק
 לחיבור חברה כנראה פתחו ,22 בני

 מ־ מבקשים הם שהרי — תשבצים
 את להם לשלש שלהם פותרי־התשבץ

יצחק :הכתובת לפי פיתרונותיהם

 רמת־חן, בע״מ, שווארץ ועמי פרוכטמן
 עובדים השניים .16 דב המר! רח׳

 על״ ״אל בחברת שלהם הפנאי בשעות
משו בכשות בוודאי, שם, ומצרפים

מאונך. למנוע מאתן מנוע תפים,

מז )1 :ז ז ו א ם
לש ההסתדרות כיר

מנשי אחד )4 עבר.
 לא )10 ארה״ב. אי

 נוח. מבני )11 חם.
 )14 שפל-רוח. )13

 מריש. )15 מובז.
צער. קריאת )17
רוסי. מטוס )19
סו )22 נינוח. )20
חב )25 עברי. פר
א )26 מזרחי. לי!

 )30 כוכב. )27 סון.
 חב' של ממטוסיה

 )36 בע״ט. אווירוז
 )37 באפריקה. נהר
עו )39 מחכת. מיז
 )41 ״דבר״. עתו! רך

 ז׳רביז׳. של בתה
עבו )44 לחם. )42
ח )46 קודש. דת

 מכינויי )48 רוט.
 ארבעים )50 האל.

 ״בים״ )51 ואחד.
 כלי )53 בעברית.

ב נהר )55 נגינה.
)57 השחורה. יבשת

גר מאכל )59 מיכלול־אוניות. )58 בשבילו.
שלפוחית. )60 מני.

: ד נ ו א  אסור )3 תבואה. )2 זללן. )1 ס
 )7 טוכז. )6 מונומנט. )5 תשבע. לעשות

 של הפרטי שטו )8 אמריקאי. שחקדקולנוע
 )12 בסיגריות. מצוי )9 הפה. מפוחית אם!

 בבית־ העד מעשה )16 שרשרת. )15 ארוז.
.״אשרי )18 משפט. . מסולם- )21 ביתד״. .

 עיר־כהנים. )24 יעקב. מבני )23 הצלילים.
 יפאני. מטבע )28 מאוד. גדולה חיה )26
 שפת־ )32 בלעז. מעמד, גלילית. מושבה )29

 )38 פרי. )37 מסולם־הצלילים. )35 נהר.
 נופש. )41 איצטבה. )40 בהירות. ששערותיו

.עם בהתחשב )45 גב. )43 .  ארע־ פרי )46 .
 אילו. )52 אחי-הבעל. )49 אה. )47 ישראלי.

 '58 קדומה. נוזלים מידת )56 תור. )54
פקודה.


